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*1597322* 
Onderwerp 

Activeren Stelpost Nieuw Beleid Windenergie  

 

 

Doel van deze mededeling: 

Afdoen toezegging.  

 

Toezegging/motie/amendement: 

Beantwoorden mondelinge vragen bij agendapunt 7.1 Commissie Bestuur en 

Samenleving 5 maart 2017. 

 

Inleiding: 

In de Perspectiefnota 2013-2017 hebben Provinciale Staten voor 2014 € 2,6 mln. 

incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een extra beleidsimpuls. Dit is 

gebeurd in de vorm van een stelpost Tot de stelpost behoort onder andere een 

extra impuls ten aanzien van het windenergiebeleid, in de vorm van het Regio-

planproces Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (Bestuursopdracht 

1341959). 

 

In de Commissie Bestuur en Samenleving van 5 maart 2014 is oordeelvormend 

gesproken over het PS voorstel 10de Begrotingswijziging voor het aanwenden van 

middelen van de stelpost Nieuw Beleid voor de begrotingspost Windenergiebeleid 

(hierna: PS Voorstel).  

Tijdens het overleg zijn een aantal vragen gesteld. Daarover is afgesproken dat 

de gedeputeerde deze vragen schriftelijk zou beantwoorden in de vorm van een 

mededeling. Aan deze afspraak wordt met deze mededeling invulling gegeven. 

Op 5 maart 2014 is afgesproken dat deze mededeling en het PS Voorstel de input 

vormen voor de bespreking van het onderwerp tijdens PS vergadering van 26 

maart 2014.  

 

Mededeling: 

Vraag en Antwoord 

V1. Waarom wordt het PS Voorstel besproken in de commissie Bestuur en Samen-

leving besproken en niet in de Commissie Ruimte en Leefomgeving? 

A1. Het presidium heeft dit punt geagendeerd voor de commissie Bestuur & 

Samenleving.  

 

V2. N.a.v. bladzijde 14 Bestuursopdracht Regioplanproces Windenergie Zuidelijk 

en Oostelijk Flevoland: er is sprake van een discrepantie tussen de geraamde 

kosten in de bestuursopdracht en het PS Voorstel stuk dat nu voor ligt.  

A2. Bij het opstellen van de Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk- 

en Oostelijk Flevoland zijn  aannames gedaan over de vormgeving van het pro-

ject,  de onderlinge samenwerking en de investeringen door de deelnemende 

partijen. Op basis daarvan zijn ramingen op hoofdlijnen gedaan voor de benodig-

de investering van provinciale zijde.  

 

Gaandeweg is het proces dynamisch en complex gebleken. Zo is de oorspronkelijk 

beoogde partner namens het gebied -de WOWF- niet langer in beeld en blijken 

de verschillende processtappen meer tijd te vergen en samenhang te vertonen 

waardoor ze in elkaar overlopen. Hiervoor is geen draaiboek voorhanden en is er 

meer managementactiviteit en specialistische inzet vereist dan vooraf bevroed 

kon worden.  
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Om die reden is er meer personele inzet en geld nodig van alle partijen. Op basis daarvan is in 2013 

de financiële investeringsimpuls voor 2014 voorgesteld van 450.000 euro. Het besluit over het 

beschikbaar stellen van dit bedrag ligt nu voor.  

 

V3. Wat is het verschil tussen procesadvisering en specialistische advisering? Is deze expertise niet 

in huis?  

A3. Onder procesadvisering worden activiteiten verstaan die uitgevoerd worden voor de vormgeving 

van het proces (samenwerking tussen partijen) en de voortgang van het project (management). 

Deze activiteiten worden deels door medewerkers van de provincie uitgevoerd, deels echter ook 

niet omdat: een neutrale persoon nodig is (evaluatie), kennis ontbreekt of omdat er onvoldoende 

capaciteit beschikbaar is binnen de formatie.  

 

Onder specialistische advisering valt de inhuur van specialisten met kennis en vaardigheden die 

binnen de provincie ontbreekt maar nodig zijn voor de planvorming. Het gaat hierbij onder andere 

om aeronautische kennis, radarkennis, kennis over projectfinancieringen en 3D technieken. Dit is in 

het PS Voorstel gepreciseerd.  

 

V4. Er wordt gesproken over verhouding financiering provincie/gemeenten/Rijk, wat is deze ver-

houding? Wat is er gebeurd met de Green Deal gelden waaruit dit proces betaald zou worden?  

A4. Het rijk draagt in deze fase van het Regioplanproces € 170.000 euro bij (Green Deal De-on). Dit 

geld is bedoeld voor haalbaarheids- en inpassingsonderzoek. De gemeenten hebben tot op heden € 

200.000 euro bijgedragen. Met hen wordt momenteel gesproken over een aanvullende bijdrage in 

de vorm van inzet en middelen.  

 

Inclusief de extra beleidsimpuls voor 2014 in het nu voorliggende PS Voorstel zal de investering uit 

het provinciale windenergiebudget in het kader van de bestuursopdracht en daarvoor gedane voor-

investering naar verwachting € 1.070.918,- bedragen. Duidelijk is dat de provincie draagt momen-

teel het meeste bij vanuit de overheden. Dit is in lijn met het beoogde profiel van de provincie en 

de rol die de gezamenlijke provincies zich hebben aangemeten in de onderhandelingen met het rijk 

over het primaat ten aanzien van windenergie. 

 

Deze verhouding verandert bij de start van de vergunningenprocedure. Op dat moment zullen het 

rijk en de gemeenten het merendeel van de overheidskosten dragen. De provinciale rol wordt dan 

ook minder pregnant. Uitgaande van het huidige subsidiestelsel zal de Minister van Economische 

zaken in het kader de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) de benodigde subsidies ver-

strekken die leiden tot een sluitende business case voor de windparken.  

 

V5. Er is een duidelijkere uitleg nodig van de kosten, hoe zijn deze precies opgebouwd en waarom 

is het nodig dat die kosten gemaakt worden?  

A5. De kosten die op dit moment worden voorzien zijn waar mogelijk gedifferentieerd opgenomen 

in het thans voorliggende PS voorstel. Op basis van deze ramingen vinden er aanbestedingen plaats. 

De aanbiedingen worden beoordeeld en geselecteerd op kwaliteit en prijs. De uitvoering van de 

voorziene activiteiten is voorwaardelijk voor het gebiedsproces en het opstellen van het Regioplan.  

 

V6. Regioplanproces gestart naar aanleiding van stagnatie (o.a. Te jonge molens), hoe gaat het 

met het Regioplan, gaat dit einde maken aan de stagnaties?  

A6. Zoals is afgesproken op 5 maart wordt u hierover met een separate mededeling geïnformeerd. 

Vooruitlopend kan hier alvast worden gemeld dat de Federatie Windverenigingen Flevoland recent 

de planvorming is gestart die moet leiden tot de projectplannen zoals bedoeld in het Programma 

van Eisen dat is opgesteld in het kader van het Regioplanproces. U ontvangt binnenkort een uitno-

diging van de Federatie Windverenigingen Flevoland om samen met de gemeenteraden van Dron-

ten, Lelystad en Zeewolde geïnformeerd te worden over het gebiedsproces en de planvorming.   
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Het vervolg 

Niet van toepassing. 

 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 

 

  


