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Onderwerp 
Vaststellen Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland 2012 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. De Antwoordnota ‘Ontwerp Vijfde wijziging van de Verordening voor de 

fysieke leefomgeving Flevoland 2012’ vast te stellen. 
2. De Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Fle-

voland 2012 vast te stellen, zoals deze is komen te luiden na de verwer-
king van de zienswijzen en overige wijzigingen.  

3. De Noodverordening wind, het Projectformulier windmolenpark en de 
Provinciale Luchtvaartverordening Flevoland in te trekken.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderwerp past ten aanzien van het onderdeel (opschalen en saneren 
van) windmolens binnen het beleidsprogramma ‘Energie, milieu en klimaat’ 
en biedt in samenhang met het Regioplan voor de komende jaren de voor-
waarden waaronder nieuwe windparken gerealiseerd kunnen worden. Ten 
aanzien van de onderdelen luchtvaart en water wordt ook invulling gegeven 
aan de beleidsonderdelen Mobiliteit en Economie, met de kanttekening dat 
het een beleidsneutrale implementatie in de regelgeving betreft.  

 
3. Eerdere behandeling  

Op 7 juni 2017 hebben Provinciale Staten het ontwerp van de Vijfde wijziging 
van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna: 
Vijfde wijziging VFL 2012) vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven. De ont-
werpverordening heeft vervolgens na bekendmaking daarvan in de Flevoland-
se huis-aan-huisbladen van 14 juni 2017 tot en met 26 juli 2017 ter inzage ge-
legen. Daarnaast is de ontwerpverordening toegezonden aan diverse overhe-
den en belangenorganisaties. Naar aanleiding daarvan zijn drie reacties bin-
nengekomen. De reactie van Rijkswaterstaat Midden-Nederland behelst de 
mededeling dat er geen reden is om een zienswijze in te dienen. De overige 
twee reacties zijn zienswijzen van de gemeente Almere en van het Water-
schap Zuiderzeeland.       

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Uw Staten zijn bevoegd om de Vijfde wijziging VFL 2012 vast te stellen. Uw 
staten zijn eveneens bevoegd tot het intrekken van regels (Noodverordening 
wind en de Provinciale Luchtvaartverordening Flevoland) die met de Vijfde 
wijziging VFL 2012 overbodig worden. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na besluitvorming over dit statenvoorstel is er geen verdere betrokkenheid 
van uw staten. 
  

6. Korte toelichting op voorstel 
Op het ontwerp van de Vijfde wijziging VFL 2012 zijn gedurende de terinza-
geleggingstermijn twee inhoudelijke schriftelijke reacties op het ontwerp 
ontvangen. Deze hebben deels geleid tot inhoudelijke aanpassingen (en deels 
niet), zoals blijkt uit de Antwoordnota en zoals kort weergegeven in Argu-
menten.  
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7. Beoogd effect 
Ten aanzien van het onderdeel wind:  
Bereiken dat er de komende jaren nieuwe windparken gerealiseerd kunnen worden die passen 
binnen het provinciale beleid voor opschalen en saneren. Het opschalen en saneren van wind-
molens vraagt om duidelijke kaders die voor langere termijn vastgelegd worden. Tevens is enige 
flexibiliteit gewenst in het aanwijzen van de projectgebieden en de plaatsingszones. Met de 
voorgestelde regeling wordt aan beide doelen invulling gegeven. Met de regeling kan ook invul-
ling worden gegeven aan projecten voor opschalen en saneren die buiten het plan / werkingsge-
bied van het Regioplan windenergie liggen. 
 
Ten aanzien van het onderdeel waterveiligheidsbeleid: 
Uw Staten hebben in mei 2016 ingestemd met het voorstel dat de Knardijk niet langer een regi-
onaal belang dient. Daarmee kan de aanwijzing en normering van de Knardijk als regionale ke-
ring komen te vervallen. In november 2013 hebben uw Staten ingestemd met het aanwijzen van 
een regionale kering voor de ontwikkeling van het Havenkwartier Zeewolde. De ontwikkeling is 
nu zo ver dat de daadwerkelijke aanwijzing en normering in de verordening gewenst is. 
 
Ten aanzien van het onderdeel Luchthaven:  
Het opnemen van de provinciale Luchtvaartverordening Flevoland in de VFL 2012 past binnen de 
gedachte om de regels voor de fysieke leefomgeving van Flevoland zoveel mogelijk binnen één 
verordening op te nemen. Het betreft een technische activiteit. 

 
8. Argumenten 
1.1 In de Antwoordnota wordt gemotiveerd gereageerd op de ontvangen reacties 

De ontvangen zienswijzen hebben betrekking op de onderwerpen wind en aanwijzing en nor-
mering van de Knardijk en het Havenkwartier Zeewolde. Deze zijn samengevat en beantwoord 
in de Antwoordnota “Ontwerp Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomge-
ving Flevoland 2012”. De zienswijzen hebben op meerdere onderdelen geleid tot een aanpas-
sing ten opzicht van de ontwerpverordening. Deze worden hieronder kort toegelicht. 
 

2.1 De zienswijze van Gemeente Almere leidt tot een aanpassing van de plaatsingszones voor het 
Windpark Pampus.  
De (aangepaste) plaatsingszones voor het Windpark Pampus (voorheen Windpark Jaap Roden-
burg II) zijn te zien op de aangepaste kaart 1.1. bij de Vijfde wijziging VFL 2012. Deze plaat-
singszones zijn gebaseerd op het aangepaste projectplan dat de gemeente Almere op 29 sep-
tember 2017 heeft ingediend. Uit het aangepaste projectplan blijkt dat de gemeente 10 
windmolens (i.p.v. 9) in een aangepaste opstelling wil realiseren. Als gevolg van deze aange-
paste opstelling worden alle windmolens van het huidige windpark gelijktijdig gesaneerd, 
waardoor geen zogenoemde “dubbeldraai-termijn” bestaat. Dit levert een rustiger beeld op 
voor het landschap. Het aangepaste projectplan voldoet ook aan de overige voorwaarden van 
het provinciale beleid voor opschalen en saneren. Het ligt daarom in de rede om aan PS voor 
te stellen dat de (aangepaste) plaatsingszones binnen het project conform het projectplan 
d.d. 29 september 2017 worden vastgesteld als onderdeel van de Vijfde wijziging VFL 2012. 
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2.2 De zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland heeft geleid tot het opnemen van een bepaling 
voor het gefaseerd/later inwerkingtreden van waterveiligheidsbepalingen. 
De verwachte datum van inwerkingtreding van de onderdelen met betrekking tot de Knardijk 
ligt in het vierde kwartaal van 2018. De verwachte datum van inwerkingtreding van de onder-
delen met betrekking tot de kering bij Zeewolde ligt na de zomer van 2019. 
De zienswijzen van het waterschap naar aanleiding waarvan de Vijfde wijziging VFL 2012 is 
aangepast betreffen:  
 de onwenselijkheid om de status van regionale waterkering en veiligheidsnorm voor de 

Knardijk vooruitlopend op borging in de Keur te laten vervallen. 
 de aanwijzing van de regionale waterkering voor het Havenkwartier Zeewolde vooruitlo-

pend op de realisatie van de primaire kering. 
Om tegemoet te komen aan de zienswijze van Waterschap Zuiderzeeland is onder artikel III 
van de Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 een 
uitgestelde inwerkingtredingsbepaling opgenomen. Hierdoor kunnen Gedeputeerde Staten be-
palen op welk tijdstip bepaalde onderdelen van de Vijfde wijziging VFL 2012 inwerking tre-
den. 
De verwachte datum van inwerkingtreding van de onderdelen met betrekking tot de Knardijk 
ligt in het vierde kwartaal van 2018. De verwachte datum van inwerkingtreding van de onder-
delen met betrekking tot de kering bij Zeewolde ligt na de zomer van 2019. 
 

3.1 Het intrekken van overbodige regels is een bevoegdheid van Provinciale Staten. 
Het voorstel omvat de intrekking door uw staten van regelgeving die met deze Vijfde wijzi-
ging VFL 2012 overbodig wordt. Dit betreft de Noodverordening wind, het Projectformulier 
windmolenpark en de Provinciale luchtvaartverordening Flevoland.  
Overigens wordt hier t.a.v. de bestaande Beleidsregel windmolens 2008 opgemerkt dat  
Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om beleidsregels in te trekken. Wij hebben deze beleids-
regel ingetrokken daar deze eveneens overbodig wordt met de vaststelling van de Vijfde wij-
ziging VFL 2012.  

 
9. Kanttekeningen 

-      
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

  
Tekst en Kaarten Vijfde wijziging van de Verordening voor de fysieke leefomge-

ving Flevoland 2012 

2139738   Ja    

Antwoordnota Ontwerp Vijfde wijziging VFL 2012 2103926        Ja    

Provinciaal Blad Vijfde wijziging VFL 2012 2141194  

Zienswijze: gemeente Almere 2102554   Ja 

Aanvulling zienswijze met aangepast projectplan windpark Almere Pampus d.d. 29 

september 2017. 

2138187   Ja 

Zienswijze: waterschap Zuiderzeeland 2102555   Ja 

Reactie: Rijkswaterstaat 2098688   Ja  
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