
P R O V I NCI E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Proces rond windenergie 

Doel van deze mededeling: 

Informatie-uitwisseling over het vervolgproces rond windenergie 

Toezegging/motie/amendement: 

Op 8 oktober j l . is medegedeeld dat leden van de commissie Ruimte en Leefom
geving nog nader worden geïnformeerd over het verdere proces omtrent wind
energie. 

inleiding: 

Inmiddels bent u bij mededeling van 23 september 2014 (#1646913) geïnformeerd 
over het GS standpunt ten aanzien van het Federatieplan. Uit het advies van de 
Wegingscommissie, die Is ingesteld om het Federatieplan te beoordelen, blijkt 
dat het Federatieplan niet voldoet aan de kaders die PS hebben meegegeven in 
de Bestuursopdracht van 5 september 2012 en het Programma van Eisen (PvE) 
van 27 februari 2013. In haar besluit omtrent het Federatieplan geeft GS aan het 
Federatieplan voor kennisgeving aan te nemen, omdat het niet voldoet aan de 
kaders die gesteld zijn in het PvE. 
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Mededeling: 

Vervolgproces 
Op 6 november 2014 is overleg geweest tussen de provincie Flevoland, de ge
meenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en de FWF. In dat overleg hebben 
partijen in goed overleg besloten om de sanering en opschaling van windmolens 
anders te organiseren. De overheden zijn nu aan zet om het Regioplan op te 
stellen en daarmee voor iedereen in het gebied duidelijkheid te creëren over de 
ontwikkelruimte. Het Regioplan geeft concrete spelregels voor het ontwikkelen 
van de windparken. 

Het moment om concrete stappen te zetten naar projecten in het gebied is 
aangebroken. Hiertoe wordt onder leiding van het ministerie van Economische 
Zaken gestart met de verkenning van een aantal projecten. Deze verkenningen 
spitsen zich toe op de haalbaarheid en de manier waarop de spelregels kunnen 
worden toegepast. De recente ontwikkelingen rond vergunningaanvragen voor 
vervanging van bestaande windturbines tonen de urgentie voor deze concrete 
projectontwikkelingen aan. Voor de projectontwikkelingen zijn de windvereni
gingen vanaf nu de meest logische gesprekspartner voor de overheden. 

Het vervolgproces, langs drie parallelle sporen, zoals dat uiteen is gezet in de 
mededeling van 23 september 2014 (#1646913) heeft in gewijzigde vorm door
gang. Het spoor van de organisatieontwikkeling van de FWF wordt beëindigd. 

De overheden zijn nu aan zet om een Regioplan op te stellen en daarmee voor 
iedereen in het gebied duidelijkheid te bieden over de beschikbare ontwikkel
ruimte en de kaders/spelregels waarbinnen de parken tot ontwikkeling kunnen 
worden gebracht. Deze kaders hebben betrekking op de wijze waarop opschalen 
en saneren vorm wordt gegeven en de participatiemogelijkheden voor alle bewo
ners. De komende tijd gaan de overheden hierover in gesprek met de vijf wind
verenigingen. 
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De sporen waarlangs gewerkt word zijn: 
a. Spoor :1 Integraal Afsprakenkader Wind Flevoland (trekker: decentrale overheden) 
b. Spoor 2: Projectenspoor (trekker: Rijk) 

Binnen deze sporenaanpak wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief (VKA) begin 2015. 

Het vervolg 
Na het gereed komen van het VKA (besluit GS januari 2015, waarna PS-behandeling volgt uiterlijk 
op 18 februari 2015) wordt toegewerkt naar een regioplan (planologisch-juridisch beleidskader). 
Het ontwerp Regioplan wordt in het tweede kwartaal 2015 voorgelegd aan PS en gemeenteraden. 

Ter inzage in de leeskamer 
geen 

Verdere informatie 
n.v.t. 


