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Onderwerp 
Vaststellen Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Fle-
voland en de Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van 
de begrenzing van de (werkings)gebieden windenergie  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. De Verordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en 
de Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de 
begrenzing van de (werkings)gebieden windenergie in ontwerp vast te 
stellen en vrij te geven voor inspraak. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Dit onderdeel past binnen het programma Energie, duurzaamheid en milieu, 
onderdeel 5.1: Regionale Energiestrategie en komt voort uit de bevoegdheid 
die de provincie heeft om regels voor het plaatsen van windmolens in Flevo-
land te stellen. 

 
3. Eerdere behandeling  

Tijdens de Provinciale Staten vergadering op 29 juni 2022 hebben Provinciale 
Staten de motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ aangenomen. Tijdens de 
Statencommissie RND van 23 november 2022 is de uitvoering van de motie 
‘Niet meer windmolens in Flevoland’ beeldvormend besproken. Gedeputeerde 
Staten hebben op 8 december 2022 besloten om te starten met het proces om 
de Omgevingsverordening Flevoland, titel 2.1 Wind te wijzigen teneinde de 
motie uit te voeren en hebben PS hierover geïnformeerd. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

1.1. Uw Staten zijn het bevoegde gezag voor vaststelling van de Omgevings-
verordening en wijzigingen daarvan. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Na vaststelling in ontwerp van de wijzigingsverordening wordt deze ter inzage 
gelegd, waarna de inspraakprocedure start. Gedurende de termijn van terin-
zagelegging kunnen er zienswijzen worden Ingediend. De inspraakreacties 
zullen worden gebundeld in een antwoordnota. Deze zal samen met de defini-
tieve wijzigingsverordening in het najaar ter besluitvorming aan uw Staten 
worden voorgelegd. 

 
6. Korte toelichting op voorstel 

U heeft Gedeputeerde Staten door middel van een motie verzocht om de Om-
gevingsverordening aan te passen waarbij nieuwe windmolens in Flevoland 
worden uitgesloten. Tijdens de Statencommissie RND van 23 november 2022 is 
de Omgevingsverordening en de mogelijkheid om windmolens te vestigen 
toegelicht. Daarbij is aangegeven dat de kaart met wind- en niet-windgebie-
den bepalend is om de provinciale medewerking aan nieuwe initiatieven te 
toetsen. 
 
Met dit statenvoorstel voor vaststelling van de Ontwerpverordening tot wijzi-
ging van de Omgevingsverordening Flevoland en de Omgevingsverordening 
provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing van de 
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(werkings)gebieden windenergie (hierna: ontwerp wijzigingsverordening) wordt hieraan uitvoe-
ring gegeven. Voorgesteld wordt om te volstaan met het wijzigen van de werking de regels in ti-
tel 2.1 Wind van de Omgevingsverordening. Dit betekent dat de regels inhoudelijk niet wijzigen. 
Hiervoor is de kaart met wind- en niet windgebieden in zoverre aangepast dat de vestiging van 
nieuwe windmolens niet meer mogelijk is. Uitzondering is projectgebied West, dit projectgebied 
mag conform het Regioplan Windenergie ontwikkeld worden.  

 
7. Beoogd effect 

• Uitvoering geven aan de motie van 29 juni 2022 d.m.v. het in de omgevingsverordening  
uitsluiten van ontwikkeling en vestiging van nieuwe windmolens (conform huidige definitie), 
uitgezonderd de ontwikkeling van Windplan West 

 
8. Argumenten 

1.1. Dit is conform uw motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland’ d.d. 29 juni 2022. 
In de Motie hebben uw Staten het college opgedragen om de omgevingsverordening aan te pas-
sen 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 uitge-
sloten. Uw Staten hebben hiermee duidelijk aangegeven dat de vestiging van nieuwe windmo-
lens in Flevoland niet gewenst is. Dit omdat u (o.a.) van mening bent dat Flevoland met het RES 
1.0 bod al voldoende verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van duurzame energie 
opgaven zoals … en u erop wil toezien dat overige opgaves zoals landbouw en woningbouw niet 
beperkt worden door de bouw van windparken.  
Tijdens de beeldvormende ronde op 23 november 2022 is met Statenleden gesproken over de 
uitvoering van de motie. Een meerderheid heeft zich ervoor uitgesproken om de omgevingsver-
ordening te willen wijzigen en de motie niet door middel van een mededeling uit te voeren. Het 
proces om de omgevingsverordening te wijzigen is gestart met het voorliggende voorstel voor 
vaststelling van de ontwerp wijzigingsverordening. 
 
1.2 Het wijzigen van de begrenzing van de wind- en niet-windgebieden volstaat. 
De wijzigingsverordening bestaat uit het aanpassen van de kaart Windgebied, zodanig dat 
nieuwe windmolens zijn uitgesloten buiten de plaatsingszones van de in het Regioplan Wind-
energie genoemde projectgebieden. De regels blijven ongewijzigd. Dit geldt ook voor de in arti-
kel 2.6 opgenomen instructieregel: “Een bestemmingsplan sluit uit dat buiten een windgebied 
nieuwe windmolens worden gerealiseerd of dat bestaande windmolens worden opgeschaald." 
Door het vergroten van het niet-windgebied krijgt deze instructieregel een ruimere werking.  
 
1.3 Wijzigingen in twee omgevingsverordeningen noodzakelijk. 
De voorgestelde wijzigingsverordening wijzigt twee omgevingsverordeningen: de geldende 
Omgevingsverordening Flevoland èn de nieuwe Omgevingsverordening provincie Flevoland. Dit 
is nodig omdat de geldende omgevingsverordening, die gebaseerd is op geldend 
recht van o.a. de Wet ruimtelijke ordening, per datum inwerkingtreding Omgevingswet vervan-
gen wordt door de nieuwe omgevingsverordening. De regels in beide omgevingsverordeningen 
dienen uniform te zijn met inachtneming van de regels uit genoemde landelijke wetgeving. 
 
1.4 Terinzagelegging is conform de Inspraakverordening. 
De Inspraakverordening Flevoland 2006 schrijft voor dat beleid en regelgeving conform de 
Algemene wet bestuursrecht wordt voorbereid. Dit houdt o.a. in dat van het ontwerp kennisge-
ving gedaan moet worden in het provinciaal blad en dat de stukken gedurende zes 
weken (mei-juni 2023) ter inzage moeten liggen. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen 
worden ingediend. Uit oogpunt van dienstverlening zullen de ontwerpstukken worden 
toegezonden aan medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Ook wordt het geplaatst op 
de website van de provincie en op ruimtelijkeplannen.nl. 
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9. Kanttekeningen 
1.1. De huidige Omgevingsverordening samen met moties geeft geen ruimte om medewerking aan 
nieuwe initiatieven te verlenen. 
 

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Ontwerpverordening tot wijziging van de Omgevingsverordening Flevoland en de 

Omgevingsverordening provincie Flevoland inzake het wijzigen van de begrenzing 

van de (werkings)gebieden windenergie 

3064998 Bijgevoegd 

Provinciaal Blad Kennisgeving ontwerpverordening inzake het wijzigen van de be-

grenzing van de werkingsgebieden windenergie 

3089156 Bijgevoegd 

Motie “Niet meer windmolens in Flevoland’ d.d. 29 juni 2022 3029004 Bijgevoegd 

Mededeling Terugkoppeling Toetsen en peilen sessie ‘Uitvoering motie niet meer 

windmolens’ 

3051352 Bijgevoegd 

Notitie uitwerking motie ‘Niet meer windmolens in Flevoland (bijlage bij Medede-

ling) 

3028240 Bijgevoegd 

Kaart Windgebied tbv het wijzigen van de begrenzing van de (werkings)gebieden 

windenergie 

3086287 Bijgevoegd 

Kaart Plaatsingszones en projectgebieden wind tbv het wijzigen van de begren-

zing van de (werkings)gebieden windenergie 

3086288 Bijgevoegd 
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