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Partiële herziening wind Noordoostpolder en IJsselmeer/Markermeer/IJmeer

1.

Agendapunt

Beslispunten

Lelystad

1. In te stemmen met het voor inspraak vrijgeven van de ‘Partiële herziening wind Noordoostpolder en IJsselmeer/Markermeer/IJmeer ‘ van het
Omgevingsplan Flevoland 2006.
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2.

Inleiding

Deze partiële herziening is de formalisering van het op 20 juni 2012 door Provinciale Staten (PS) vastgestelde kaartbeeld ‘Zoekruimte voor windenergie in
Flevoland’. Met de vaststelling heeft PS ingestemd met de vrijwaring van de
Gemeente Noordoostpolder en Urk, dit in relatie tot de realisatie van het
windpark Noordoostpolder. De partiële herziening vormt daarnaast het provinciale standpunt op het vlak van ontwikkeling van windenergie in het Markermeer-IJmeer en IJsselmeer. Binnen het Markermeer-IJmeer is geen ruimte
voor windmolens. Ook binnen het IJsselmeer is geen ruimte voor windmolens
met uitzondering van de gebieden Houtribdijk, kust Lelystad/Dronten tot aan
de vaargeul Amsterdam-Lemmer en de locatie windpark Noordoostpolder (zie
voor begrenzing het kaartbeeld partiële herziening). Naast deze partiële herziening stelt de provincie voor de overige delen een Regioplan op. Samen met
het opstellen van het Regioplan vormt de partiële herziening een provincie
dekkend beeld op gebied van windenergie. De noodzaak voor opstellen van
beide visiedocumenten is mede gelegen in de verschillende ontwikkelingen
op het gebied van windenergie.
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3.

Beoogd effect

20 maart 2013

De provinciale kaders voor windenergie helder formaliseren, alsmede het innemen van positie richting gebiedspartners.

Besluitvorming PS

10 april 2013
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4.

Argumenten

1.1 Wijziging van essentiële elementen uit het omgevingsplan is een bevoegdheid van Provinciale 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.
1.2 Ontwikkelruimte voor taakstelling is gewaarborgd
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 zijn, na vaststelling de locaties aangewezen waar volgens het Rijk ruimte is voor grootschalige windenergieopstellingen. Een
grootschalige windenergieopstelling betreft een locatie van 100 MW of meer.
Aan de provincies (Interprovinciaal overleg) is gevraagd om ruimte te bieden
aan grootschalige aan grootschalige energieopstellingen. Flevoland werkt positief mee aan de wens van het Rijk mee en heeft aangegeven dat er voor
1370 MW ruimte te vinden is binnen de provinciegrenzen. Hiervoor worden
zoekgebieden in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland aangewezen en opgenomen
in het Regioplan. De overige gebieden wil Flevoland vrijwaren van verdere
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ontwikkeling van windenergie. Hiervoor heeft u op 5 september de bestuursopdracht vastgesteld
(HB 1341959).
1.3 De motie Dikkers geeft tot februari 2013 tijd tot positiebepaling
De Minister van EZ heeft in afwachting van de Rijksstructuurvisie Wind op Land een moratorium
in de Tweede Kamer afgekondigd naar aanleiding van de motie Dikkers van 5 juli 2012. Dit moratorium houdt in dat tot februari 2013 geen medewerking door het Rijk wordt verleend aan initiatieven voor grootschalige windparken. In deze periode kunnen provincies bepalen op welke
wijze zij invulling willen geven aan de landelijke taakstelling van 6000 MW. Voor de provincie
Flevoland wordt dit gedaan door het opstellen van het Regioplan.
1.4 Heldere kaderstelling voor Noordoostpolder, Markermeer-IJmeer en IJsselmeer.
Vooruitlopend op het op te stellen Regioplan, waarover Provinciale Staten op 26 september
2012 een besluit hebben genomen, en gelet op voortschrijdende inzichten ten aanzien van de
vrijwaring van de gebieden Noordoostpolder, Markermeer-IJmeer en IJsselmeer is het uit oogpunt van een heldere kaderstelling van belang om dit goed te regelen.
1.5 Inspraakverordening Provincie Flevoland 2006: vrijgeven voor inspraak is aan Provinciale
Staten
De Inspraakverordening van de provincie geeft aan dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Deze schrijft
voor dat reacties in de vorm van een zienswijze gegeven kunnen worden. Specifiek vooroverleg
behoeft niet te worden gedaan.
5.

Kanttekeningen

De Werkmaatschappij Markermeer IJmeer (WMIJ) heeft de opdracht gekregen het
TBES haalbaar en betaalbaar te maken. Hiertoe zijn drie lijnen onderzocht waaronder het
verhogen van de baten waarbij onder andere is gekeken naar ontwikkeling van windenergie in of
rond het Markermeer-IJmeer. Gebleken is dat de realisatie van windmolens mogelijk kan bijdragen aan de gebiedsontwikkeling. De haalbaarheid (financieel en inpassing) moet nog nader worden onderzocht.
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6.

Vervolgproces

Conform Inspraakverordening Provincie Flevoland 2006 zal de partiële herziening na behandeling in PS in procedure worden gebracht. De Inspraakverordening van de provincie geeft aan dat
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Deze schrijft voor dat reacties in de vorm van een zienswijze gegeven
kunnen worden. Een specifiek vooroverleg behoeft niet te worden gedaan.
De partiële herziening wordt zodoende zes weken opengesteld voor het indienen van een zienswijze
door belanghebbenden. Ingebrachte zienswijzen worden beoordeeld en van antwoord voorzien en
aan PS voorgelegd en zo nodig verwerkt in de definitieve partiële herziening. Tegen het besluit tot
vaststelling van de partiële herziening is geen bezwaar en beroep niet mogelijk.
7.

Advies uit de Opinieronde

8.

Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Flevoland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 februari 2013, nummer 1407389.
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BESLUITEN:
1. In te stemmen met het voor inspraak vrijgeven van de ‘Partiële herziening wind Noordoostpolder en IJsselmeer/Markermeer/IJmeer ‘ van het Omgevingsplan Flevoland 2006.
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 20 maart 2013.
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