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Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Onderwerp 
 

Memo Beeldvorming: Windplan West 

Datum beeldvorming 
 

23 of 30 November 2022  
 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Het doel is tweeledig: 
1. Informeren van Statenleden over huidige 

stand van zaken van Windplan West 
2. Verkenning of Gedeputeerde Staten mogen 

meewerken aan verder onderzoek naar een 
haalbare businesscase voor Windplan 
West. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Verzoek is om de beeldvorming in twee delen vorm 
te geven: 

1. Informatie over de huidige stand van zaken 
van Windplan West door de 
initiatiefnemers (samen met raadsleden 
van Gemeente Lelystad) 

2. Toetsen en peilen gesprek. 
Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

1. 15 minuten + 10 minuten voor 
verhelderende vragen. 

2. 5 minuten voor een introductie + 30 
minuten toetsen en peilen gesprek 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Windplan West is het laatste nog niet ontwikkelde 
projectgebied uit het Regioplan Windenergie. 
Provinciale Staten hebben met de Motie ‘Niet meer 
windmolens in Flevoland’ het college opgedragen 
om het projectplan voor Windplan West aan PS 
voor te leggen. Om tot een projectplan te komen 
vragen de initiatiefnemers de ruimte om te 
onderzoeken hoe een haalbare businesscase 
mogelijk is (bijvoorbeeld door een aanpassing van 
het projectgebied of de saneringsopgave). Het 
college wil graag bij Provinciale Staten verkennen 
of zij hieraan mogen meewerken. Besluitvorming 
vindt plaats zodra onderzoeken zijn uitgevoerd. 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 

De presentatie zoals die bij 1. Door de 
initiatiefnemers gepresenteerd wordt, wordt met 
de Statenleden gedeeld. 
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https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
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Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

1. Vertegenwoordiger van initiatiefnemers 
2. Gedeputeerde 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja, Gedeputeerde Jop Fackeldey is aanwezig. 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Afhankelijk van deze beeldvorming verleent het 
college medewerking aan de initiatiefnemers om te 
onderzoeken of een haalbare businesscase binnen 
de kaders van het regioplan, buiten het huidige 
projectgebied mogelijk is. Als verdere onderzoeken 
tot een haalbare businesscase binnen de kaders 
van het regioplan mogelijk blijkt, wordt PS 
geïnformeerd en een besluit over het projectplan 
aan PS voorgelegd (in zoverre het plan afwijkt van 
de projectgebieden die in het regioplan zijn 
beschreven). Indien Statenleden aangeven dat GS 
geen medewerking wordt verleend wordt dit aan 
de initiatiefnemers medegedeeld. 

  
 

Naam bijlage: eDocs 
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Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 

   
  


