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Onderwerp 
Vaststellen Partiële herziening inzake vrijwaring grondgebied gemeenten Noord-
oostpolder en Urk en het Markermeer, IJmeer en IJsselmeer voor het plaatsen 
van windmolens. 
 

 

1. Beslispunten 
1. De bijgevoegde reactienota om op de ontwerp Partiële herziening inge-

diende zienswijzen vast te stellen. 
2. Partiële herziening inzake vrijwaring grondgebied gemeenten Noordoost-

polder en Urk en het Markermeer, IJmeer en IJsselmeer voor het plaatsen 
van windmolens vast te stellen. 

 
2. Inleiding 
Deze partiële herziening is de formalisering van het op 20 juni 2012 door Provin-
ciale Staten (PS) vastgestelde kaartbeeld 'Zoekruimte voor windenergie in Flevo-
land'. Met de vaststelling heeft PS ingestemd met de vrijwaring van de Gemeente 
Noordoostpolder en Urk, dit in relatie tot de realisatie van het windpark Noord-
oostpolder. De partiële herziening vormt daarnaast het provinciale standpunt 
voor de ontwikkeling van windenergie in het Markermeer-IJmeer en IJsselmeer. 
Binnen het Markermeer-IJmeer is geen ruimte voor windmolens (zie voor begren-
zing het kaartbeeld partiële herziening).  
Het ontwerp van de partiële herziening heeft ter inzage gelegen van 11 april 
2013 tot en met 22 mei 2013. Gedurende deze termijn zijn 3 reacties binnenge-
komen. Deze zijn verwerkt in bijgevoegde reactienota. 
 
Naast deze partiële herziening stelt de provincie het Regioplan 'Windenergie 
Zuidelijk & Oostelijk Flevoland' op. Samen met het Regioplan vormt de partiële 
herziening een provinciedekkend beeld op gebied van windenergie. De noodzaak 
voor opstellen van beide visiedocumenten is gelegen in de verschillende ontwik-
kelingen op het gebied van windenergie.      
 

3. Beoogd effect 
De provinciale kaders voor windenergie helder formaliseren, alsmede het inne-
men van positie richting gebiedspartners.      

   
 
4. Argumenten 

1.1. Reacties geven geen aanleiding tot wijziging van het ontwerp van de 
partiële herziening. 
 
1. Openhouden van het Markermeer voor het plaatsen van windmolens.  
Dit standpunt druist in tegen de opzet en doelstelling van deze partiële 
herziening wind en tegen de uitgangspunten van het op te stellen Re-
gioplan. Er is namelijk op Rijksniveau in juni 2013 een akkoord gesloten 
met het IPO op welk wijze de 12 provincies invulling geven aan de lan-
delijke doelstelling van 2020. Voor Flevoland betekent dit dat van de 6 
windontwikkelgebieden voor het op te stellen Regioplan kan worden 
uitgegaan. Het Markermeer is derhalve niet nodig voor het behalen van 
de landelijke doelstelling in 2020 en de Flevolandse opgave hierin. 
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2.Verdere inperking van het windontwikkelgebied buitendijks (Houtribdijk en kust voor 
Lelystad). 
De Houtribdijk en de kust bij Lelystad staan aangegeven als indicatieve zoekruimte voor 
het plaatsen van windmolens in het kader van het op te stellen Regioplan. Het uitsluiten 
van deze zoekruimte past niet binnen het kader van het planproces dat zal leiden tot de 
totstandkoming van het Regioplan. Eerst dan zal worden bekeken op welke wijze de ruim-
te binnen de windontwikkelgebieden zal worden benut en wat dit betekent voor de Hout-
ribdijk en de kust nabij Lelystad. 
 
Om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen, is het kaartbeeld IMRO-gecodeerd. Dit 
betekent dat aan de legenda van de kaart bij ‘geen zoekruimte voor windontwikkeling’ is 
toegevoegd: ‘inclusief de woongebieden die vallen binnen de stedelijke gebieden, en de 
Oostvaardersplassen, het zenderpark te Zeewolde en de luchthaven te Lelystad’. 
 

2.1 Concluderend kan worden gesteld dat de reacties geen wijzigingen van de partiële        
herziening tot gevolg hebben.   

 
3.1 Wijziging van essentiële elementen uit het omgevingsplan is een bevoegdheid van Provin-

ciale Staten 
Het feit dat de betreffende gebieden zoals aangeduid in partiële herziening niet staan 
vermeld bij de essentiële elementen betekent dat Provinciale Staten dit aspect aan zich 
gehouden hebben. 

 
5. Kanttekeningen 

De definitieve begrenzing van de Houtribdijk zal plaatsvinden in het kader van het Regioplan     
 
6. Vervolgproces 

Publicatie in het Provinciaal Blad en op internet. 
Verzenden reactienota naar partijen die een zienswijze hebben ingediend. 

 

7. Advies uit de Opinieronde 
    

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 augustus 2013 nummer 1516246. 
 

     BESLUITEN: 
      

1. De bijgevoegde reactienota om op de ontwerp Partiële herziening ingediende zienswijzen 
vast te stellen. 

2. Partiële herziening inzake vrijwaring grondgebied gemeenten Noordoostpolder en Urk en 
het Markermeer, IJmeer en IJsselmeer voor het plaatsen van windmolens vast te stellen. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 16 oktober 2013 (ov)/13 
november 2013. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 
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Naam bijlage: eDocs 
nummer: 

Openbaar in de zin 
van de WOB 
(ja/nee aangeven) 

Reactienota       1512170          ja 
Kaart partiële herziening wind A4       1448814          ja 
Vaststellen partiële herziening Windener-
gie 

 1512305      ja 

Partiële herziening Windenergie  1518323      ja 
Zienswijze Stichting Het Blauwe Hart  1497422      ja 
Zienswijze Nederlandse Wind Energie 
Associatie 

 1497247      ja 

Zienswijze ANWB  1497211      ja 
Reactie op Partiële herziening windener-
gie Flevoland NWEA 

 1516459      ja 

Reactie op Partiële herziening windener-
gie Flevoland ANWB 

 1516343      ja 

Reactie op Partiële herziening windener-
gie Flevoland Stichting Het Blauwe Hart 

 1516483      ja 

  
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

 nvt     
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


