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Windpark Zeewolde organiseert inloopbijeenkomsten
Milieueffectrapport, ontwerpvergunningen en ontwerp inpassingsplan liggen officieel ter inzage
Op dinsdag 21 en donderdag 23 maart organiseren de betrokken overheden en initiatiefnemers
van Windpark Zeewolde twee inloopbijeenkomsten om alle bewoners en geïnteresseerden te
informeren over het milieueffectrapport, de ontwerpvergunningen en het ontwerp-inpassingsplan
die van 10 maart tot en met 20 april ter inzage liggen. Ook de burgerwindcoöperatie van Windpark
Zeewolde, De Nieuwe Molenaars, is aanwezig voor bewoners buiten het ontwikkelgebied die willen
participeren in het windpark.
Tijdens de avond zijn de initiatiefnemers, betrokken overheden en experts op het gebied van geluid en
slagschaduw aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Ook kunnen bewoners de nieuwe situatie in een
3D model bekijken. In oktober 2016 organiseerden de initiatiefnemers en betrokken overheden ook twee
bijeenkomsten; die gingen over de eerdere versies van de stukken, die nu verder ontwikkeld zijn en
bovendien ter inzage liggen. Dat betekent dat iedereen een officiële reactie (zienswijze) kan geven op de
stukken. Die reacties worden vervolgens gebundeld en meegenomen bij het opstellen van de definitieve
stukken. Alle documenten zijn tijdens de avond, maar ook vanaf 10 maart al online te bekijken via
www.windparkzeewolde.nl en www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Windpark Zeewolde’.

De Nieuwe Molenaars
Op 21 februari is de burgerwindcoöperatie van Windpark Zeewolde feestelijk opgericht. De Nieuwe
Molenaars is een onderdeel van Windpark Zeewolde en is speciaal bedoeld voor bewoners uit de kernen
van Almere en Zeewolde die mee willen werken aan groene energie in hun buurt, mee willen denken
met Windpark Zeewolde en zelf willen ondernemen in windenergie. De Nieuwe Molenaars is beide
avonden aanwezig en wie wil, kan direct lid worden. Kijk ook op www.denieuwemolenaars.nl.
Locaties en tijden
De eerste inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 maart van 19:00 – 21:00 uur in het Van der Valk
hotel in Almere; de tweede avond vindt plaats op donderdag 23 maart van 19:00 – 21:00 uur in kerkcentrum
Open Haven in Zeewolde. Toegang is gratis en geïnteresseerden kunnen tussen 19:00 en 21:00 uur gewoon
binnenlopen. Kijk voor meer informatie op www.windparkzeewolde.nl/informatiebijeenkomsten.
Windpark Zeewolde is een initiatief van Ontwikkelvereniging Zeewolde, die bestaat uit bewoners, agrarisch
ondernemers en moleneigenaren uit ontwikkelgebied Zuidelijk Flevoland. De huidige 220 windmolens uit het
gebied zullen plaats maken voor 93 grotere, modernere windmolens, die vanaf 2020 groene stroom voor zo’n
280.000 huishoudens opleveren. Windpark Zeewolde draagt hiermee in belangrijke mate bij aan het behalen van
de provinciale en nationale energiedoelstellingen.
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