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Aan:  

Provinciale Staten van Flevoland 

Postbus 55 

8200 AB  LELYSTAD 

 

 

Per e-mail provincie@flevoland.nl 

 

 
Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk 

Utrecht, 22 mei 2013 Br-secr 349N   
 
 

Onderwerp:   Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland inzake vrijwaring grondgebied 

Noordoostpolder en Urk en het Markermeer en IJmeer voor het plaatsen van windmolens 

 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Vanaf 11 april tot en met 22 mei ligt uw besluit inzake de ‘Partiële herziening Omgevingsplan 

Flevoland inzake vrijwaring grondgebied Noordoostpolder en Urk en het Markermeer en IJmeer voor 

het plaatsen van windmolens’ ter inzage. Hierbij ontvangt u de reactie van Nederlandse Wind 

Energie Associatie (NWEA). 

 

De Nederlandse Wind Energie Associatie behartigt de belangen van windenergie. In NWEA werken 

de organisaties en bedrijven samen, die in Nederland actief zijn op het gebied van windenergie op 

land en op de Noordzee.  

 

NWEA heeft grote waardering voor de inzet van de provincie Flevoland om een grote bijdrage van 

1.370 MW te willen leveren aan de landelijke doelstelling voor windenergie op landen om dat te 

realiseren met een zo breed mogelijk draagvlak met landschappelijk optimale opstellingen.  

 

Wij vragen ons af of de door u gewenste opschaling en sanering mogelijk is, terwijl u in deze 

herziening veel gebieden uitsluit voor windenergie. Omdat saneren en draagvlakvergroting veel geld 

kost, is het noodzakelijk dat alle windrijke locaties in de provincies kunnen worden benut met 

kosteneffectieve windturbines. De huidige SDE-regeling biedt vrijwel geen ruimte voor ontwikkeling 

van nieuwe windturbines inclusief de sanering van bestaande windturbines. Door nu gebieden uit te 

sluiten, ontneemt u het proces deze mogelijke (financiële) ruimte om dit proces op de door u 

gewenste wijze uit te voeren. Daarom ook pleit NWEA ervoor dat uw provincie windrijke locaties 

zoals het Markermeer niet op voorhand uitsluit.  

 

Daarnaast is het Markermeer één van de zoekgebieden uit de Plan-MER Structuurvisie Windenergie 

op land van Ministerie van Infrastructuur en Milieu (maart 2013). Ofschoon deze locatie niet als 

zoekgebied in de Ontwerp-Structuurvisie Windenergie op land is opgenomen, zijn wij van mening dat 

deze locatie op dit moment niet kan worden uitgesloten van de ontwikkeling van windturbines.  
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Er heeft een sterke trechtering plaats gevonden van locaties. Zowel door afspraken tussen het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu met de provincies als in genoemde Plan-MER. Een groot risico 

van deze trechtering is dat het einddoel van de Structuurvisie niet gehaald gaat worden. Naar onze 

mening moet de Ontwerp-Structuurvisie zorgen voor voldoende ruimtelijke reservering voor de 

realisatie van ten minste 6.000 MW opgesteld windenergievermogen in 2020 in Nederland. Dit doel 

wordt met de ontwerpvisie nu niet bereikt. De eerste feitelijke monitoring (toets plan IPO door Bosch 

en Van Rijn) toont dit meteen expliciet aan. Het Markermeer kan een geschikte locatie zijn om een 

bijdrage te leveren aan het behalen van de Nationale doelstelling voor windenergie.  

 

Wij verzoeken u het Markermeer op dit moment niet uit te sluiten als zoekgebied voor windturbines. 

Dit kan altijd nog als de Nationale doelstelling bereikt is en het grondgebied van het Markermeer niet 

nodig is geweest om deze doelstelling te bereiken. In de tussentijd kan het interessant zijn om de 

kansen die windenergie biedt voor de ontwikkeling van het Markermeer te onderzoeken. Naar onze 

mening kan de ontwikkeling van een windpark ook toegevoegde waarde hebben voor dit gebied. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Ton Hirdes,  

directeur Nederlandse Wind Energie Associatie, NWEA 

 

 


