Nieuwsbrief april 2017
Algemene ledenvergadering en tekensessie
Komende week vindt de volgende ledenvergadering plaats, deze staat in het teken van de hoofdovereenkomst.
Deze overeenkomst is, met onderliggende documenten, eerder naar alle leden gestuurd zodat zij zich goed
kunnen inlezen.
Het bestuur heeft samen met de adviseurs veel tijd en energie aan de totstandkoming van de documenten
besteed. Standpunten zijn zorgvuldig afgewogen en er is ruggespraak gehouden met de klankbordgroepen uit
het gebied. Doel is steeds geweest om in lijn met de opdracht aan het bestuur, de afspraken op hoofdlijnen uit
te werken tot een bindende overeenkomst op basis waarvan het windpark succesvol kan worden ontwikkeld.
Dit is over het algemeen goed gelukt.

Het project gaat voort, in nauwe samenwerking met Nuon en de
overheden. Er zijn afspraken gemaakt en deze maken dat we vaart
moeten blijven houden in het proces. In mei zal de OntwikkelBV van
start gaan; er worden nu gesprekken gevoerd met mensen die zich
voor dit bestuur hebben aangemeld. De ontwikkelBV zal bestaan uit
enkele bestuurders vanuit het gebied, samen met enkele extern
adviseurs en samen zullen zij verder bouwen aan het project.
Ook zal er een STAK (Stichting administratiekantoor) gevormd
worden door mensen uit het gebied. Het bestuur van SwifterwinT zal
in deze nieuwe fase naar de achtergrond treden.

Tekensessie
Op 3 mei vindt er een tekensessie
plaats waarop leden de overeenkomst
gezamenlijk kunnen tekenen. Doel is
om met elkaar de schouders onder het
project te zetten.

MER (Milieueffectrapportage)
Er loopt nu een half jaar een proces om te onderzoeken welke gevolgen ons voornemen heeft, om een
grootschalig windpark te realiseren in en om het Rivierduin- en Ketelmeerzoomgebied. Dat betekent dat er
onderzoek plaatsvindt om een inpasbaar plan aan te vragen.
❖ Op het gebied van effect op de natuur en de vrije leefomgeving voor dieren worden er tellingen verricht,
geluidsopnames en rekenmodellen gebruikt om vast te stellen welke mate we gedragingen gaan
veranderen en hoe dat binnen vastgestelde normen kan blijven. Vleermuizen gedrag en vogeltrek zijn
hier goede voorbeelden van.
❖ Ook geluids- en slagschaduwcontouren komen in beeld, zodat we weten of, wanneer en elke woningen
binnen dit soort contouren vallen. De kunst is om de opstellingen van Turbinelijnen zo te doen, dat dit
zo min mogelijk gebeurt.
❖ Ook dienen we, daar waar mogelijk, rekening te houden met de door de overheden gewenste
beeldkwaliteit.
❖ Voorts moeten we rekening houden met bestaande beperkingen zoals gasinfrastructuur en
elektriciteitsnet.
❖ Spannend is natuurlijk of er in ons gebied nog oudheidkundige vondsten gedaan worden op specifieke
turbinelocaties.
❖ Veder is het voor ons nu nog onduidelijk welke keuzes de rijksoverheid gaat maken t.b.v. routes voor
het kleinschalige vrije vliegverkeer.
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Dit pakket van onderzoek en het bovenhalen van correcte informatie moet leiden tot de juiste voorkeursvariant
van de verschillende lijnopstellingen. Grote delen van deze onderzoeken worden uitgevoerd door erkende
(deskundige) bureaus.

Bericht vanuit gemeente Dronten
De wind in de rug
Nico Verlaan, wethouder gemeente Dronten: “We hebben de
wind in de rug. Binnenkort kunnen inwoners van Swifterbant,
Dronten, Ketelhaven en buurgemeente Lelystad daadwerkelijk
hun interesse tonen voor de plannen van SwifterwinT. Daar ben
ik trots op!
Want die windmolens zijn van ons allemaal. We kijken er allemaal
tegenaan, we zijn eraan gewend. Maar dan is het niet meer dan
eerlijk dat we er ook allemaal van kunnen profiteren als we dat
willen. En dat onze inwoners dat willen, dat blijkt wel. We hebben
een enquête gehouden die door ruim 500 inwoners is ingevuld.
Uit de resultaten blijkt dat de interesse er wel is: 54 procent van
de mensen gaf aan te willen investeren in de ontwikkelfase, 60 procent wil dat wel doen in de financieringsfase.
Ik hoop echt dat mensen dat ook gaan doen, of het nou voor een relatief klein bedrag is of wat meer geld.
We lopen in Flevoland in het algemeen en in Dronten in het bijzonder voorop. Dronten is nu al energieneutraal:
in onze gemeente wordt er meer energie opgewekt dan we met z’n allen gebruiken. Daar hoef je niet bescheiden
over te zijn, daar mag je jezelf over op de borst kloppen. En dus is het ook rechtvaardig en goed dat iedere
inwoner daarvan mee kan profiteren.
Het begint echter allemaal bij draagvlak in het gebied; een van de belangrijkste pijlers in het Regioplan. Daarom
is het nu eerst aan de individuele deelnemers, die mee willen doen in de ontwikkelorganisatie van Swifterwint,
om hun deelname te bekrachtigen op 3 mei”!
Bericht vanuit gemeente Lelystad
Schouders eronder
Elly van Wageningen, wethouder voor o.a. duurzaamheid gemeente Lelystad:
“Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp met een grote impact op de toekomst voor onze kinderen en voor
de stad. Het is ook een kwestie van vooruitzien en aanpakken. Met de ontwikkeling van meer windenenergie in
Lelystad én in Flevoland is dat precies wat we met zijn allen doen. We werken als overheden, initiatiefnemers
en belanghebbenden nauw samen. Dat moet een win win situatie voor alle partijen zijn! Alle potentiele ruimte
moet onderzocht worden om zoveel mogelijk windenergie te kunnen opwekken. Laten we hier gezamenlijk de
schouders onder zetten !!”

Onze partner in Windplan Blauw, Nuon
Henk Kouwenhoven, sr. Development Manager:
In 2010 werd mij gevraagd om een plan te maken voor het vervangen van onze windturbines langs de
IJsselmeerdijk. Snel werd me duidelijk dat de provincie Flevoland veel meer wind wil, maar landschappelijk zou
dat volgens de provincie wel anders moeten. Dat betekende samenwerking met in elk geval de windturbine
eigenaren in het Rivierduingebied. Samenwerken was en is voor Nuon niets nieuws, vrijwel al onze
windprojecten doen we met partners.
De jaren 2010 tot 2015 sla ik over. Er gebeurde heel veel, maar het leverde niets op.
In maart 2015 stonden de besturen van de drie verenigingen in het gebied en Nuon voor de keuze om de
bestaande situatie te laten voortduren of de uitdaging aan te gaan samen een plan te maken voor een nieuw
windpark. We deden het laatste en na een jaar onderhandelen, heel hard werken en veel overleg met de
achterbannen hadden we de “Afspraak op hoofdlijnen”. In maart verleden jaar gingen de ledenvergaderingen
van de verenigingen en Nuon akkoord met het resultaat. Ik ben daar trots op, want wij kregen voor elkaar wat
in de zes jaar daarvoor niemand was gelukt, een plan van en voor het gebied.
Nu zijn we weer een jaar verder en is het plan veranderd in een project. Er staat een vereniging met iets als
130 leden. SwifterwinT en Nuon hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er is een
intentieverklaring getekend waarin de overheden, SwifterwinT en Nuon gezamenlijk de wil uitspreken om het
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project te realiseren. In het projectteam waarin de overheden, SwifterwinT en Nuon zitten wordt goed
samengewerkt met als doel om in 2020 de bouw te kunnen beginnen. Het project heeft een website en een
eigen naam. Windplan Blauw is een begrip en heeft inmiddels in een brief van de minister aan de tweede kamer
gestaan. We hebben regelmatig overleg met organisaties die een belang hebben bij het gebied. Het eerste deel
van het milieueffectrapport is klaar. SwifterwinT heeft alles voorbereid dat nodig is om gezamenlijk als bewoners
en ondernemers in het gebied zo’n project te kunnen ontwikkelen en bouwen. Nu kunnen we alleen verder
nadat de leden van SwifterwinT hun “ja” van de ledenvergaderingen onderschrijven met een handtekening
onder de stukken die SwifterwinT heeft voorbereid.
Een laatste opmerking: niet eerder in mijn lange carrière zag ik zo’n groot project met zoveel steun van alle
overheden die nodig zijn en zo weinig weerstand van de omgeving. De waarde loopt nu al in de miljoenen. Ik
zie dit project daarom als een grote kans die voor het oprapen ligt. Of dat ook gebeurt is nu aan u.

Als u vragen hebt, stel ze aan ons! Dat kan via persoonlijk contact of via de mail info@swifterwint.nl

Bestuur SwifterwinT
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