
Uitwerking motie ‘Niet meer 
windmolens in Flevoland’

Lelystad, 23 november 2022



Inleiding
Provinciale Staten - 29 juni 2022 
Motie aangenomen:

1. Het projectplan ‘opschalen en saneren 
windmolen gebied West’ aan PS voor te leggen;

2. De omgevingsverordening aan te passen waarbij 
nieuwe windmolens, met uitzondering van de 
kleine windmolens voor zover hij in het landelijk 
gebied op een (voormalig agrarisch) 
bouwperceel staat, in Flevoland worden 
uitgesloten. 

3. Provinciale Staten (PS) in de eerstvolgende 
vergadering een besluit voor te leggen waarbij 
tot het moment van besluitvorming van nieuwe 
kaderstelling geen medewerking wordt verleend 
aan de vestiging van nieuwe windparken.



Achtergrond Regioplan wind –
opschalen en saneren

• Rijksoverheid is bevoegd gezag voor het 
inpassingsplan en de vergunningverlening 
voor windparken (meer dan 100 MW). 

• Bijna alle projectplannen/-gebieden 
goedgekeurd. 
Over Windplan West wordt nog gesproken.

• Nauwe samenwerking met de Rijksoverheid & 
betrokken gemeenten. Regioplan bestuurlijk 
niet vastgesteld in Almere (geringe omvang 
van het Almeers grondgebied in het 
Regioplangebied).

Mooier landschap, duurzamere 
energiehuishouding, sterkere economie en 
groot draagvlak in de samenleving.

• Zuidelijk en Oostelijk 
• Van 629 MW naar 1390,5 MW
• Opschalen & saneren
• In 2030 alle oudere windmolens vervangen door nieuwe



Omgevingsverordening



Huidige provinciale regelgeving over 
windenergie in Flevoland
Ontstaansgeschiedenis

• Op 14 juli 2016 Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland vastgesteld door PS. 
• Vijfde wijziging van de toenmalige Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 

2012 op 13 december 2017 vastgesteld door PS (VFL 2012; Provinciaal Blad 2017, 53). 
− Juridische borging Regioplan Windenergie.

• Sinds maart 2019 geldt de Omgevingsverordening Flevoland (Provinciaal Blad 2019, 2248), 
waarin de VFL 2012 beleidsarm is opgenomen. 
− Hoofdstuk 2 Duurzame Energie, Titel 2.1. 

• Per 3 oktober 2019 geldt de kaart projectgebieden en plaatsingszones van de 
Omgevingsverordening.
− Wijziging Omgevingsverordening Flevoland i.v.m. Windplan Groen (Provinciaal Blad 2019, 6567)



Huidige provinciale regelgeving over 
windenergie in Flevoland
Algemeen en gebieden

• De regels in de Omgevingsverordening bestaan uit een combinatie van:
− Aanwijzen gebieden: windgebieden en niet-windgebieden, projectgebieden en plaatsingszones
− Instructieregels voor het bestemmingsplan
− Regels over de projectplannen van initiatiefnemers
− Beoordelingsregels omgevingsvergunningen voor initiatieven/projectplannen

• Projectgebieden en plaatsingszones: GS mogen de begrenzing van deze gebieden wijzigen. 
De begrenzing van deze gebieden kan de begrenzing van een windgebied niet te buiten 
gaan. 



Huidige provinciale regelgeving over 
windenergie in Flevoland
Instructieregels en projectplannen

• Instructieregels: bestemmingsplannen verbieden windmolens buiten projectgebieden. 
Binnen een projectgebied zijn windmolens alleen toegestaan conform een door 
gedeputeerde staten goedgekeurd projectplan.

• Projectplannen:
− 1 projectplan per plaatsingszone
− GS besluiten over goedkeuring projectplan
− Maar pas nadat PS hierover is gehoord (motie 1 van 13 juli 2016)



Windparken in Flevoland

Huidige windparken en toegestane 
ontwikkelingen zijn:
• Windpark Zeewolde (projectgebied zuid)
• Windpark Windkoepel Groen (projectgebied 

oost)
• Windpark Windplanblauw (projectgebied 

noord)
• Windplan West (projectgebied west; nog te 

ontwikkelen)
• Windpark Noordoostpolder
• Solitairen Noordoostpolder
• Windpark Sternweg
• Windpark Alexia
• Windpark Jaap Rodenburg (projectgebied 

Rodenburg)



Uitvoering 
omgevingsverordening



Uitvoering van omgevingsverordening
• Uitleg aan de hand van vier fictieve voorbeelden

• Onderscheid in:
• Windparken vs. Windmolens
• Projectgebied vs. Niet projectgebied
• Wind-gebied vs. Niet-wind gebied



Uitvoering van omgevingsverordening 
m.b.t. nieuwe initiatieven in de praktijk

A. Nieuwe windmolens 
in een projectgebied

B. Nieuwe windparken 
buiten een projectgebied, 
binnen het windgebied

C. Nieuwe windmolens 
buiten een projectgebied, 
binnen het windgebied

D. Nieuwe windmolens 
buiten een projectgebied 
en buiten het windgebied



A. Nieuwe windmolens 
in een projectgebied
• 1 initiatiefnemer per projectgebied
• Besluit GS nadat PS hierover is gehoord

Conclusie: Geen medewerking, initiatief 
niet mogelijk



B. Nieuwe windparken 
buiten een projectgebied, 
binnen het windgebied
• GS besluit nadat PS hierover is gehoord 

Conclusie: Geen medewerking, initiatief 
niet mogelijk



C. Nieuwe windmolens 
buiten een projectgebied, 
binnen het windgebied
• Goedkeuring gemeente
• Regels uit omgevingsverordening van 

toepassing
• GS besluit nadat PS hierover is gehoord

Conclusie: Indien gemeente GS verzoekt 
om medewerking wordt besluit aan PS 
voorgelegd.



D. Nieuwe windmolens 
buiten een projectgebied en 
buiten het windgebied
• Windmolens zijn niet toegestaan 

(ongeacht hoeveelheid)

Conclusie: Geen medewerking, initiatief 
niet mogelijk



Conclusie

• Gelet op stand van zaken van de uitvoering van het Regioplan zijn nieuwe windmolens in 
Flevoland op dit moment uitgesloten. 

• Op dit moment is er geen ruimte voor GS om nieuwe, niet volgens het Regioplan voorziene, 
initiatieven voor nieuwe windmolens mogelijk te maken zonder PS hierover te horen.

• Het is daarom overbodig om de Omgevingsverordening Flevoland te wijzigen. 



Vervolg



Vervolg
A. Uitwerking in een Mededeling

a) Onderdeel wetsgeschiedenis
b) Voor 2023 verzonden

B. Nemen voorbereidingsbesluit in combinatie met wijziging Omgevingsverordening
a) Juridisch complex
b) Doorlooptijd 9-12 maanden



Vragen
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