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Onderwerp 

Federatieplan Windenergie in Flevoland 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Informatie-uitwisseling over het proces van en de besluitvorming rondom het 
Federatieplan Windenergie in Flevoland.  
 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing.  
 

Inleiding: 

In het Omgevingsplan Flevoland 2006 biedt de provincie ruimte aan de ontwikke-
ling van nieuwe windparken onder de voorwaarde van opschalen en saneren. 
Uitgaande van die ruimte is met het rijk afgesproken dat Flevoland in 2020 
ruimte biedt aan 1390,5MW windenergie.  
 
De ruimte voor wind is samen met de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde 
gepreciseerd in het Programma van Eisen Regioplan Windenergie Flevoland 
(hierna: PvE). Aan de initiatiefnemers van de nieuwe windparken, vertegenwoor-
digd door de Federatie Windverenigingen Flevoland, is gevraagd om binnen de 
gestelde kaders projectplannen op te stellen. De Federatie heeft gehoor gegeven 
aan dit verzoek met het Federatieplan Windenergie in Flevoland. 
 
Mededeling: 

De Federatie Windverenigingen Flevoland heeft op woensdag 2 juli 2014 het 
Federatieplan Windenergie in Flevoland overhandigd aan de provincie Flevoland.  
 
Het vervolg 

• Het Federatieplan wordt aan de hand van het PvE beoordeeld door de 
zogenaamde wegingscommissie. Deze is samengesteld uit ambtenaren die 
geen directe betrokkenheid hebben bij het proces en onafhankelijke in-
houdelijke adviseurs. 

• De wegingscommissie stelt naar aanleiding van haar bevindingen een ad-
vies op gericht aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 
betrokken gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten. 

• Het college bepaalt op 9 september 2014 of het Federatieplan Windener-
gie voldoende basis biedt voor het starten van  de formele planvorming, 
in casu het Regioplan Windenergie Flevoland Zuidelijk en Oostelijk Flevo-
land, dit gebeurt in de vorm van een voorlopig standpunt. Samenhangend 
daarmee zullen ook de onderzoeksalternatieven voor het benodigde plan-
MER worden geformuleerd 

• De leden van de commissie Ruimte worden op 22 oktober 2014 in de ge-
legenheid gesteld om hun wensen en zienswijzen kenbaar te maken ten 
aanzien van het voorlopige standpunt en de onderzoeksalternatieven. 

• Op 11 november 2014 zal het college van Gedeputeerde Staten haar de-
finitieve standpunt bepalen.  

 
Ter inzage in de leeskamer 

Federatieplan Windenergie in Flevoland.  
 
Verdere informatie 

De leden van Provinciale Staten hebben van de Federatie Windverenigingen 
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Flevoland per email een digitale versie van het Federatieplan Windenergie in Flevoland samen met 
een publieksvriendelijke versie van het plan ontvangen. 
 
 
  

 


