
NAW : Belangenvereniging Almere Hout  - (secretariaat@bah-almerehout.nl) 

 

Uw 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 500-800 
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. 
 
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 2,5-3,5 MW met 90 tot 150 meter (ashoogte), 100 tot 140 meter 
(rotordiameter) en een tiphoogte van maximaal 220 meter. In het overleg tussen de Belangen-
vereniging 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 woon-
kernen 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.   



Motie onderwerp:  Vind een alternatief plaatsingsgebied voor mega 
windturbines in plaats van positionering langs de A27 op 500-800m 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 500-800 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 
 

 


