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Opinieronde 3

Onderwerp
Partiële herziening inzake vrijwaring grondgebied gemeenten NO-polder Urk en Markermeer
Inhoud
Wat is de bedoeling van de behandeling?
De provinciale kaders voor windenergie helder
formaliseren, alsmede het innemen van positie richting
gebiedspartners.
Wat wordt er van PS gevraagd?

Wat is de context van het onderwerp / in welke
context vindt behandeling plaats?

Proces
Wat is de voorafgaande historie geweest?

Hoe gaat het na deze ronde verder?

In te stemmen met het voor inspraak vrijgeven van de
‘Partiële herziening wind Noordoostpolder en
IJsselmeer/Markermeer/IJmeer’ van het
Omgevingsplan Flevoland 2006.
Vrijgeven voor Inspraak
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. Het
vrijgeven voor inspraak is derhalve aan Provinciale
Staten.
Context van de partiële herziening
- De partiële herziening is de formalisering van
eerdere besluitvorming van Provinciale Staten en
vormt het provinciale standpunt op het vlak van
ontwikkeling van windenergie in het MarkermeerIJmeer en IJsselmeer;
- Naast deze partiële herziening stelt de provincie
een tweede visiedocument op,
een regioplan, waardoor een
provinciedekkend beeld op het gebied
van windenergie ontstaat.
- op 20 juni 2012 heeft Provinciale Staten het
kaartbeeld ‘Zoekruimte voor windenergie in
Flevoland’ vastgesteld.
- 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.
- Conform de Inspraakverordening Provincie
Flevoland 2006 zal de partiële herziening na
behandeling in PS in procedure worden gebracht.
- De partiële herziening wordt 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 bezwaar en beroep niet mogelijk.
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