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Stand van zaken Windplanblauw

Voorbereiden op de bouw en aan de slag voor de omgeving
Waar staan we nu?

Doe mee!

Vergunningen onherroepelijk

Word Vriend van Windplanblauw

Windplanblauw beschikt over de juiste ‘papieren’ om de wind
turbines te kunnen bouwen. Het inpassingsplan, de omgevings
vergunningen, waterwetvergunning en monumentenvergunning
zijn onherroepelijk. Dat betekent dat er op deze vergunningen
geen beroepen meer ingediend kunnen worden. Maar daarmee
zijn we er nog niet; voor de bouw zelf moeten er namelijk ook nog
een aantal uitvoeringsvergunningen aangevraagd worden. Dat
zal dit jaar gebeuren.

Op dit moment zijn meer dan 150 bewoners uit Swifterbant,
Lelystad en Dronten Vriend van Windplanblauw. De Vrienden
hebben afgelopen jaar meegedacht over het inrichten van
de financiële participatieregeling van Windplanblauw en
hebben achtergrondinformatie gekregen over bijvoorbeeld
windmetingen in het gebied. Komend jaar zullen de Vrienden
ons van advies blijven voorzien. Wilt u ook meedenken over
Windplanblauw? Word dan gratis en vrijblijvend Vriend! Stuur
een mail met uw naam en adres naar info@windplanblauw.nl.

Voorbereiding op de bouw

Investeer in Windplanblauw

Een windpark van 61 turbines komt er niet zomaar. Om de
bouw goed te laten verlopen, moeten sommige wegen straks
verbeterd worden of nieuw worden aangelegd. De windmolens
komen op stevige funderingen te staan. De stroom die de
molens opwekken, moet veilig aan het net worden aangeboden
en bij de mensen thuis terecht komen. Om dit in goede
banen te leiden, is Windplanblauw in gesprek met partijen
die de grondwerkzaamheden uit kunnen voeren, de stroom
van de nieuwe windturbines af kunnen nemen en de nieuwe
windturbines kunnen leveren. Komend jaar wordt duidelijk met
welke partijen Windplanblauw samen zal gaan werken, zodat we
in 2021 kunnen starten met de bouw.

Bewoners van Swifterbant, Dronten en Lelystad kunnen dit
voorjaar investeren in Windplanblauw. In totaal wordt voor
ongeveer 10 miljoen euro aan obligaties uitgegeven. Die
zullen met voorrang worden toegewezen aan bewoners van
omliggende dorpen. Komende maanden wordt besloten over
het rentepercentage, de looptijd en de precieze voorwaarden.
Daarnaast consulteren we de Autoriteit Financiële Markten bij
het opstellen van onze prospectus. Meer informatie volgt in het
voorjaar van 2020 op www.windplanblauw.nl.

Kansen voor lokale ondernemers
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Ons gebied is ons dierbaar
Afspraken met het dorp Swifterbant
Dorpsbelangen Swifterbant en Windplanblauw overleggen
met elkaar over het borgen en waar mogelijk verbeteren van
de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Dit heeft geleid
tot een aantal afspraken. Zo komt er geen slagschaduw in
het dorp Swifterbant. De verlichting knippert niet en wordt
gedimd. Windplanblauw doet een jaarlijkse investering in
de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp. Het komende jaar
zullen Windplanblauw en Dorpsbelangen verder praten over de
invulling hiervan. Daarnaast krijgen inwoners van Swifterbant
de mogelijkheid vóór de bouw mee te investeren in het windpark
(zie ‘Investeer in Windplanblauw’).

Archeologische kennis vergaren en delen
De ontwikkeling van Windplanblauw doen we op een gedegen

en respectvolle manier. Zo wordt er ook het komende jaar
weer archeologisch onderzoek uitgevoerd in het gebied,
waaronder opgravingen in het archeologisch monument. Door
nauw samen te werken met archeologen, Staatsbosbeheer
en de Rijksuniversiteit Groningen draagt Windplanblauw bij
aan het vergroten van de kennis over de geschiedenis van het
gebied. Komend jaar zullen we daarom een publieksevenement
organiseren waar bewoners zelf een kijkje bij de opgravingen
kunnen nemen.

Onderzoek naar vogels en vleermuizen
Met de IJsselmeervereniging is afgesproken dat Windplanblauw
bijdraagt aan onderzoek naar het gedrag van vogels
rondom windparken in het IJsselmeer. Daarnaast zal
Windplanblauw maatregelen treffen om eventuele gevolgen

voor vleermuizen en vogels te beperken. In samenwerking
met de IJsselmeervereniging, het Flevolandschap, de
Zoogdiervereniging en het kenniscentrum Akkervogels zullen we
de gemaakte afspraken dit jaar nader uitwerken.

Windplanblauw wil graag kennis maken met lokale ondernemers
die mee willen werken aan de bouw van Windplanblauw. Om die
reden zal Windplanblauw op 19 maart 2020 een bedrijvenmarkt
organiseren. Bent u een ondernemer uit Flevoland en heeft u
interesse om met ons samen te werken? Stuur dan een mail met
uw naam, functie, bedrijf en contactgegevens naar
info@windplanblauw.nl. U ontvangt dan uiterlijk 2 weken voor
de bedrijvenmarkt meer informatie en een uitnodiging. Ook in
de organisatie van de bedrijvenmarkt trekken wij samen op met
lokale organisaties.

Gebiedsgebonden bijdrage
Windplanblauw zal na oplevering van het windpark een
gebiedsgebonden bijdrage van €1050,- per opgestelde
MegaWatt vermogen betalen. Dat komt neer op zo’n
€300.000 per jaar. De gemeenten Dronten en Lelystad gaan
met maatschappelijke partners, inwoners en Windplanblauw
aan de slag om plannen te maken om via de gebiedsgebonden
bijdrage te investeren in projecten voor verbetering van de
leefbaarheid, duurzaamheid en landschap.
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Meer weten?
Alle informatie over Windplanblauw is te vinden op onze website www.windplanblauw.nl en onze facebookpagina.

Planning Windplanblauw

2020

2021

2023

aanbesteding, contracten afsluiten met aannemers,
turbineleveranciers en stroomafnemers

start bouw

Windplanblauw draait!

We wekken zo’n 25 jaar lang schone energie
op, genoeg voor 400.000 huishoudens per jaar

windplanblauw.nl

