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UW BIJDRAGE AAN EEN
LEEFBARE WIJK
U kunt ook lid van onze
belangenvereniging worden
voor 15, per jaar (jan  dec)
en dan houden wij u
incidenteel via onze

Klein nieuws
Oosterwold
Vogelhorst I & II
Windmolens
Wateroverlast VI
Verkeer
Glasvezel
Braambergen
Vliegveld Lelystad
Vervoer
Veiligheid
Boswachterij
Ecudorp
Nobelhorst
Beverbos

Nieuwsbrief /
Bulletins 2015
Nieuwsbrief /
Bulletins 2014
Bulletins 2013
Bulletins 2012
Bulletins 2011
Bulletins 2010
Bulletins 2009
Oude bulletins

Lidmaatschap
Financiën
Nieuwsbrief
Meldpunt overlast
Over ons

nieuwsbrief op de hoogte
over diverse zaken in onze wijk
en nabije omgeving; check ook
regelmatig onze website voor
nieuws. Lid worden? Klik
hieronder op de button, vul
het contactformulier in en
maak het lidmaatschap over op
NL06 SNSB 0903 383 942
t.n.v. Belangenvereniging
Almere Hout te Almere. U
ontvangt een bevestiging van
inschrijving; dit kan even
duren. Bedankt!
Met uw lidmaatschap geeft u

8 maart 2017. Kennisgeving ontwerpbesluit Windpark

ons financiële ondersteuning

8 maart 2017 | Hierbij de Kennisgeving Ontwerpbesluiten Windpark Zeewolde die vandaag 8 maart in de Almere DezeWeek

die we nodig hebben voor

stond.

flyers of posters in de wijk,

Inloopavond in Almere is op dinsdag 21 maart 2017 in het Van der Valk Hotel.

kosten website, secretariaat

In Zeewolde is een inloopavond op donderdag 23 maart in het Kerkcentrum Open Haven.

beheer kopieën e.d. Voor
eventuele juridische bijstand

Een allerlaatste zienswijze kan ingediend worden tot en met 20 april.

zullen we apart gelden werven

LET OP! Alleen belanghebbenden die een zienswijze heeft ingediend kan later nog in beroep bij de Raad van

indien nodig.

State.
Dit is, afgezien van beroep bij de RvS, de laatste kans om nog invloed uit te oefenden op het plan om Megamolens van 220m
dicht langs de A27 te plaatsen.

Ontvang voortaan onze
nieuwsbrief als nieuw lid

Zie hieronder.

WILT U MEER DOEN?
WILT U MEER DOEN DAN
UW LIDMAATSCHAP? DAT
KAN ALS ACTIEF LID
Als actief lid van onze
Belangenvereniging kunt u
meedenken met ons bestuur of
meehelpen in kleine
werkgroepen met een bepaald
onderwerp zoals
Bijna definitief ontwerpbesluit Windpark Zeewolde
Laatste bezwaar mogelijk!

groenvoorziening,
wateroverlast, verkeer en
veiligheid, windmolens,

Wat heeft de BAH bij Provincale Staten bereikt?
23 oktober 2016.
Wat wij als BAH hebben bereikt in samenwerking met Stop Windmolens Gooimeer en de online Epetitie (meer dan 1000
handtekeningen in één week) zijn een aantal toevoegingen/ wijzigingen die door de politiek bij de Provinciale Staten (PS) aan
het plan gesteld en aangenomen zijn. Dit heten amendementen en moties.
Deze toegevoegde zijn dus geaccepteerd wat in hoofdlijnen het volgende betreft, zie bullets hieronder.
Dit onderstaande moet gelezen worden in samenhang met het windplan. Indien u vragen hierover hebt dan kunt u onze BAH
contacten.

glasvezel e.d. U kunt zelf uw
inzet bepalen. Wij kunnen altijd
uw inzet gebruiken en
waarderen!
"Graag werken we samen
met u aan een mooi en
leefbaar Almere Hout!"

ACTUEEL NIEUWS


A – 5 Projectgebieden kunnen worden aangepast indien daartoe aantoonbare noodzaak bestaat vanuit doelstellingen vanuit

Voor ACTUEEL nieuws klik links

Regioplan, veranderde omstandigheden of veranderde regelgeving en bedrijfseconomische redenen. Bij substantiele

in de menubalk en kijk ook bij

wijzigingen dient Provinciale Staten door Gedeputeerde Staten vooraf geïnformeerd te worden.

de onderliggende pagina's

A 6 Ruimte te bieden om, bij de uitwerking in de projectfase te komen tot optimalisatie van de windplannen, zoals het

'ONZE BELANGEN'

verschuiven van een lijnopstelling/ plaatsingszone in relatie tot onduidelijkheid en moeilijke belemmeringen m.b.t. de



hoogtebeperkingen van het vliegveld.
B 5 Het “regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en bijbehorende kaart beeld met in achtneming van de
wijzigingen” staan vermeld, vast te stellen met inachtneming van onderstaande punten:  uitgegaan wordt van een maximale
ashoogte van 120 meter met daarbij het maximaal haalbare vermogen per turbine. Indien initiatiefnemers een hogere
ashoogte willen voor een hogere Mega Watt dient te worden aangetoond dat het maximaal haalbare vermogen per turbine bij
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een windmolen met een ashoogte van 120 meter ontoereikend is. – Indien een initiatiefnemer kiest voor windmolens met een
tiphoogte van meer dan 145 meter ( ashoogte ongeveer 90 meter) dan verplicht initiatiefnemer zich om op elke windmolen
obstakelverlichting te plaatsen waarbij zichtoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ook dient initiatiefnemer onderzoek te
laten verrichten naar de mate waarin geluidsoverlast, resonantie en trillingen verschillen ten opzichte van een windmolen met
een tiphoogte van 145 meter. En alle uit deze wijziging voortvloeiende teksten en bedragen aan te passen.
M1 dat Windpark Zeewolde Provinciale Staten elk kwartaal informeert over de voortgang van de uitwerking van het
regioplan, waarbij ook wordt ingegaan op de participatie va burgers etc. Dit analoog aan de toegezegde (aangepaste)
rapportages met betrekking tot nieuwe natuur. Geen nieuwe projectgebieden binnen of buiten de plangrenzen aan te wijzen,
maar eerst met Provinciale Staten te overleggen over de wenselijkheid en noodzaak van nieuwe projectplannen.
M 2 “Samenvattend” – alles in het werk te stellen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om een circulaire met
voorrang in werking te laten treden. – De initiatiefnemers van de projectplannen duidelijk te maken dat de hinder van
obstakelverlichting moet worden geminimaliseerd door het toepassen van maatwerkoplossingen, waarbij de verlichting vanaf
de grond zo min mogelijk waarneembaar is.

Oproep bijeenkomst Megawindmolens 26 okt 2016
12 oktober 2016. OPROEP!  Inloopbijeenkomsten windmolens A27 en A6  AlmereZeewoldeHuizen e.o.  !
"Het is van belang dat er zoveel mogelijk mensen komen omdat de plannen voor 18 megaturbines met
maximale hoogte van 220 meter nog niet UIT DE LUCHT ZIJN".
De Belangenvereniging Almere Hout roept iedereen op zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij het volgende: Op dinsdag 25
oktober organiseert Ontwikkelvereniging Zeewolde de eerste van twee inloopbijeenkomsten. Dit om u te informeren over het
definitieve millieueffectrapport en de keuze voor de locaties van de windturbines van het Windpark Zeewolde nabij
de A27 en A6 én over de burgerwindcoöperatie die binnenkort wordt opgericht voor bewoners van Zeewolde en Almere.
Betrokkenen van het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en Almere zullen ook op deze avonden
aanwezig zijn. Wilt u meer weten over de stand van zaken kom dan vooral langs en laat u informeren!
Er zijn twee inloopbijeenkomsten; één in Almere en één in Zeewolde. U kunt tussen 19:30 en 21:30 uur elk moment
binnenlopen. Er is geen plenair programma.
Almere: dinsdag 25 oktober 2016, 19.30 tot 21.30 uur.
Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 1921, 1341 AA.
Zeewolde: donderdag 27 oktober 2016, 19.30 tot 21.30 uur.
Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED.

Milieueffectrapport en Voorontwerp Inpassingsplan gereed
Afgelopen maanden is er voor Windpark Zeewolde een milieu effectrapport (MER) geschreven. Ook is er een keuze gemaakt
voor de locaties van de windturbines: het voorontwerp Inpassingsplan (voIP). Beide documenten zijn vanaf vandaag via de
website te vinden en in te zien.
Milieueffectrapport
De milieueffecten van het windpark zijn onderzocht door het onafhankelijke onderzoeksbureau Pondera Consult B.V. Zij
maakten een milieu effectrapport (MER) en onderzochten daarmee in opdracht van de betrokken ministeries en
Ontwikkelvereniging Zeewolde de effecten van het windpark op thema’s als geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie,
water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Bij dit onderzoek zijn de effecten van
verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties onderzocht en met elkaar vergeleken.
Voorontwerp Inpassingsplan
In het Regioplan waren al lijnen (de zogenaamde plaatsingszones) gedefinieerd voor het plaatsen van turbines; in het
voorontwerp Inpassingsplan zijn daar nu turbines ingetekend. Het voorontwerp Inpassingsplan wordt door het Rijk
voorgelegd aan bestuursorganen zoals de gemeente Zeewolde en Almere, buurgemeenten, de provincie Flevoland, het
ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed etc. Ook andere belanghebbenden, zoals
milieuorganisaties, worden geraadpleegd.
Meer info en over de MER en het inpassingsplan zie site van Windpark Zeewolde: http://windparkzeewolde.nl/

Voor de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten over het windmolenpark op 8 juni heeft de BAH zoals u weet
geflyerd in Almere Hout, Almere Buiten en Huizen. Binnen één week is onze online petitie meer dan 1000 keer ondertekend.
Dit is ook in de media niet onopgemerkt gebleven. Enkelen van ons hebben ontzettend hard gewerkt om onze standpunten in
deze vergadering naar voren te brengen middels de inspreektijd en power point presentatie die we daar per hoge
uitzondering konden vertonen.
Wat wij als BAH hebben bereikt in samenwerking met Stop Windmolens Gooimeer en de online Epetitie zijn een aantal
toevoegingen/ wijzigingen die door de politiek bij de Provinciale Staten aan het regioplan gesteld en aangenomen zijn. Dit
heten amendementen en moties. Deze toegevoegde zijn dus geaccepteerd wat in hoofdlijnen het volgende betreft. U vindt
hier een link naar de pagina ‘windmolens’ waar deze vijf punten kort staan >>

9 juni Live interview met Omroep Flevoland
9 juni. Interview met ons en omroep Flevoland over de petitie en inspraak Megawindmolens na de vergadering
van de Provinciale Staten alwaar we de petitie met 1015 handtekeningen overhandigde.
Ga hier naar de site van omroep Flevoland voor het live interview >>

7 juni 2016. Mega windmolens. Wat hebben we de laatste tijd betreffende de mega windmolens gedaan en
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wat staat op de planning:
1. De website www.stopmegawindmolensA27.nl opgezet en een petitie tegen de windmolens aangemaakt.
2. Met een motie tegen windmolens A27 op de motiemarkt gestaan op 10 mei.
3. Almere Dichtbij publiceert diverse artikelen over onze acties.
4. Diverse contacten met Rutger Hengstman van de VVD Almere gehad, waardoor wethouder Herrema 26 mei ter
verantwoording wordt geroepen over de molens op Almeers grondgebied.
5. 26 mei. Gesprek met gedeputeerde Stuivenberg van Provinciale Staten gehad op 26 mei.
6. 27 mei. Interview door Berdien Stenberg op vrijdagavond 27 mei in haar tv talkshow 'De tafel op 2'.
7. 29 mei. De komende dagen verspreiden van flyers – oproep ondertekening petitie windmolens voor 8 juni zoveel mogelijk
ondertekeningen verzamelen.
8. 6 juni. De teller staat op 900 in één week, we stuurden een bedankje rond en een herinnering voor wie nog niet had
getekend.
9. 8 juni. Inspreken en petitie aanbieden op 8 juni tijdens de oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten.
10. OOK ná de 8e juni kunt u nog steeds de petitie tekenen maar nu hoe meer hoe beter.
Kortom de petitie ondertekenen is een belangrijke stap in het beïnvloedingsproces. Tekent u ook? Bedankt.
TEKENEN VAN DE PETITIE KAN HIER >>

27 mei Interview 'De Tafel op 2' Berdien Stenberg
27 mei 2016.
Op vrijdagavond 27 mei zijn we uitgenodigd in het tv programma 'De Tafel op 2' betreffende de geplande windmolens langs
de A27 / A6. Enkele politici waren ook aanwezig.
De Tafel op 2 is een Almeerse ‘talkshow’ die iedere maand wordt opgenomen in het WTC. Het programma besteedt aandacht
aan Almeerse sport, cultuur, maatschappij en politiek. Het programma wordt geproduceerd door de Productie Fabriek Almere
en gepresenteerd door At Kasbergen en Berdien Stenberg. Het programma wordt (nadat het is opgenomen) uitgezonden via
de Facebook pagina ‘de tafel op 2’.

26 mei Artikel Dichtbij  VVD motie Herrema
REGIO | 27 mei 2016 Door Jeroen Oosterheert, Dichtbijredacteur
ALMERE  De gemeenteraad gaat er niet over en dat is juist waar VVD’er Rutger Hengstman zo van baalt. Het
gaat om de windmolens die in de bocht langs de A27 komen te staan en door de provincie en het Rijk daar
worden geplaatst.
Hengstman riep donderdag tijdens de politieke markt op om het hele proces dan maar te laten stoppen, iets dat ook niet kan,
maar ook om de handelswijze van verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema te betreuren. De motie van Hengstman werd
met ruime meerderheid, 2314, verworpen.
De motie die Hengstman aan het einde van het debat uit zijn stapel papieren naar boven trok had hij blijkbaar al klaar en dus
was het debat daarvoor eigenlijk een formaliteit. De motie zorgde wel voor opschudding in de gemeenteraadszaal en was
interessanter dan het redelijk voorgekookte debat. De VVD zit immers met de PvdA in het college van burgemeester en
wethouders en de motie van Hengstman sprak duidelijke taal. ,,Ik vind dat we op het verkeerde been zijn gezet, niet zijn
geïnformeerd en daarbij vind ik het heel vreemd dat we niet over onze eigen grond gaan. We hebben blijkbaar onze
bevoegdheid weggeven”, somde Hengstman zijn lichte frustraties op. Daarmee zette hij de boel wel op scherp en moest er
enkele keren geschorst worden voor de motie in stemming kon worden gebracht.
Voordeel
Herrema liet weten dat de gemeenteraad inderdaad niet op de hoogte was gebracht en dat hij dat erg spijtig vindt, maar dat
de oorzaak daarvan ligt in de overdracht van zijn voorganger, Henk Mulder, naar hem. ,,Het is blijkbaar blijven liggen”, zei
Herrema. ,,Maar dat de molens nu daar komen levert ook voordeel op. Zo kunnen we er een aandeel in nemen, maar
belangrijker is misschien nog wel dat we door ze nu hier neer te zetten en niet elders die grond daar kunnen verkopen. Dat
scheelt tientallen miljoenen.”
Hengstman had dus volgens de wethouder gelijk als het ging om de informatievoorziening. Maar de gevolgen werden, een
soort motie van treurnis, dus niet door een meerderheid van de raad gedragen en zo bleek maar weer dat gelijk hebben en
gelijk krijgen in de Almeerse politiek soms mijlenver uit elkaar liggen.

20 mei Artikel Dichtbij VVD vragen
[20 mei Almere Dichtbij online]
VVD roept wethouder ter verantwoording over windmolens
REGIO | 20 mei 2016 Door Jeroen Oosterheert, Dichtbijredacteur
ALMERE  De gemeenteraadsfractie van de VVD roept PvdAwethouder Tjeerd Herrema ter verantwoording over het
windmolenpark dat net naast Almere bij de A27 gaat komen. Volgens Rutger Hengstman klopt de gang van zaken niet en hij
roept Herrema daarom komende donderdag via een interpellatiedebat ter verantwoording.
Hengstman stelde eerder al schriftelijke vragen over het park waarbij molens met een tiphoogte van 220 meter nagenoeg op
de gemeentegrens van Zeewolde en Almere worden geplaatst. Volgens Hengstman zou de gemeenteraad van elke molen op
de hoogte worden gehouden en is dat nu niet het geval.
,,Het windpark Zeewolde is iets van Zeewolde uiteraard en van het Rijk, waar wij eigenlijk nauwelijks invloed op uit kunnen
oefenen. Maar als blijkt dat de wethouder op eigen houtje afspraken heeft gemaakt over dat er molens op ons grondgebied in
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de bocht van de A27 kunnen worden geplaatst en dat ze op verzoek van ons college van burgemeester en wethouder niet op
één lijn worden geplaatst in verband met hinder voor de nieuwe wijk Oosterwold, dan vind ik dat een kwalijke zaak. Wij
zouden daar als gemeenteraad zeggenschap over hebben en dat is nu niet het geval. Vandaar dat ik wil dat de wethouder
daar uitleg over komt geven", legt Hengstman uit.
De VVD'er realiseert zich dat het besluit om het park met tweehonderd molens, het moet in 2020 klaar zijn, bijna niet meer is
terug te draaien, maar hoopt toch dat er nog politieke druk kan worden uitgeoefend. ,,We hebben er geen honderd procent
zeggenschap over, maar de beslissing is nog niet genomen en als we verzet tonen, ook politiek, dan is er misschien nog iets
aan te doen. Maar daar gaat dit debat niet over. Dat gaat echt over de afspraken waar de wethouder zich niet aan heeft
gehouden. Het zal aan zijn beantwoording liggen wat onze vervolgstappen worden. Daar wil ik nog niet op vooruit lopen."

TEKEN ONZE PETITIE GEEN MEGA WINDMOLENS

Onderteken graag de petitie, klik op het potlood. Bedankt!
Constant draaiend en rood knipperend 's nachts

Draaiend en 's nachts ook rood knipperend ! Straks zo te
zien vanuit onze wijk in Vogelhorst I en ook II. Dit is het zicht
op het ooievaarsnest vanaf zuidkant vijver in VI.
ONZE NIEUWE WEBSITE WINDMOLENS
Wij hebben een aparte website in het leven geroepen betreffende de windmolens. Hij is deels nog 'in uitvoering'.
Stop mega windmolens A27
http://stopmegawindmolensa27.nl/

10 mei  Motiemarkt  geen windmolens nabij A27
Dinsdag 10 mei heeft de gemeente een 2e motiemarkt gehouden. De Belangenvereniging heeft daar met een stand gestaan om
haar motie betreffende de windmolens langs de A27 onder de aandacht te brengen:
===============
BEGELEIDEND SCHRIJVEN OP ONZE INGEDIENDE MOTIE
NAW: Belangenvereniging Almere Hout  (secretariaat@bahalmerehout.nl)
Ons idee: Zoek samen met belanghebbende bewoners en Windpark Zeewolde naar een alternatief plaatsingsgebied voor mega
windturbines die nu gepland zijn op 500 á 800 m vanaf duizenden woningen in Almere Hout, Nobelhorst, Almere Buiten en
toekomstig Oosterwold.
Onderwerp:
Windpark Zeewolde wil langs de A27, van de Stichtse brug tot aan knooppunt Almere (A6/A27), windmolens met tiphoogte 220m
plaatsen – net buiten de Almeerse gemeentegrens op 500800 meter van de woonkernen Vogelhorst, Nobelhorst, Buiten en
middenin Oosterwold. Dat is nog nergens in Nederland gebeurd. Wij zijn bezorgd om overlast van knipperende verlichting,
geluid, infrageluid, slagschaduw, waardevermindering van woningen en vogelsterfte. Daarom vragen wij ge gemeenteraad in
samenspraak met belanghebbende bewoners en Windpark Zeewolde een ander plaatsingsgebied aan te wijzen dan langs de A27.
Korte omschrijving
Nog nergens in Nederland is een windpark van een zo grote omvang met de allerhoogste windturbines van 220 m hoog zó dicht
op honderden woningen gepland. Belanghebbende Almeerse bewoners zijn niet vroegtijdig in de beslisvorming meegenomen.
We vinden het onacceptabel dat Almeerse bewoners te laat én onzorgvuldig zijn geïnformeerd over de windpark plannen en de
gevolgen van plaatsing van de windturbines op 500 á 800 m vanaf hun woning op het gebied van Zeewolde grenzend aan de
noordzijde van de A27.
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Achtergrondinformatie
De huidige windmolens worden gesaneerd en opgeschaald. Dat betekent dat kleinere windmolens worden vervangen door
grotere windturbines. In de nieuwe windplannen wordt geen bovengrens aangeven voor Megawatt en/of tiphoogte. Op de
website van Windpark Zeewolde wordt vermeld dat het gaat om windmolens van 2,53,5 MW met 90 tot 150 meter (ashoogte),
100 tot 140 meter (rotordiameter) en een tiphoogte van maximaal 220 meter. In het overleg tussen de Belangenvereniging en
de Ontwikkelvereniging Zeewolde heeft de laatste gezegd langs de A27 voor de allerhoogste windturbines van 220 m te willen
kiezen ivm het ontbreken van hoogtebeperkingen en een gunstig windgebied. 220 meter is 25 meter hoger dan de Euromast en
2x de hoogte van de Carlton toren, het hoogste gebouw van Almere. In het verdere gebied is men (grotendeels) gebonden aan
hoogteberkingen van vliegveld Lelystad, welke op zijn hoogst 146,3m zijn.
De plaatsing zones van windmolens in Flevoland verschillen onderling sterk qua invloed op de omgeving van omwonenden.
Daarom moet er gedifferentieerde uitgangspunten komen per plaatsingszone. Hoe dichter de windturbines bij een woongebied
komen hoe zwaarder het belang van de inwoners van dit gebied behoort te wegen.
De extreem grote windmolens hebben een impact op een veel groter gebied dan nu met de huidige windmolens. Een voorbeeld:
o.a. de rode flatgebouwen in Almere Buiten zullen als de zon schijnt permanent last hebben van slagschaduw. Van obstakel
verlichting krijgen zij 24 uur per dag last.
Het Alexia Windpark Zeewolde nabij de Stichtse brug, geopend in 2013, heeft geleerd dat obstakelverlichting als zeer irritant
wordt ervaren, niet alleen voor Almere maar ook voor vele woonkernen langs het Gooimeer.

Motivatie
1. Wij willen geen windturbines direct langs de A27 !
Het nieuwe Windpark Zeewolde hindert diverse woonwijken van Almere. Dit terwijl de woonkernen van Zeewolde en de
ecologische hoofdstructuur in het huidige plan worden gespaard.
Wij zijn niet tegen groene energie en in principe ook niet tegen windmolens. Maar wel tegen de voorgenomen plannen om zo
dicht bij Almere windmolens te plaatsen vanwege:
• Veiligheid van het woongebied – de windmolens langs de A27 staan aan de rand van de hoogte contour van 146m van
vliegveld Lelystad en in het verlengde van start en landingsbaan. Bij een vliegincident kan een vliegtuig in één van de
woonwijken belanden.
• Laagfrequent geluid – waar omwonenden in diverse delen van Nederland al last hebben van andere laagfrequent geluid van
windmolens die té dicht bij woningen staan. Dit heeft in Houten geleid tot toegekende planschade van 44.000 euro per
huishouden en het op gezette tijden stilzetten van de windmoles.
• Slagschaduw – hoewel er normen zijn over de hoeveelheid toegestane slagschaduw is elke vorm van slagschaduw op woningen
hinderlijk. Indien er meer slagschaduw is dan toegestaan dienen windmolens stilgezet te worden, hetgeen nadelig is voor het
Windpakr
• Visueel horizonvervuiling en obstakel verlichting ’s nachts – vanwege de grote hoogte zijn de windmolens op grote afstand te
zien, in de nacht dienen deze ivm luchtvaart zowel constant als knipperend verlicht te zijn.
• Vogelsterfte – in het betreffende gebied is veel openheid, waar volgens vrij rondvliegen.
• Waardevermindering van de woningen
2. Windplannen moeten afgestemd zijn op andere grote ontwikkelingen zoals Oosterwold, vliegveld Lelystad,
promotie van Flevoland als aantrekkelijk woongebied en vice versa.
In de nieuwe windplannen wordt niet of nauwelijks ingegaan hoe deze grote ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en wat de
financiële gevolgen zijn.

3. Wij willen meepraten en meedenken !
Direct belanghebbende inwoners van Almere moeten invloed kunnen uit oefenen op de nieuwe Windplannen.
Inwoners die over enkele jaren in de directe nabijheid van een windmolen (komen te) wonen, zijn niet geïnformeerd over de
Windplannen en de gevolgen voor hun woon en leefomgeving.
• Inwoners zijn hier zelf achter gekomen via een summiere aankondiging in de krant en een informatiedag in de buurtgemeente
Zeewolde die vooral leuk voor kinderen was maar niet informeerde over de serieuze gevolgen voor bewoners.
• Er is in 2013 geen informatiedag in Almere georganiseerd toen de plannen bekend waren.
• Op 20 januari 2016 heeft de Belangenvereniging een 2e gesprek met de Ontwikkelvereniging Zeewolde en diverse
overheidsfunctionarissen gehad. Nu pas op 25 april j.l. ontvangen bewoners een uitnodiging om op 12 mei 2016 een
informatiebijeenkomst in Zeewolde bij te wonen. Waarom duurt dit zo lang? Waarom vind dit niet dichtbij de woonkernen plaats?

4. Wij willen dat er sprake is van echte burgerparticipatie !
Op het dossier wind is er sprake van schijnparticipatie want er wordt door de overheid niet transparant ingegaan op de
inspraakreacties en ingediende zienswijzen.
De verwerking van onze zienswijzen in het nieuwe plan zijn onder geheimhouding, totdat alle officieel betrokken partijen er mee
ingestemd hebben – waarna de plannen vastliggen en ter oordeelvorming van Provinciale Staten liggen. Dit proces is dus niet
transparant
Het resultaat van het gesprek van de gemeente Almere met Ontwikkelvereniging Zeewolde zou ons inziens moet leiden tot:
een alternatieve plaatsing zone voor de geplande windturbines langs de A27 waar Almeerse bewoners niet door benadeeld
worden. Het moet tevens mogelijk zijn om in het gebied ten noorden van Oosterwold of elders (dus niet direct langs de A27) te
kiezen voor windmolens met meer vermogen zodat de woongebieden worden ontzien en de beoogde opbrengst in MW toch
wordt gerealiseerd.
===============

http://www.bah-almerehout.nl/onze-belangen-/windmolens-in-almere-hout/index.php

5/14

21/04/2017

De BAH - Belangenvereniging Almere Hout - Vogelhorst I, II en Paradijsvogelweg, Prieelvogelweg.

===============
MOTIE DOCUMENT
Motie onderwerp: Vind een alternatief plaatsingsgebied voor mega windturbines in plaats van positionering langs de A27 op
500800m vanaf duizenden woningen in Almere Hout, Nobelhorst, Almere Buiten én middenin Oosterwold zodat overlast voor
bewoners voorkomen wordt.
Politieke markt: 10 mei 2016
Onderwerp: Windpark Zeewolde wil langs de A27, van de Stichtse brug tot aan knooppunt Almere (A6/A27), windmolens met
tiphoogte 220m plaatsen – net buiten de Almeerse gemeentegrens op 500800 meter van de woonkernen Vogelhorst,
Nobelhorst, Buiten en middenin Oosterwold. Dat is nog nergens in Nederland gebeurd. Wij zijn bezorgd om overlast van
knipperende verlichting, geluid, infrageluid, slagschaduw, waardevermindering van woningen en vogelsterfte. Daarom vragen wij
een ander plaatsingsgebied aan te wijzen dan bij de A27.

De Raad
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
Nog nergens in Nederland een windpark van een zo grote omvang met de allerhoogste windturbines zó dicht op duizenden
woningen is gepland.
Almeerse bewoners uit bovengenoemde wijken niet vanaf het begin zijn geïnformeerd, terwijl de windturbines zo dicht op de
woonkernen zijn gepland dat deze inwoners van Almere grootschalig benadelen, terwijl inwoners van Zeewolde niet dusdanig
benadeeld worden.
Er onder Almeerse inwoners uit bovengenoemde wijken grote bezorgdheid is om overlast van duidelijk zichtbare knipperende
verlichting in de nacht (2 bovenop top en halverwege mast), geluid, infrageluid (lucht en grondtrillingen), slagschaduw,
horizonvervuiling, vogelsterfte en waardevermindering van woningen.
Is van mening dat:
1. het deel van het nieuwe Windpark Zeewolde langs de A27 diverse woonwijken van Almere hindert.
Het is voor bewoners vreemd dat de woonkernen van Zeewolde en de ecologische hoofdstructuur worden ontzien.
2. windplannen afgestemd moeten zijn op andere grote ontwikkelingen zoals Oosterwold, vliegveld Lelystad, promotie van
Flevoland als aantrekkelijk woongebied en vice versa.
In de nieuwe windplannen wordt niet of nauwelijks ingegaan hoe deze grote ontwikkelingen elkaar beïnvloeden en wat de
financiële en veiligheidsgevolgen zijn.
3. benadeelde bewoners geen duidelijke stem hebben in de plannen
Direct belanghebbende inwoners van Almere willen invloed uitoefenen op de nieuwe windplannen door volledig betrokken te
worden in alle beslissingen.
4. het officiele proces volledig transparant dient te zijn
Doordat in het lopende officiele proces door geheimhouding onduidelijk is voor Almeerse bewoners welke invloed hun
inspraakreacties hebben, is het proces niet transparant en wordt de Almeerse burger buitengesloten.
Roept het college op:
Om in gesprek te gaan met Windpark Zeewolde om een andere plaats voor de geplande mega windmolens te zoeken (die
minimaal 2 km vanaf huidige en toekomstige woningen in Almere gelokaliseerd is)
De grootschaligheid, de gevolgen voor inwoners van Almere in ogenschouw nemend en gezien dat zij niet gekend zijn in de
plannen, roepen we de gemeenteraad op om op te komen voor het welzijn van haar burgers en constructief in gesprek gaat met
de Ontwikkelvereniging Zeewolde om een ander zoekgebied voor de windmolens te vinden.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam: Belangenvereniging Almere Hout

Hier kunt u onze gehele motie en begeleidend document in opmaak downloaden in pdf >> [228 KB]

Mega windturbine in aanbouw
Mega windturbine in aanbouw bij Urk Dergelijke monsters
komen ook heel dichtbij woningen in Almere Buiten, Almere
Hout, Nobelhorst, Oosterwold.
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2 mei Artikel Almere Dichtbij
Belangenvereniging Almere Hout bezorgd over windmolenpark
REGIO | 02 mei 2016 Door Tim Moria, Dichtbijredacteur
ALMERE  Het moet één van de grootste windmolenparken van Nederland worden: precies tussen Zeewolde en Almere
prijken in 2020 ongeveer tweehonderd windturbines. Vooral langs de A27 en dus op de grens met Almere Hout, zullen de
windmolens maar liefst 220 meter hoog worden. Reden genoeg voor Belangenvereniging Almere Hout om aan de noodbel te
trekken.
Die windmolens zijn een groot probleem, zo vertellen Jan Groen, Erik ’t Hart en Michael Broomhead namens de vereniging.
,,Het is niet zo dat wij tegen windenergie zijn, maar het is te gek voor woorden dat ze zulke hoge windmolens op ongeveer
vijfhonderd meter van de woongebieden Almere Oosterwold, Almere Buiten en Almere Hout plaatsen. Dat gebeurt nergens
anders in Nederland."
Voor hun standpunt is zeker wat te zeggen. De windmolens zijn dus 220 meter hoog. Ter vergelijking: het WTC in Almere
Stad is 120 meter hoog en het hoogste gebouw van Nederland, de Maastoren in Rotterdam, is 165 meter hoog. Dan is het
ook nog eens zo dat er bij windmolens van 220 meter hoog een constant brandende lichtrand en knipperende lichtjes op de
top te zien zijn. ,,Deze hoogte is niet normaal. In ieder geval niet zo dicht op onze woningen", aldus 't Hart. ,,Tegenhouden
kunnen we het natuurlijk niet, maar we kunnen de schade wel zo beperkt mogelijk houden. We willen alles in goede banen
leiden. We zouden er al veel beter mee kunnen leven als de windmolens bijvoorbeeld 100 meter lager zouden zijn."
Almeerse woonkernen
Inmiddels heeft de Belangenvereniging al meerdere zienswijzes ingediend, is het een samenwerking aangegaan met de
'Vereniging tegen windmolens Gooimeer' en werd het onderwerp meerdere keren aangekaart bij de gemeenteraad. Ook de
burgemeester werd benaderd. ,,Maar het vervelende is", zo legt Broomhead uit, ,,dat we vaak pas achteraf feedback krijgen.
Dan zijn er dus al besluiten genomen en kunnen wij daar niks meer aan veranderen." Overigens komen de windmolens op
grondgebied van Zeewolde, maar tegen Almeerse woonkernen te staan. ,,Daarom is het ook zo gek dat de gemeente Almere
hier niks mee doet."
Op 8 juni gaat de Belangenvereniging inspreken bij een zogenaamde beeldvormende vergadering van de Provinciale Staten.
Ook daar probeert het medestanders te krijgen. ,,Het belangrijkste is dat omwonenden bewuster worden. Heel veel mensen
weten niet dat er zulke hoge windmolens in onze achtertuinen komen te staan. En vaak hebben ze ook het idee dat ze er
toch niks meer aan kunnen veranderen. Nou, als het aan ons ligt dus wel. Wij willen onze stem laten gelden", aldus Groen.
Meer informatie is te vinden op www.stopmegawindmolensA27.nl

Uitnodiging windmolens Windpark Zeewolde
Op 29 april 2016 heeft u huis aan huis een uitnodiging ontvangen van Windpark Zeewolde. Hieronder publiceren we de
ingekorte brief:
Geachte heer/mevrouw,
Op donderdag 12 mei tussen 19:30  22:00 organiseren de initiatiefnemers van Windpark Zeewolde een inloopbijeenkomst
voor de bewoners van Nobelhorst en Vogelhorst [ivm met de geplande mega windmolens aan de A27].
Aanmelden [of indien u bent verhinderd] kan via info@windparkzeewolde.nl  graag met vermelding van naam, adres en
aantal personen.
BENT U VERHINDERD MAAR WILT U WEL INFO OVER DE PLANNEN? Geef dit dan aan de Windunie door dan kunnen we een
andere manier afspreken om u te informeren >> info@windparkzeewolde.nl
Namens projectteam Windpark Zeewolde.

VVD stelt vragen  illegale bouw windmolens A27?
31 maart 2016. VVD vreest bouw illegale windmolens in bocht A27
https://almere.notudoc.nl/cgi
bin/showdoc.cgi/action=view/id=1484683/Windmolens_in_bocht_A27_op_Almeers_grondgebied.pdf
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2 april 2016. Krantartikel FD Windturbines
2 april 2016. Krantartikel FD Windturbines 'Hoge molens vangen veel wind'.
[Red. BAH. In Zeewolde grenzend aan woongebieden in Almere komt een soortgelijk park als nabij Urk! Nergens in Nederland
wordt zo'n groot park gepland dat zo dicht bij woonwijken wordt gebouwd !]
Dit jaar wordt het grootste windpark van Nederland opgeleverd, dat loopt van Urk tot Lemmer. De komende vier jaar moet de
windenergiecapaciteit op land in Nederland verdubbelen. En dat gaat lokaal zeker niet zonder slag of stoot. Een verslag vanuit
de Noordoostpolder.
‘Landschapgenocide’
Er zijn wel honderd actiegroepen tegen windmolens. De SP noemt windmolens zelfs ‘genocide’

Mega windturbine in
aanbouw bij Urk Dergelijke
monsters komen ook heel
dichtbij woningen in Almere
Buiten, Almere Hout,
Nobelhorst, Oosterwold.

Download hier het krantartikel uit het FD 'Hoge molens vangen veel wind'.pdf [1.189 KB]
Wat vragen wij ons o.a. af?
We begrijpen de verschillende visies van de gemeente niet (Almere, Zeewolde, Dronten e.o.): De visie op het gebied van
windenergie; uitbreiding van vliegveld Lelystad gecombineerd met de toekomstige planologische uitbreiding van Oosterwold
waarin net zoveel woningen en inwoners als in Amstelveen moeten komen (15.000 woningen met 50.000 inwoners) en dat
allemaal érg dicht bij en op elkaar! Daarnaast wil Almere vooral een groen en landelijke en ruimtelijke uitstraling hebben
terwijl er veel gebied in Almere geïndustrialiseerd wordt door woningen, kleine industrie en het volbouwen met windmolens.
Het is in Nederland nog niet voorgekomen dat er 300 (mega) windmolens zó dicht bij een enorm woongebied (met in de
nabije en verdere toekomst in totaal 15.000 woningen) gepland wordt.

Dubbel zo hoog langs de
hele A27 220 m volgens de
plannen

Wellicht tijd om een en ander eens beter op elkaar af te stemmen, te fine tunen en wellicht ambities bij te stellen? Kunnen de
geplande windmolens langs de A27 bijvoorbeeld naar het Horsterbos worden geplaatst? Als mensen geen last hebben van
windmolens dan hebben dieren dat toch ook niet? Dieren hebben in ieder geval geen last van horizon vervuiling.
Op zich staan de windmolens op Zeewolde grond maar de windmolenplannen raakt de Almeerse bevolking direct en niet die
van Zeewolde want woonkernen in Zeewolde zijn ver weg. Hoe kan het dat Almere dat toestaat? Waarom zijn we al jaren
geleden niet op de hoogte gesteld van de plannen?
Aankondiging debat over hindergeluid
4 feb 2016. Fractieleden spreken over laagfrequent  hindergeluid  Belangenvereniging heeft spreektijd
Iedere donderdag is er een 'politiek café' waarin politieke partijen met elkaar praten en inwoners spreektijd kunnen krijgen.
Dit keer op donderdag 4 feb wordt er in het politiek café gesproken over het thema laagfrequent geluid. Er zijn enkele
politieke partijen die hier over willen spreken. Dat komt mooi uit dus onze belangenvereniging gaat heen om de link met
windmolens te leggen. U kon er ook bij aanwezig zijn of spreken. Zie hieronder het artikel in de Almere Dichtbij online en een
rapport over de wenselijke gemeentelijke aanpak van laagfrequent geluid.
http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/4219346/politiekepartijenwillenhindernormenlaagfrequent
geluid.aspx
DOWNLOAD pdf: Rapport gemeentelijke aanpak laagfrequent geluid.pdf [797 KB]

[uit artikel in Dichtbij.nl 25 januari 2016]
"Laagfrequent geluid is een soort zoemend, brommend of dreunend geluid dat door sommige mensen wordt waargenomen.
Ze hebben hier zo'n last van, dat zij er lichamelijke klachten van ondervinden. Toch zijn deze geluiden niet opgenomen in de
regels omtrent geluidshinder en dus kunnen gemeenten nauwelijks ingrijpen als er klachten over binnen komen.
Laagfrequent geluid verdient alle aandacht, want het heeft een grote impact op het leven van de mensen die er last van
hebben. De gemeenten staan machteloos zonder landelijke hindernormen, omdat dit niet lokaal te regelen is. Almere moet
hier dus aandacht voor vragen en dat blijven doen zolang het nodig is."

Infrageluid  laagfrequent  hindergeluid

Infrageluid is onhoorbaar voor de mens maar heeft wel
effect op mensen en ook dieren vanwege trillingen in de lucht
en grond.
Onhoorbaar infrageluid en hoorbare geluidsoverlast
>> https://www.youtube.com/watch?v=MO53YqA0D9M
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>> https://www.youtube.com/watch?v=WJgYZfX4lLc

Infrageluid is onhoorbaar
voor de mens maar heeft wel
effect op mensen en ook dieren
vanwege trillingen in de lucht
en grond.

Gesprekken en infoavonden windmolens
Woensdag 16 december 2015 hebben 7 afgevaardigden van de belangenvereniging op verzoek voor het eerste overleg
gehad met enkele afgevaardigden van de gemeente Almere en het Rijk om onze bezorgdheid omtrent de windmolens over te
brengen. Woensdag 20 januari 2016 is er een tweede gesprek geweest omdat we de gemeente Almere en het Rijk
hebben verzocht veel meer duidelijkheid omtrent de windmolen sanerings en opschalingsplannen te geven. Zo waren er geen
animaties met bewegende beelden en de foto's in de plannen waren onduidelijk in het eerste gesprek. We hebben dit keer
een constructief gesprek gevoerd over de situatie, plannen en wellicht bijstelling hiervan en we hebben een velertal vragen
neergelegd die gepoogd zijn te beantwoorden voor zover dit mogelijk was.
We hebben 20 januari 2016 een 3D visualisatie te zien gekregen door het hele gebied langs de A27. Je kon als het ware
door het landschap lopen of vliegen om de plaatsing en hoogten van de windmolens te zien. De hoogtes in de animatie waren
wel lager dan ze waarschijnlijk in werkelijkheid gaan komen. We hebben aangegeven dat we een volgend keer de exacte
hoogte als visualisatie willen zien en niet meer ongeveer.
Bij het zien van de animatie met de hoge windmolens kregen we geen warm gevoel, het zal in ieder geval in onze wijken het
beeld aan de horizon vanuit Vogelhorst II en Prieelvogel en Paradijsvogelweg behoorlijk beïnvloeden. Ook wanneer je aan de
zuidkant van de vijver in Vogelhorst I wandelt dan zie je de molens nu bijna niet bij de A27 maar dan krijg je een enorm
gevaarte in het blikveld met uiteraard draaiende wieken. Bij enige open velden zul je dit steeds zien.
De belangenvereniging Almere Hout wacht een voorstel voor een derde gesprek af waarbij de gemeente
Almere/het Rijk/windenergievereniging Zeewolde iedereen die een zienswijze heeft ingediend uit zal nodigen. Ook hebben wij
verzocht dat raadsleden van Almere bij dit overleg aanwezig zullen zijn, het ligt in de verwachting dat dit zal lukken.
Na dit gesprek krijgen alle inwoners van voornoemde gebieden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst
georganiseerd door de gemeente Almere/het Rijk/windenergievereniging Zeewolde. Hierin wordt u geïnformeerd over de
plannen middels kaarten en 3D visualisatie en kunt u vragen stellen. De belangenvereniging heeft hier in het eerste gesprek
van 16 december eind vorig jaar op aangedrongen. Uiteraard werd gezegd dat dit al in de planning lag, echter wij vinden het
zeer teleurstellend dat wij überhaupt zelf de sanerings en opschalingsplannen moesten vernemen in een veel te laat stadium
en vanuit publicaties en aankondiging in enkele kranten. Dit door middel van een dusdanige ambtelijke formulering dat je na
het lezen nog niet weet waar je aan toe bent. Omdat de windmolens dichtbij een heel groot woongebied gaan komen vinden
we dat we als inwoners hierop al lang geleden (2013) geattendeerd mochten worden en inspraak zouden hebben mogen
krijgen in de plannen.


(Mega)windmolens nabij Almere Hout
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Windpark Zeewolde  Regioplan windenergie Flevol.
Zoals wij u met onze zienswijze op 2 december al lieten weten bereidt De Provincie Flevoland op dit moment een enorme
opschaling voor van de windenergie in de Flevopolder. Concreet worden dan in de komende 15 jaar de circa 600 kleinere
windmolens in Zeewolde vervangen door 300 mega windmolens, tot 195  220 meter. Dat is 25 m hoger dan de Euromast van
185 meter! Met name langs de gehele A27 kan dit tot overlast geven voor omwonenden in Almere Vogelhorst I en
II, Prieel en Paradijsvogelwijk, Nobelhorst, de toekomstige inwoners van Oosterwold en bewoners van
Almere Buiten.
Zoals u weet hebben we op 2 december een zienswijze voor het ‘Concept Regioplan Flevoland – plan MER ingediend.’ Met
ons hebben nog 220 mensen dit gedaan!
23 december hebben we ook een zienswijze ingediend het Concept ‘Windplan Zeewolde’ wat een soort deelplan is en pal
aan de andere kant van de A27 ligt. Met name bij dit plan hebben we kanttekeningen en bezwaren. Wij hebben iedereen
aangeraden dit te doen ondanks dat dit nog een conceptplan is!
Omdat beide plannen nog concepten zijn komt er in 2016 nog het definitieve plan MER waardoor we nog een kans
hebben om een zienswijze in te dienen. Dit zullen we zeker doen. We zullen dit groots voorbereiden met een campagne door
te gaan flyeren in Almere Hout, Nobelhorst, Almere Buiten en Huizen en omgeving. Daarnaast starten we een online petitie
en zullen we massaal oproepen een zienswijze in te dienen. We zullen dan dus nogmaals een beroep doen op uw
medewerking die dan feitelijk nog meer nodig is dan nu.
Zienswijze
De Belangenvereniging Almere Hout heeft in samenwerking met ‘Windmolens Gooimeer’ een zienswijze gemaakt die u
eenvoudig over kon nemen en per email kon versturen. Uiteraard stond het u vrij zelf argumenten toe te voegen,
argumenten te verwijderen of aan te passen. Deze standaard zienswijze was van onze site te downloaden en eenvoudig aan
te passen met uw naam en adres gegevens. Wij hadden deze gereed staan op woensdag 23 december met instructies voor
het indienen per email.

Downloads plannen Windenergie Zeewolde
Windpark plannen te downloaden:
Hieronder treft u de links aan naar de plannen zoals die er nu liggen:
Windpark Zeewolde concept plan
Download hier de concept notitie Windpark Zeewolde, 47 pagina's >>

Visie van gemeente Almere op energie en de windmolen plannen van Zeewolde
Download hier het plan 'Energie Werkt' van de gemeente Almere, 52 pagina's >>
(Let op. De gemeente Almere heeft enige tijd geleden een zienswijze ingediend waarin wordt gesteld dat ze geen bezwaar
hebben tegen windmolens van 120m ashoogte en tiphoogte van 150 meter.)
Deze zienswijze kunnen we niet vinden en we hebben hem bij de gemeente opgevraagd.

Ontwerp Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
http://www.windwaarts.nl/files/15567rapportontwerpregioplanwindenergieokt2015.pdf
(Let op. Er wordt in dit rapport niets gezegd over slagschaduw, grond en lucht trillingen en er zijn geen visualisaties vanuit
Almere gemaakt !)

Concept Plan MER (Milieu Effect Rapportage) op Ontwerp Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland
(Let op. Alleen de 'middelgrote windmolen variant is uitgewerkt in plan MER' en er is niets over slagschaduw en grond en
lucht trillingen !
http://www.windwaarts.nl/files/planmerregioplanwind.pdf

2015 Mega windmolens toch weer actueel
8 december 2015.
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Hieronder op de foto's krijgt u alvast een idee hoe het er zo ongeveer uit zal komen te zien langs de A27. Deze foto is recent
genomen in Urk en straks kijkt Almere Buiten, Paradijsvogelwijk, Vogelhorst I, Nobelhorst en het toekomstige inwoners van
Oosterwold op een park van honderden (mega) windturbines. Uiterlijk 23 dec. moet ook de zienswijze voor 'Windpark
Zeewolde' worden ingediend en dat is belangrijk omdat ze in meerdere rijen langs de A27 komen te staan. Omwonenden en
toekomstige bewoners kunnen overlast verwachten. Nachtelijk rood geknipper en slagschaduw kan bijvoorbeeld tot 1,5 km
(!) reiken en daar wordt je écht niet vrolijk van.

TER INFO.
De huidige windmolens bij de A27 zijn 107m tiphoogte (ashoogte 67 m.)
Onder de 150 m tiphoogte hoef je geen rode (knipper) obstakelverlichting te voeren.
In het Regioplan zijn 3 varianten windmolens: S, M, L variant:
M variant is tiphoogte 170 m (ashoogte 100m) en
L variant is tiphoogte 195 m (ashoogte 130 m) en
daarboven is nog een variant van tiphoogte 220 m! dat is dubbel van wat er nu staat! (De Euromast is 185 m hoog).
Op enkele plaatsen mogen windmolens komen van elke hoogte daar is Almere mee akkoord gegaan.

Huidige hoogte 110 m bij A27

Dubbel zo hoog langs de hele A27 220 m volgens de
plannen
Mega windmolens op Urk

De opschaling met windturbines in Urk Deze zijn 198m
hoog. Zelfs tot 220m kunnen langs de A27 komen!
Dubbel zo hoog als dit uitzicht

2/2/15 zienswijze Regioplan Windenergie Flevoland
2 december 2015
Zienswijze 'Regioplan Windenergie Flevoland' van
Belangenvereniging Almere Hout – 2 december 2015
Beste medebewoners, leden en donateurs,

Onderwerp: Verzoek indienen van uw zienswijze op het ‘Regioplan Windenergie Flevoland’.
Dit kan tot en met vandáág woensdag 2 december per email. (het kan waarschijnlijk nog steeds en anders 23
december)

De Provincie Flevoland bereid op dit moment een enorme opschaling voor van de windenergie in de Flevopolder. Concreet
worden dan in de komende 15 jaar de circa 600 kleinere windmolens vervangen door 300 mega windmolens, tot 195  220
meter. Dat is 25 m hoger dan de Euromast!
Het Rijk, de Provincie Flevoland, Lelystad, Dronten en Zeewolde hebben nu een ontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland opgesteld. In dit plan is voorzien in vele tientallen extreem grote molens langs de hele A27 en het gebied
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daar direct ten Noorden van.
Deze windturbines zullen enorme impact hebben op het uitzicht vanuit Almere Hout, de kustzone van Huizen, de
Blaricummermeent en het nog te ontwikkelen Oosterwold in Almere (15.000 woningen!). Niet alleen overdag maar met name
ook ‘s nachts.
De rode lichten die nu richting Zeewolde te zien zijn geven een idee hoe straks de hele horizon in de polder eruit zal gaan
zien.
Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er windmolens hoger dan 150 meter worden toegestaan, terwijl molens onder de 150
meter geen obstakel verlichting hoeven te voeren. In het plan staat dat de meeste molens type 157 meter zullen worden en
het ontwerp plan geeft ook ruimte tot het plaatsen van molens van 195 tot zelfs 220 meter tiphoogte! Wij snappen niet dat
de Provincie dit vervangen van 600 kleinere molens door 300 grote molens een verbetering voor het landschap noemt.
De Belangenvereniging Almere Hout heeft in samenwerking met ‘Stop Windmolens Gooimeer’ een zienswijze gemaakt die u
eenvoudig over kunt nemen en per email kunt versturen. Uiteraard staat het u vrij zelf argumenten toe te voegen,
argumenten te verwijderen of aan te passen.
Graag vragen wij u in de zienswijze (zie onderstaande link) de geel gemarkeerde tekst met uw NAAM, ADRES, POSTCODE,
WOONPLAATS zelf in te vullen en
uw document (word bestand) + de bijlage (pdf bestand met kaarten/visualisaties, zie onderstaande link) úiterlijk vandaag
woensdag 2 december per e mail te zenden aan
windenergie.flevoland@flevoland.nl met als onderwerp in uw email ‘Ontwerp Regioplan windenergie Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland’.
======
ZIENSWIJZE EN BIJLAGE:
>> download HIER onze zienswijze op het regioplan windenergie flevoland en vul uw naam en adres in. [50
KB]
>> download HIER de bijlage met de kaarten en visualisaties, en stuur dit mee. [334 KB]
======

PLANNEN MET LINKS:
Hieronder treft u de links aan naar de plannen zoals die er nu liggen:
Regioplan
http://www.windwaarts.nl/files/15567rapportontwerpregioplanwindenergieokt2015.pdf
Plan MER (Milieu Effect Rapportage)
http://www.windwaarts.nl/files/planmerregioplanwind.pdf

Bedankt voor uw medewerking en informeer uw buren op het indienen van de zienswijze.
‘Graag werken wij samen met u aan een leefbaar en mooi Almere Hout’
Met vriendelijke groet,
Namens de Belangenvereniging Almere Hout (B.A.H.) www.bahalmerehout.nl

2015 Regioplan en plan MER
Regioplan
http://www.windwaarts.nl/files/15567rapportontwerpregioplanwindenergieokt2015.pdf
Plan MER (Milieu Effect Rapportage)
http://www.windwaarts.nl/files/planmerregioplanwind.pdf
maart 2015
Hoofdlijnen en planning Regioplan Windenergie Oost en Zuid Flevoland 24 maart 2015 >> [2.453 KB]

2013
==================================================
==================================================
Onderstaande speelde in 2013/2014 en was toen afgedaan, bovenstaande is vanaf 2015 weer actueel.
==================================================
==================================================

Géén (mega)windmolens in Almere Hout!
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2013
Wij willen géén windmolens in en nabij woon en recreatiegebied in Almere Hout bij A27  Paradijsvogelweg,
langs de Waterlandseweg bij Braambergen en nabij de Kemphaan, Overgooi, Cirkelbos en Stichtse Kant!

Slagschaduw overlast tot 1,5 km
Geluidsoverlast
Trillingsoverlast, z.g.n. onhoorbaar ‘infrageluid’
Horizonvervuiling
Veiligheid?
Waardedaling van je woonhuis!

De gemeente Almere werkt aan hernieuwde plannen om mega windturbines (tot 200 meter hoog) – hoger dan de
Euromast  toe te staan op Overgooi Oost, De Stichtse Kant, ten zuiden en ten noorden van de Waterlandseweg o.a. langs
Braambergen en nabij Stadslandgoed de Kemphaan en tevens langs de A27 nabij de Paradijsvogelweg in Almere Hout. Als
deze plannen doorgaan worden Almere Hout en Almere Overgooi in de nabijheid van huizen, omringd door
windmolens.
Veel inwoners van Almere Overgooi, Hout en Haven, Huizen, Naarden, Blaricum en omstreken zijn tegen deze
windmolenplannen en voeren samen actie. Er dreigt een ongehoorde horizonvervuiling, geluidsoverlast, slagschaduwhinder en
nachtelijke lichtshow van knipperlichten. Onze fijne leefomgeving staat o.a. op het spel.
In reactie op de plannen van Almere is de brede coalitie Stop Windmolens Gooimeer gestart. Er zijn al meer dan 2000
handtekeningen opgehaald en tientallen organisatie hebben zich al aangesloten. Ook de Belangenvereniging Overgooi en de
Belangenvereniging Almere Hout staan achter ‘Stop Windmolens Gooimeer’.
Meld je daarom nu met je emailadres bij ons aan, zodat wij samen sterker staan
én teken hieronder de petitie!

Een korte zoektoch op google leert ons...dit

Houten (Utrecht) onderzoekt geluid van windmolens
>> http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1142430/houtenonderzoektgeluidvanwindmolens.html

Onhoorbaar infrageluid en hoorbare geluidsoverlast
>> http://www.windnee.nl/wordpress/?page_id=983
>> https://www.youtube.com/watch?v=MO53YqA0D9M
>> https://www.youtube.com/watch?v=WJgYZfX4lLc

OZB waardedaling
>> http://nos.nl/artikel/551328lagereozbbijzeeuwsewindmolen.html
>>http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimteenmilieu/nieuws/lagereozbinbuurtvan
windmolen.9098805.lynkx
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Teken!

INHOUD PETITIE:
Wij:
Inwoners van Huizen, Almere e.o.
Watersporters, natuurliefhebbers en recreanten rond het Gooimeer.
Constateren:
Wij constateren: dat door de plannen van Almere met het plaatsen van extreem grote windturbines (200meter) aan het
Gooimeer de leefbaarheid van tienduizenden bewoners van Huizen, Almere, en omstreken ernstig wordt aangetast; dat het een
onomkeerbaar negatief effect zal hebben op onze leefomgeving en de bijbehorende toeristische, landschappelijke en
natuurwaarden.
Wij vrezen geluidsoverlast, knipperende lichten en vervuiling van ons uitzicht.
en verzoeken:
Het Gooimeer heeft een grote visuele waarde, namelijk een open en weids karakter, zonder (al te) hoge bebouwing in de directe
nabijheid van het meer. Dit willen wij graag behouden.
Wij verzoeken de gemeente Almere af te zien van het plaatsen van windmolens (klein en groot) aan het Gooimeer en de
Waterlandseweg en alternatieven als bijvoorbeeld windmolens ver op zee en zonneenergie te overwegen.

Stuur ons je emailadres!

Voorgenomen plannen rond
windmolens >

De Belangenvereniging Almere Hout (B.A.Hout) bestaat sinds 1995 uit een groep vrijwilligers, die het op zich hebben genomen
om beleidsontwikkelingen die van grote invloed zijn op het woongenot in de wijk Almere Hout op de voet te volgen en indien
noodzakelijk actie te ondernemen zoals het voeren van gesprekken, indienen van bezwaren en onze ideeën middels zienswijzen
of het voeren van procedures indien nodig.
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