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1. Beslispunten 
In te stemmen met het Concept Programma van Eisen voor de projectplannen 
in het kader van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. 
 

2. Inleiding 
Op 5 september 2012 hebben Provinciale Staten ingestemd met de Bestuurs-
opdracht voor het Regioplan Windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. 
Daarin zijn de kaders en stappen vastgelegd voor het Regioplanproces. Het 
eerste product in dat kader is het Programma van Eisen (PvE) Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Dit PvE bevat de inhoudelijke 
en procesmatige kaders van provincie en gemeenten. Hieraan moeten de ini-
tiatiefnemers in de windontwikkelgebieden moeten voldoen bij het opstellen 
van een projectplan voor het windpark dat zij willen ontwikkelen. Deze pro-
jectplannen dienen als basis voor het Regioplan. 

 

3. Beoogd effect 
De initiatiefnemers van nieuwe windparken hebben heldere kaders en 
randvoorwaarden voor het opstellen van projectplannen. Daarnaast stemmen 
Provinciale Staten in met de continuïteit van het Regioplanproces zoals 
opgenomen in de Bestuursopdracht. 

 
4. Argumenten 
1.1 Het Programma van Eisen geeft de inhoudelijke en procesmatige kaders 

voor PlanMER en Regioplan. 
De projectplannen die worden opgesteld door initiatiefnemers en als basis 
dienen voor het Regioplan en het daarvoor uit te voeren PlanMER, moeten 
aan een aantal kaders en randvoorwaarden voldoen. Dit PvE beschrijft deze 
kaders en randvoorwaarden. 

 

2.1. Werken buiten de vigerende beleidskaders vraagt om instemming van 
Provinciale Staten 
Waar mogelijk sluit het PvE aan op het bestaande provinciale omgevings-
beleid voor windenergie. Met de Bestuursopdracht is geconstateerd dat dit 
bestaande beleid op onderdelen niet bijdraagt aan het realiseren van de 
provinciale beleidsambitie van opschalen en saneren. Om die reden wijkt 
het PvE op een aantal onderdelen af van het vigerende beleid of sorteert 
daar op voor. Deze staan hieronder beschreven. Om deze redenen worden 
PS gevraagd om in te stemmen met het PvE.  

 

2.1.1  Van een variabele naar een vaste gebiedsgebonden bijdrage 
In het PvE is een vast bedrag van € 1050,- opgenomen voor de gebieds-
gebonden bijdrage. Dit wijkt af van de Beleidsregel Windmolens 2008 waar 
een bijdrage wordt gevraagd die bestaat uit een percentage van de winst 
voor belasting.  
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Met deze bijstelling komen de overheden tegemoet aan een voorstel van de Stichting 
Herstructurering Windenergie (hierna: HWF) om een vast bedrag te hanteren voor de 
gebiedsgebonden bijdrage. Dit is in lijn met de afspraken die gemaakt zijn bij de windparken 
Noordoostpolder, Zuidlob en Sternweg.   

 
2.1.2   Gemotiveerde afwijkingen van landschappelijke ontwerpprincipes om maatwerk 

mogelijk te maken 
Mits gemotiveerd biedt het PvE aan initiatiefnemers de mogelijkheid om bij het ontwerpen van 
nieuwe windparken af te wijken van de in de Beleidsregel Windmolens opgenomen eisen ten 
aanzien van de omvang en vorm van windparken. Op deze manier is maatwerk mogelijk.  
 
2.1.3   Financiële participatie in wind biedt iedere Flevolander de mogelijkheid om mee te 

profiteren 
Het PvE stelt dat 2,5% van het investeringsbedrag van nieuwe windparken wordt geopend voor 
financiële participatie door burgers en bedrijven in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Op deze 
manier wordt gewaarborgd dat zowel de toekomstige initiatiefnemers als ook de burgers en 
bedrijven in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland kunnen meeprofiteren van Flevolandse wind. Dit is 
in lijn met het Windpark Noordoostpolder dat bewoners van de Noordoostpolder dezelfde 
mogelijkheid biedt. Ook aan het plan van aanpak Windpark IJsselmeerdijk is de eis van 
financiële participatie gesteld. PS hebben daar destijds positief op gereageerd. Deze eis is geen 
onderdeel van het reguliere provinciale omgevingsbeleid.  
 
2.1.4 Voorsorteren op maatwerk in windontwikkelgebied 6 is in lijn met de Flevolandse visie  

op Almere 2.0  
De provincie onderschrijft de ambitie van Almere 2.0 dat resulteert in een 
energieproducerende stad. Substantiële realisatie van windmolens in windontwikkelgebied 6 is 
derhalve nodig. Het huidige provinciale windenergiebeleid bemoeilijkt dit en daarmee het 
opstellen van een projectplan door het beleid van opschalen en saneren en de landschappelijke 
eisen. Punt 9 van de provinciale visie op Almere 2.0 biedt de ruimte dit te ondervangen dor 
aanpassing van provinciale regelgeving.  

 
5. Kanttekeningen 

- Uitgangspunt is een ongewijzigd procesverloop 
Het PvE gaat er vanuit dat de eerste fase van het Regioplanproces goed is verlopen en dat in april 
2013 de tweede fase van het proces van start kan gaan. Indien uit de evaluatie van de eerste fase 
van het Regioplanproces blijkt dat het proces anders is verlopen dan voorzien, dan wordt bezien 
of dit PvE aanpassing behoeft. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd.  

 
- Plan van Aanpak Windpark IJsselmeerdijk – Rivierduingebied 
Vorig jaar is het Plan van Aanpak Windpark IJsselmeerdijk – Rivierduingebied vastgesteld door GS 
met de instemming van PS. Dit is vergelijkbaar met het voorliggende PvE, maar had betrekking op 
een kleiner gebied. De initiatiefnemers van dit windpark zijn geïnformeerd dat de besluitvorming 
over hun projectplan zal plaatsvinden binnen het Regioplanproces.  

 
- Ontwikkeling Luchthaven Lelystad mogelijk van invloed op Regioplanproces 
In het PvE is de huidige hoogtebeperkingszonering rondom de luchthaven opgenomen. De beoogde 
groei van de luchthaven heeft mogelijk gevolgen voor de hoogtebeperkingen rondom de 
luchthaven. Dit kan een effect hebben op de beschikbare ruimte voor windenergie. Het college 
van Gedeputeerde Staten treedt in overleg met de Minister van Infrastructuur en Milieu om voor 
dit moment maximale duidelijkheid te krijgen over de ontwikkeling van de luchthaven Lelystad. 

 
- Het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Almere hebben zich nog niet 

uitgesproken over wind in Almere. 
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- Opschalen en saneren is een essentieel onderdeel uit het Omgevingsplan 2006.  
Met de uitzondering op het opschalen en saneren die voor windontwikkelgebied 6 wordt gemaakt, 
sorteert het PvE voor op eventuele bijstelling van het Omgevingsplan in het kader van het 
Regioplan. PS stelt deze partiële herziening van het Omgevingsplan voor Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland vast. Voorafgaand aan dat besluit dienen het projectplan voor windontwikkelgebied 6 
en het PlanMER de mogelijkheid van windenergie in windontwikkelgebied 6 verder inzichtelijk te 
maken.   

 
6. Vervolgproces 

Parallel aan de provinciale besluitvorming agenderen de gemeenten het PvE voor besluitvorming 
door colleges en raden. Met de Stichting HWF is afgesproken dat besluitvorming over het PvE voor 
1 maart 2013 heeft plaatsgevonden. 

 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 december 2012, nummer 1437289. 
 

     BESLUITEN: 
 

      
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 6 februari 2013 (ov) / 27 fe-
bruari 2013. 
 
griffier,                               voorzitter, 
 
9. Bijlagen 

Concept Programma van Eisen (# 1378068) 
Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (# 1341959) 
Procesontwerp Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (#1437592)   

 
10. Ter lezing gelegde stukken 

      
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


