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1.

2.

Beslispunten

In te stemmen met het kaartbeeld ‘Zoekruimte voor windenergie in Flevoland, regionale input voor de Rijksstructuurvisie Wind op Land’.

Registratienummer

Inleiding

Inlichtingen

Het Rijk ambieert de ontwikkeling van 6000MW wind op land. Om dit ruimtelijk mogelijk te maken stelt het Rijk de Rijksstructuurvisie Wind op Land op.
In deze structuurvisie worden de locaties aangewezen waar volgens het Rijk
ruimte is voor grootschalige windenergie opstellingen. De provincie Flevoland
is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangewezen als zoekgebied
voor grootschalige windparken.

D.F. Menting

Tijdens de Opinieronde Windenergie van 28 september 2011 hebben de leden
van Provinciale Staten in meerderheid te kennen gegeven dat proactief handelen richting het Rijk gewenst is.
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Beoogd effect

Routing

1.1 Inperken van de zoekruimte voor nieuwe windparken.
1.2 Het Rijk proactief informeren over de locaties waar de Provincie Flevoland ruimte ziet voor de ontwikkeling van windparken.

Opinieronde Statendag

30 mei 2012
-----------------------------------

4.

Argumenten
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1.1 Proactief handelen richting het Rijk is gewenst
Door het kaartbeeld Zoekruimte voor windenergie in Flevoland vast te stellen als input voor de Rijksstructuurvisie Wind op Land kan het Rijk proactief
tegemoet worden getreden en bepaalt de regio mede waar toekomstige
windparken gesitueerd kunnen worden.
1.2 Omgevingsplan 2006 is het vertrekpunt
De op het kaartbeeld aangeduide gebieden vallen allemaal binnen de ruimtelijke kaders zoals gesteld in het Omgevingsplan Flevoland 2006. Indien wordt
voldaan aan de daarvoor geldende ecologische, landschappelijke en milieuplanologische voorwaarden is realisatie van windparken in deze gebieden
mogelijk.
1.3 Vrijwaren van de Noordoostpolder vanwege realisatie Windpark Noordoostpolder
De gemeente Noordoostpolder wil met de geboden ruimte voor het windpark
Noordoostpolder de rest van het gebied vrijwaren van windturbines en zo de
landschappelijke en unieke cultuurhistorische kwaliteit van dit gebied herstellen en behouden. Gezien de argumentatie van de gemeente en de onherroepelijke plannen voor het Windpark Noordoostpolder is het valide om dit
gebied - in afwijking van het Omgevingsplan Flevoland 2006 - te vrijwaren
van nieuwe windparken. Deze keuze is ook historisch consistent. In het eerste Omgevingsplan werd de plaatsing van grootschalige windparken (zoals
het vigerende beleid beoogd) voor de Noordoostpolder uitgesloten.
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De voorgestelde vrijwaring is niet strijdig met de essentiële onderdelen uit het Omgevingsplan
II, een partiële herziening is om die reden niet nodig.
1.4 Het Omgevingsplan Flevoland 2006 biedt onder voorwaarden ruimte voor de ontwikkeling
van windenergie in het Markermeer-IJmeer
Voor het Markermeer-IJmeer is de ontwikkeling van een Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem
als ambitie geformuleerd. In RRAAM-verband wordt door het Rijk onderzocht hoe deze ambitie
te realiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden. De ontwikkeling van een windpark is een dergelijke financieringsmogelijkheid onder voorwaarde dat deze
activiteit past bij de gebiedsambities. Het Omgevingsplan Flevoland 2006 sluit de ontwikkeling
van een windpark in het Markermeer-IJmeer niet uit als dit ecologisch en landschappelijk inpasbaar is.
1.5 Er is ruimte voor wind in Almere, de vraag is of de gemeenteraad deze wil benutten
De gemeente Almere wil haar groeiopgave duurzaam uitvoeren en heeft de ambitie om in 2025
energieneutraal te zijn. Deze ambitie wordt onderschreven door de Provincie Flevoland. Voor
de realisatie van deze ambitie kan worden geopteerd voor de bouw van windparken. Om die reden zijn als onderdeel van de door Tauw uitgevoerde ruimtelijke verkenning windturbines in
het stedelijk gebied van Almere geprojecteerd. De gemeenteraad van Almere moet zich nog
uitspreken over de wenselijkheid van deze ontwikkeling.
De realisatie van windparken in Almere zal afwijken van de eisen die zijn gesteld in het Omgevingsplan Flevoland 2006 en de Beleidsregel windmolens 2008. Daarin wordt de ontwikkeling
van windparken alleen buiten het stedelijk gebied voorzien. In het kader van de Schaalsprong
van Almere heeft de provincie uitgesproken te bezien welke provinciale regelgeving aangepast
kan worden voor duurzame oplossingen (‘10 Punten visie Almere 2.0’).
5.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.
6.

Vervolgproces

GS verzendt het kaartbeeld: ‘Zoekruimte voor windenergie in Flevoland, regionale input voor de
Rijksstructuurvisie Wind op Land’, naar de minister van
Infrastructuur en Milieu.
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7.

8.

Advies uit de Opinieronde

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2012, nummer 1323281.
BESLUITEN:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 5 september 2012 (ov) / 26
september 2012.
griffier,

voorzitter,

A

9.

Bijlagen

Kaartbeeld Zoekruimte voor windenergie in Flevoland, regionale input voor de Rijksstructuurvisie Wind op Land (1297358).

10. Ter lezing gelegde stukken

Niet van toepassing.
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Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,

