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INHOUD PRESENTATIE
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1. Windbeleid/criteria Almere

2. Windpark Jaap Rodenburg

3. Hoofdrolspelers

4. Initiatief windpark Almere Pampus

 Poll & vragen

1. Start participatieproces

2. Participatie windpark Pampus

3. Bewonersraadpleging

4. Definitief plan

5. Lessons learned

 Vragen



WINDBELEID/CRITERIA ALMERE
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• Alleen op initiatief van samenleving / 
energiecoöperaties

• Exploitatiefase minimaal 2,5% 
financiële participatie

• Minimaal 1500 meter afstand t.o.v. 
bestaande bebouwing

• Ashoogte maximaal 100 meter 
(vanwege verlichting)

• Gebiedsgebonden bijdrage verplicht



WINDPARK JAAP RODENBURG
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• 10 windmolens van Nuon, goed 
voor stroomverbruik van 8500 
huishoudens

• Gesitueerd in Almere Pampus 
op ruime afstand van 
woonomgeving

• In 2025 rijp voor sloop

• Almere Pampus toekomstig 
woningbouwgebied, start bouw 
niet eerder dan 2035



HOOFDROLSPELERS
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Initiatiefnemers

• Almeerse Wind lokale 
energiecoöperatie sinds 2014, erg 
fanatiek

• 2 windmolens equivalent voor 
stroomverbruik Filmwijk 

• Eigenaar huidige park Nuon

Gemeente Almere

• Bevoegd gezag

• Procesparticipatie

Grondeigenaren Pampus

• Rijksvastgoedbedrijf

• Een manege

• Gemeente Almere

• Provincie Flevoland

• Waterschap 

• Stichting Flevolandschap

Omgeving

• Met name bewoners NPW



INITIATIEF WINDPARK ALMERE PAMPUS
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• Feb 2016 projectplan van initiatiefnemers 

• Gemeente neemt initiatief voor retributie-
verdeling met andere grondeigenaren:
• Investering voor groenblauwe raamwerk
• Medewerking aan project borgen

• 3 varianten, gebaseerd op criteria en 
toekomstige woningbouw

• Gemeente neemt initiatief voor 
procesparticipatie



Poll

en vragen?



START PARTICIPATIEPROCES
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• Varianten in online raadpleging 
voorgelegd

• obv 70 respondenten 
voorkeursvariant gekozen (het 
verst weg van bebouwing)

• Vlak voor vergunningaanvraag 
onrust vanuit bewoners NPW…

• Ook door onhandige marketing 
van Almeerse Wind
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PARTICIPATIE WINDPARK ALMERE 
PAMPUS
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• 2 mnd keukentafelgesprekken

• Windsafari naar vergelijkbaar park

• Bijeenkomsten met VR-tool 
(visueel & geluid)

• Petitie Actiegroep NPW voor oa
verplaatsing 2 molens 

• Oprichting klankbordgroep 
bewoners NPW

• Besluit college nieuw 
participatieproces
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PARTICIPATIE WINDPARK ALMERE 
PAMPUS
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• Zoektocht middenweg wensen 
gemeente, provincie, 
bewoners, initiatiefnemers

• 5 nieuwe opstellingsvarianten, 
waarvan één van 
klankbordgroep

• Opnieuw online 
bewonersraadpleging

• 1000 respondenten



BEWONERSRAADPLEGING
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• Gewerkt met ranking van 
varianten voor 
genuanceerder beeld

• Variant met 10 molens minst 
vaak op laatste plek & hoogst 
gewogen gemiddelde

• Voorkeursvariant per wijk 
heeft relatie met afstand



PLAN WINDPARK ALMERE PAMPUS
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• Variant met 10 windmolens als 
beste uit de bus

• Meer energieopbrengst dan 1e 
voorkeursvariant

• Landschappelijk beter ingepast

• Ruimere afstand tot de 
woningen

• 20% financiële participatie



LESSONS LEARNED
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• Verandering betekent per definitie 
dat mensen er iets van vinden. Ben 
daar op voorbereid.

• Participatie betekent niet bij 
iedereen draagvlak. Laat je daar niet 
door stoppen.

• Participatie helemaal aan 
initiatiefnemer over laten is moeilijk 
door wantrouwen en…

• …Lokale energiecoöperaties niet 
altijd professioneel 

• Participatie kan écht leiden tot 
betere plannen



Vragen?
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