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Zwolle, 8 april 2019
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u informatie over de nieuwe windturbines langs de A4 die worden gebouwd ter
vervanging van de twee windturbines die eind 2015 resp. begin 2016 zijn afgebroken.
Voor de bouw en exploitatie van de nieuwe windturbines is in oktober 2014 de vergunning afgegeven.
Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag is op 2 juli 2014 in café de Meester een informatieavond
georganiseerd waarin de plannen voor de nieuwe windturbines zijn gepresenteerd en ook de
milieuaspecten daarvan. Aansluitend was er een informatiemarkt waar vragen gesteld konden worden
en verder gepraat kon worden.
En toen werd het stil …..
Het krijgen van een vergunning betekent niet dat de volgende dag met de bouw kan worden
begonnen, zoals dat bijvoorbeeld kan bij een dakkapel. In het geval van het windpark bleken het
verkrijgen van een SDE-beschikking (subsidie) en het realiseren van een geschikte netaansluiting de
belangrijkste vertragende factoren voor de realisatie. In februari 2018 werd de SDE-beschikking
ontvangen en in maart 2018 kon aan netbeheerder Liander de opdracht worden gegeven voor de
realisatie van een nieuwe netaansluiting. In juni 2018 werd een overeenkomst met Enercon gesloten
voor levering en bouw van twee nieuwe windturbines. Enercon zal ook het onderhoud van de twee
windturbines verzorgen. Nadat in juli 2018 ook de financiering van het project was gerealiseerd kon in
principe de bouw beginnen, maar …….
In maart 2018 was weliswaar opdracht gegeven voor een nieuwe netaansluiting, maar die kon pas
worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2019. De planning van de bouw is daarop aangepast. In
januari 2019 is daadwerkelijk een start gemaakt met de bouw. Allereerst worden nieuwe funderingen
gemaakt die in mei 2019 worden opgeleverd. In juni zal Enercon de windturbines in onderdelen op de
locatie laten bezorgen en kan de opbouw van de windturbines beginnen.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de nieuwe windturbines in oktober 2019 worden opgeleverd en kan
met de nieuwe windturbines 20-25 jaar duurzame energie geproduceerd worden.
Feitelijk gaat het om een vergelijkbaar type windturbine als er voorheen stond (E70) alleen één
maatje groter (E82). De nieuwe mast is 5 meter hoger dan de oude mast en het hoogste punt van de
rotorbladen komt nu op 110 meter en is daarmee 10 meter hoger dan de vorige windturbines. Door
de grotere rotor (71 meter wordt nu 82 meter) kan er ongeveer 25% meer duurzame energie worden
geproduceerd als in de oude situatie. De nieuwe windturbines gaan elektriciteit produceren voor
ongeveer 3.000 huishoudens. Door het gebruik van nieuwe technologie (o.a. ‘uilenveren’ aan de
rotorbladen) produceren de nieuwe windturbines niet meer geluid dan de oude. Ook worden de
windturbines voorzien van een stilstandsvoorziening. De rotorbladen worden automatisch stilgezet op
momenten dat op woningen van (direct) omwonenden slagschaduw door draaiende wieken kan
vallen.
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Ondertussen gaan we in gesprek met de Stichting Zoeterwoude Duurzaam 2030 en de coöperatie
Rijnland Energie om te onderzoeken op welke manier we participatie van omwonenden in het
windpark zouden kunnen uitwerken. In de volgende nieuwsbrief rond de oplevering van het windpark,
kan hierover meer informatie gegeven worden.
Ook zal met de Stichting LLOZ (Leven Langs de Omleidingsweg Zoeterwoude) in overleg worden
gegaan over invulling van de financiële bijdrage van het windpark aan de Stichting zoals bij het
verlenen van de vergunning met de gemeente is afgesproken.
Wilt u nog eens nalezen wat er in de vergunning staat kijk dan op www.prodeon.nl. Daar is ook de
presentatie van de informatieavond te vinden.
Wilt u meer weten over windenergie dan is daarover op internet veel informatie te vinden bijvoorbeeld
via www.windvoorjou.nl, een website van Natuur & Milieu.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief specifieke vragen hebben dan kunt een e-mail sturen
naar info@prodeon.nl.
In de verwachting u hiermee voor dit moment voldoende te informeren,
Met vriendelijke groet,
Namens Windpark Papemeer BV
Arjun van Merkerk
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