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Korte inhoud
• Terugblik: waar komen we vandaan en hoe zijn 

we zover gekomen?

• Status: waar staan we vandaag, met wie 
hebben we dit bereikt?

• Toekomst: waar gaan we naartoe, en wie 
betrekken we daarbij?

• Uw positie: welke besluiten volgen?
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Korte voorgeschiedenis
• 2012

– PS stellen kaart “Indicatieve zoekruimte voor 
windenergie in Flevoland” vast.  

– Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk & 
Oostelijk Flevoland (GS/PS)

• 2013
– Programma van Eisen projectplannen Regioplan (GS/PS)

• 2014
– SOK Regioplan tussen GS, 3 gemeenten en FWF
– Model via FWF biedt geen werkbare oplossing, 

windverenigingen verder aanspreekpunt
• 2015 

– PS stellen Noodverordening vast
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Een nieuwe strategie is nodig

• Generieke overheidsregels voor heel Zuid en 
Oost Flevoland blijken niet te werken

• Omgeving vraagt om maatwerk in projectaanpak

• Onverminderde druk vanuit Rijk en 
initiatiefnemers om projecten te starten

• Deadline voor provinciale taakstelling 2020 
nadert
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Provincie kiest voor nieuwe strategie
• Primair focus op provinciaal belang:

– Opschalen, Saneren en Participeren, 
– Verbeteren omgevingskwaliteit  (ruimtelijk ordenen)
– Verbeteren regionaal economisch perspectief 
– Realiseren ambities en doelstellingen 

duurzaamheid/energie
– Behalen taakstelling Rijk (1390,5 MW in 2020)

• Bottom-up proces met windverenigingen
• Ruimte voor maatwerk en economisch perspectief
• Overheid kadert en faciliteert proces/procedures, 

marktpartijen ontwikkelen
• Blijvend betrokken bij planvorming en uitwerking in 

concrete projecten



6

Concrete betekenis van de strategie

• Buitengebied wordt opgesplitst in vier 
deelgebieden
– Noord, Zuid, Oost, West

• Sanering en participatie per gebied organiseren
• Plaatsingszones voor nieuwe windturbines 
• Balans tussen:

– omgevingskwaliteit, 
– economisch perspectief, 
– financieel en maatschappelijk draagvlak

• Houtribdijk is onderzoeksgebied
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Hoofdlijn van de inhoud

• In elk deelgebied 1 initiatiefnemer met 1 integraal 
plan voor opschalen, saneren en participeren

• Flexibele uitwerking van gebiedsgebonden 
bijdrage en financiële participatie per deelgebied.

• Maatwerk mogelijk voor “dubbeldraaien” 

• Duidelijkheid over proces nadat initiatiefnemer 
plan heeft ingediend
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Voortgang voor de korte termijn 

• Windparagraaf omgevingsplan actualiseren 
• Structuurvisie ‘Regioplan Windenergie Zuidelijk en 

Oostelijk Flevoland’ uitwerken 

Op basis daarvan:
• Provincie verankert beleid juridisch in verordening
• Met initiatiefnemers, EZ en gemeente 

voorbereiding van concrete projecten
Werken aan oplossing voor:
• Hoogtebeperkingen luchthaven, radar, 

zendmasten
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Betrokken bij totstandkoming Regioplan

• Gemeenten Dronten, Lelystad, Zeewolde 
• Provincie Flevoland
• Ministeries van EZ en I&M (ambtelijk en 

bestuurlijk)
• Windverenigingen binnen de deelgebieden 

• Informeren en consulteren 
– Inwoners buitengebied en woonkernen
– Belangenbehartigers 
– Overige overheden: buurgemeenten / waterschap 
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Planning
• Oktober 

– voornemen start inspraak Regioplan in PS commissie 
• Medio oktober – eind november

– inspraakprocedure 6 weken
• Begin februari 2016

– voordracht vaststelling Regioplan in commissie PS en -raden 
• Medio februari

– vaststelling Regioplan door PS en gemeenteraden
• Medio 2016

– voornemen start inspraak verordening in provinciale commissie
• Eind 2016

– vaststelling verordening in PS. 
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