Persbericht
Datum

19 december 2018

Definitieve go voor Windpark Zeewolde

Alle vergunningen onherroepelijk na uitspraak Raad van State
Zeewolde – op 19 december werden na positieve uitspraak van de Raad van State het
Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunning, de vergunning op de wet natuurbescherming
en de watervergunning van Windpark Zeewolde BV onherroepelijk. Met alle behaalde
vergunningen kunnen nu 91 turbines gerealiseerd worden, die vanaf eind 2021 groene
stroom voor 280.000 huishoudens gaan opwekken.
Breed gedragen initiatief
Deze uitspraak is een opsteker voor alle bewoners, grondeigenaren en turbine-eigenaren in het
buitengebied van Zeewolde. Zij hebben de afgelopen jaren collectief het initiatief genomen en
geïnvesteerd in dit windproject.
Alle bezwaren ongegrond
De

belangrijkste

bezwaren

tegen

de

ontwikkeling

van

het

windpark

kwamen

van

woningbouwontwikkelaars en enkele nog niet deelnemende eigenaren van bestaande turbines. De Raad
van State oordeelde dat hun belangen niet opwegen tegen het grotere belang van het opwekken van
meer groene energie en de verbetering van het landschap, dat door Windpark Zeewolde gerealiseerd
zal worden. Ook heeft de Raad van State gezegd dat er geen sprake is van zogeheten schaarse
rechten. Zie voor uitgebreidere informatie over de uitspraak het persbericht van de Raad van State.
Vervolgstappen
Met de vergunningen op zak gaat Windpark Zeewolde volle kracht vooruit met de ontwikkeling van het
windpark. Komende maanden worden de contracten met de turbineleverancier, de stroomcontractpartij
en andere aannemers gesloten. Ook wordt het onderstation dit jaar gebouwd. Eind 2019 verwacht
Windpark Zeewolde BV de bankfinanciering rond te hebben, waarna gestart wordt met de bouw. Eind
2021 zal het volledige park draaien. 2026 zijn alle huidige turbines gesaneerd en is het nieuwe
windpark voltooid.

Noot voor de redactie
Windpark Zeewolde B.V. is eigendom van een unieke samenwerking van meer dan 200 boeren, bewoners
en ondernemers uit het buitengebied van Zeewolde. In dit gebied van meer dan 300 vierkante kilometer
is meer dan 90% van de boeren, bewoners en ondernemers al aandeelhouder. Samen vormen zij de
grootste boeren/burgerwindcollectief van Europa. Met 320 MW is het ook nog het grootste windproject op

land in Nederland. De huidige 220 verspreid staande molens maken plaats voor 91 grotere, modernere
molens. Deze wekken samen bijna drie keer meer energie op dan de huidige molens. Windpark Zeewolde
levert hiermee vanaf 2020 groene stroom voor ruim een kwart miljoen huishoudens. Kijk voor meer
informatie op www.windparkzeewolde.nl

