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Inleiding: 

Op 5 december 2012 hebben Provinciale Staten van Flevoland (hierna te noemen 
PS) ingestemd met de Bestuursopdracht Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland. Deze bestuursopdracht houdt in dat een Regioplan Windenergie Zuide
lijk en Oostelijk Flevoland (hierna te noemen Regioplan) wordt opgesteld. Op 27 
februari 2013 hebben PS ingestemd met een "Programma van Eisen (PvE) voor de 
projectplannen in het kader van het Regioplan". Het PvE is een gezamenlijk 
product van de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zee
wolde. 
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Op 20 februari 2014 is een Samenwerkingsovereenkomst Regioplan Windenergie 
Flevoland ondertekend, waarin voor de FWF de verplichting is opgenomen om 
binnen de kaders van het programma van Eisen voor 1 juli 2014 een projectplan 
aan GS aan te bieden. Op 2 juli 2014 is het desbetreffende plan "Windenergie in 
Flevoland" (verder: Federatieplan) aangeboden aan de gedeputeerde Windener
gie. 

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om een standpunt te bepalen ten aanzien van 
het Federatieplan en te bepalen of een vervolgproces aan de orde is. Gedepu
teerde Staten hebben bij besluit van 17 december 2013 een Wegingscommissie 
projectplannen wind (verder; Wegingscommissie) ingesteld. De Wegingscommis
sie heeft het Federatieplan gewogen aan het PvE en advies uitgebracht aan GS. 

Mededeling: 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennis genomen van het 
Federatieplan en het advies dat de Wegingscommissie projectplannen wind 
daarover heeft uitgebracht. Het college deelt de conclusies van de 
wegingscommies en neemt deze over in haar standpunt ten aanzien van het 
Federatieplan. De colleges van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde zijn 
dezelfde mening toegedaan. Het standpunt is verwoord in de bijgevoegde brief 
aan de Federatie Windverenigingen Flevoland. 

Het ven/olg 

Het Federatieplan voldoet niet aan het PvE, maar laat ook zien dat er draagvlak 
is voor opschalen en saneren in het landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland. Circa 800 van de 1200 molenaars, grondeigenaren en bewoners heb
ben zich achter het planproces geschaard. Om die reden wil het coUege de 
volgende processtap zetten, evenals de colleges van de voornoemde gemeenten. 
Om het draagvlak voor het proces bij de betrokken stakeholders te behouden 
moet tegemoet worden gekomen aan de conclusies en het advies van de We
gingscommissie enerzijds en is een versnelling en concretisering in project ge
wenst om in 2020 1390,5MW operationeel te hebben. Dat is de afspraak met het 
rijk. 
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De provincie en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde staan een aanpak voor die bestaat 
uit drie sporen waarmee de tekortkomingen van het Federatieplan worden ondervangen en waarin 
toegewerkt wordt naar de planvorming en de realisatie van het eerste concrete windproject: 

a. met de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde wordt verder gewerkt aan het definiëren 
van een ruimtelijke en economische voorkeursvariant uitgaande van het programma van ei
sen die zich leent voor verdere uitwerking in het Regioplan en ook op draagvlak van de FWF 
en de Rijksoverheid kan rekenen; 

b. aan de FWF wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk te komen tot een uitwerking van hun 
organisatie, zodat er op 1 november 2014 een aanpak ligt voor een slagvaardige organisatie 
voor de uitvoering van concrete projecten waarvan alle molenaars, grondeigenaren en be
woners van het gebied mede-eigenaar kunnen worden. Op 1 januari moet deze organisatie 
operationeel zijn; 

c. de provincie en gemeenten intensiveren binnen het voornoemde context de samenwerking 
met het rijk ten aanzien van de toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (RCR). In dat 
verband zal worden onderzocht welke locaties als eerste in aanmerking komen voor opscha
ling en sanering. 

Bijlage 
Brief aan de Federatie Windverenigingen Flevoland inzake standpunt GS (1644362) 

Verdere informatie 
n.v.t. 
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Geacht bestuur. 

Op 2 juli 2014 heeft de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) haar plan "Windenergie in 
Flevoland" (verder: Federatieplan) aangeboden aan de provincie Flevoland. 

Met deze brief Informeren wij u over het standpunt van de gemeenten Dronten, Lelystad en 
Zeewolde en de provincie Flevoland over het Federatieplan. De provinde fungeert in deze als 
penvoerder. 

Context 
Het Federatieplan maakt deel uit van de afspraken die in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst Regioplan Windenergie Flevoland zijn gemaakt tussen de regionale 
overheden en de FWF. Met het Federatieplan heeft u uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 
3, onder e, van de Samenwerkingsovereenkomst. Met de aanbieding van het plan is een belangrijke 
stap gezet In het proces van opschalen en saneren van windmolens in Flevoland. 

Aan de door Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland, bij besluit van 17 december 2013 Ingestelde 
Wegingscommissie projectplannen wind (verder: Wegingscommissie), is gevraagd om advies uit te 
brengen aan GS en de raden van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde over het 
Federatieplan. Het volledige advies van de Wegingscommissie treft u als bijlage bij deze brief aan. 

Standpunt 
De provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde delen de conclusies van de 
wegingscommissie. De belangrijkste constatering is dat het Federatieplan en de daarin 
geformuleerde planalternatieven niet voldoen aan de randvoorwaarden die zijn gesteld in het 
Programma van Eisen (PvE) en dat dit niet of onvoldoende wordt gemotiveerd. Het plan biedt 
daarom onvoldoende inhoudelijke basis voor een planMER en het Regioplan, en daarmee geen basis 
voor de vervolgstap die is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. 

Overwegingen 
Tijdens de totstandkoming van het Federatieplan en bij de aanbieding van het Federatieplan is 
gebleken dat er In het landelijk gebied sprake is van draagvlak voor het beoogde proces van 
opschalen en saneren. De leden van de vijf windverenigingen hebben in meerderheid ja gezegd 
tegen het Regioplanproces. Dit draagvlak Is van belang voor het opschalen en saneren. 

Inlichtingen bij 

drs. T. van Hulssteden 
Doorkiesnummer 

0320-265708 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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De provincie en gemeenten hebben een ambitie op het gebied van duurzame energie en 
windenergie. Ook is er een uitgesproken beeld dat deze ambitie gerealiseerd moet worden volgens 
het principe van opschalen en saneren. Flevoland heeft een historie op het gebied van windenergie 
waarbij niet iedereen in het verleden mee heeft kunnen delen in de opbrengsten van de 
windparken. Mede daarom is de voorwaarde gesteld dat alle molenaars, grondeigenaren en 
bewoners van het landelijk gebied de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te worden van de 
nieuwe windparken, maar ook bewoners en bedrijven in de kernen moeten financieel kunnen 
participeren in de nieuwe windparken. Deze doelen blijven onverminderd overeind, evenals de 
notie dat de volledige herstructurering van het bestaande windareaal alleen door samenwerking 
met alle stakeholders tot stand komt. De beschikbare tijd om deze doelen te realiseren is beperkt; 
in 2020 wil de provincie immers energieneutraal zijn en haar afspraak met rijk om 1390,5MW 
gerealiseerd te hebben, gestand doen. 

Vervolg 
Gezien de voornoemde overwegingen willen de provincie en gemeenten de samenwerking met u 
voortzetten. De provincie en gemeenten willen vooruit kijken. We willen dit doen in een andere 
vorm dan afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. We staan een aanpak voor die bestaat uit 
drie sporen waarmee de tekortkomingen van uw plan worden ondervangen en waarin toegewerkt 
wordt naar de planvorming en de realisatie van het eerste concrete windproject. Volledigheidshalve 
dient vermeld te worden dat de Federatie en daarmee de Windverenigingen niet wordt gevraagd om 
het Federatieplan te herzien. 

Drie Sporen 
a. Regioplan 

Met als uitgangspunt het PvE, werken de provincie en gemeenten in samenspraak met de 
Rijksoverheid en de Federatie toe naar een ruimtelijke-economisch voorkeursalternatief dat 
vastgelegd wordt In het Regioplan. Dit Regioplan vormt het kader waarbinnen de nieuwe 
windparken ontwikkeld dienen te worden. 

b. Spelregels, ontwikkelorganisatie en participatie kernen 
Aan u wordt gevraagd om de spelregels uit uw plan verder uit te werken tot een niveau dat ze 
praktisch toepasbaar zijn en voldoende basis bieden voor contractering. In dit verband vragen wij u 
zich in het bijzonder in te spannen om te komen tot vastgelegde afspraken met het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op dit moment Is er bij deze partij geen draagvlak voor de door u 
ontwikkelde spelregels. 

Om te kunnen starten met de ontwikkeling van een windpark moet duidelijk zijn wie de 
initiatiefnemer is. Om die reden wordt u gevraagd om op 1 november 2014 een door uw achterban 
gedragen businessplan in te dienen en er zorg voor te dragen dat op 1 januari 2015 de 
ontwikkelorganisatie van de FWF operationeel is. 

De overheden vinden het belangrijk dat de lusten en lasten van windenergie worden verdeeld. Om 
die reden wordt u gevraagd om in uw businessplan ook een concreet stappenplan uit te werken 
waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de burgers en bedrijven uit de kernen om financieel 
te participeren in de toekomstige windparken. 

c. Op naar het eerste project 
Uw en onze inspanning Is er van meet af aan op gericht geweest om nieuwe windparken te 
realiseren en oude te saneren. Dit doel staat onverminderd voorop. De verwachte schaal van de 
nieuwe windparken is groter dan 100MW. Hiervoor is de Minister van Economische Zaken bevoegd. 
Daarom wordt nog dit jaar de minister gevraagd om het overleg te starten dat moet leiden tot de 
selectie van de eerste projectlocatie en de voorbereiding van de planprocedure. Op die manier Is 
het mogelijk om het eerste windpark In 2020 te openen. 
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Deze sporen worden parallel, en waar mogelijk en nodig in samenhang, verder uitgewerkt. Dit 
gebeurt in een hoog tempo, zodat nog dit jaar kan worden gestart met projecten. Hierin trekken we 
samen op en betrekken we ook alle stakeholders, leder vanuit zijn eigen kwaliteiten, maar wel 
binnen de kaders die we met elkaar afspreken. 

Wij zien uit naar de samenwerking. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

Advies Wegingscommissie projectplannen wind 
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Geacht bestuur, 

Op 2 juli 2014 heeft de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF) haar plan "Windenergie in 
Flevoland" (verder: Federatieplan) aangeboden aan de provincie Flevoland. 

Met deze brief Informeren wij u over het standpunt van de gemeenten Dronten, Lelystad en 
Zeewolde en de provincie Flevoland over het Federatieplan. De provincie fungeert in deze als 
penvoerder. 

Context 
Het Federatieplan maakt deel uit van de afspraken die in het kader van de 
Samenwerkingsovereenkomst Regioplan Windenergie Flevoland zijn gemaakt tussen de regionale 
overheden en de FWF. Met het Federatieplan heeft u uitvoering gegeven aan het bepaalde in artikel 
3, onder e, van de Samenwerkingsovereenkomst. Met de aanbieding van het plan is een belangrijke 
stap gezet in het proces van opschalen en saneren van windmolens In Flevoland. 

Aan de door Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland, bij besluit van 17 december 2013 Ingestelde 
Wegingscommissie projectplannen wind (verder: Wegingscommissie), Is gevraagd om advies uit te 
brengen aan GS en de raden van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde over het 
Federatieplan. Het volledige advies van de Wegingscommissie treft u als bijlage bij deze brief aan. 

Standpunt 
De provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde delen de conclusies van de 
wegingscommissie. De belangrijkste constatering is dat het Federatieplan en de daarin 
geformuleerde planalternatieven niet voldoen aan de randvoorwaarden die zijn gesteld in het 
Programma van Eisen (PvE) en dat dit niet of onvoldoende wordt gemotiveerd. Het plan biedt 
daarom onvoldoende inhoudelijke basis voor een planMER en het Regioplan, en daarmee geen basis 
voor de vervolgstap die is afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. 

Overwegingen 
Tijdens de totstandkoming van het Federatiepian en bij de aanbieding van het Federatieplan is 
gebleken dat er in het landelijk gebied sprake is van draagvlak voor het beoogde proces van 
opschalen en saneren. De leden van de vijf windverenigingen hebben in meerderheid ja gezegd 
tegen het Regioplanproces. Dit draagvlak is van belang voor het opschalen en saneren. 

Inlichtingen bij 

drs. T. van Hulssteden 
Doorkiesnummer 

0320-265708 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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De provincie en gemeenten hebben een ambitie op het gebied van duurzame energie en 
windenergie. Ook is er een uitgesproken beeld dat deze ambitie gerealiseerd moet worden volgens 
het principe van opschalen en saneren. Flevoland heeft een historie op het gebied van windenergie 
waarbij niet iedereen in het verleden mee heeft kunnen delen in de opbrengsten van de 
windparken. Mede daarom is de voorwaarde gesteld dat alle molenaars, grondeigenaren en 
bewoners van het landelijk gebied de mogelijkheid krijgen om mede-eigenaar te worden van de 
nieuwe windparken, maar ook bewoners en bedrijven in de kernen moeten financieel kunnen 
participeren in de nieuwe windparken. Deze doelen blijven onverminderd overeind, evenals de 
notie dat de volledige herstructurering van het bestaande windareaal alleen door samenwerking 
met alle stakeholders tot stand komt. De beschikbare tijd om deze doelen te realiseren is beperkt; 
In 2020 wil de provincie Immers energieneutraal zijn en haar afspraak met rijk om 1390,5MW 
gerealiseerd te hebben, gestand doen. 

Vervolg 
Gezien de voornoemde overwegingen willen de provincie en gemeenten de samenwerking met u 
voortzetten. De provincie en gemeenten willen vooruit kijken. We willen dit doen in een andere 
vorm dan afgesproken in de Samenwerkingsovereenkomst. We staan een aanpak voor die bestaat uit 
drie sporen waarmee de tekortkomingen van uw plan worden ondervangen en waarin toegewerkt 
wordt naar de planvorming en de realisatie van het eerste concrete windproject. Volledigheidshalve 
dient vermeld te worden dat de Federatie en daarmee de Windverenigingen niet wordt gevraagd om 
het Federatieplan te herzien. 

Drie Sporen 
a. Regioplan 

Met als uitgangspunt het PvE, werken de provincie en gemeenten in samenspraak met de 
Rijksoverheid ën de Federatie toe naar een ruimtelijke-economisch voorkeursalternatief dat 
vastgelegd wordt in het Regioplan. Dit Regioplan vormt het kader waarbinnen de nieuwe 
windparken ontwikkeld dienen te worden. 

b. Spelregels, ontwikkelorganisatie en participatie kernen 
Aan u wordt gevraagd om de spelregels uit uw plan verder uit te werken tot een niveau dat ze 
praktisch toepasbaar zijn en voldoende basis bieden voor contractering. In dit verband vragen wij u 
zich in het bijzonder in te spannen om te komen tot vastgelegde afspraken met het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Op dit moment is er bij deze partij geen draagvlak voor de door u 
ontwikkelde spelregels. 

Om te kunnen starten met de ontwikkeling van een windpark moet duidelijk zijn wie de 
initiatiefnemer Is. Om die reden wordt u gevraagd om op 1 november 2014 een door uw achterban 
gedragen businessplan in te dienen en er zorg voor te dragen dat op 1 januari 2015 de 
ontwikkelorganisatie van de FWF operationeel Is. 

De overheden vinden het belangrijk dat de lusten en lasten van windenergie worden verdeeld. Om 
die reden wordt u gevraagd om in uw businessplan ook een concreet stappenplan uit te werken 
waarmee de mogelijkheid wordt gecreëerd voor de burgers en bedrijven uit de kernen om financieel 
te participeren In de toekomstige windparken. 

c. Op naar het eerste project 
Uw en onze inspanning is er van meet af aan op gericht geweest om nieuwe windparken te 
realiseren en oude te saneren. Dit doel staat onverminderd voorop. De verwachte schaal van de 
nieuwe windparken Is groter dan 100MW. Hiervoor is de Minister van Economische Zaken bevoegd. 
Daarom wordt nog dit jaar de minister gevraagd om het overleg te starten dat moet leiden tot de 
selectie van de eerste projectlocatie en de voorbereiding van de planprocedure. Op die manier is 
het mogelijk om het eerste windpark in 2020 te openen. 
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Deze sporen worden parallel, en waar mogelijk en nodig in samenhang, verder uitgewerkt. Dit 
gebeurt in een hoog tempo, zodat nog dit jaar kan worden gestart met projecten. Hierin trekken we 
samen op en betrekken we ook alle stakeholders, leder vanuit zijn eigen kwaliteiten, maar wel 
binnen de kaders die we met elkaar afspreken. 

Wij zien uit naar de samenwerking. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

^Bijlage: 
Advies Wegingscommissie projectplannen wind 



Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Postbus 55 

8200 AB LELYSTAD 

Lelystad, 5 september 2014 

Geacht college, 

De Wegingscommissie biedt u bij deze het advies aan ovei- het Federatieplan 

van de Federatie Windverenigingen Flevoland. 

Hoogachtend, 

Namens de Wegingscommissie Projectplannen Wind 

De secretaris De voorzitter 

A. Drijgers 

P R O V I N C I E F L E V O L A N D Gemeente Almere 
dronten Lelystad Zeewolde 
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