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1. Beslispunten 

1. De 10de wijziging van de programmabegroting 2014 vast te stellen, 

waarbij een bedrag van € 450.000 uit de Stelpost Nieuw Beleid wordt 

aangewend voor Windenergiebeleid (Conform de Perspectiefnota 2013-

2017). 

2. In te stemmen met de voorgenomen aanwending van deze middelen, zo-

als aangegeven bij de Perspectiefnota, te weten: 

• Procesadvisering € 100.000  

• Opstellen van het Regioplan € 110.000 

• Strategische communicatie en Omgevingsmanagement € 80.000  

• Opstellen plan-MER € 60.000  

• Specialistische advisering € 100.000   

 

2. Inleiding 

In de Perspectiefnota 2013-2017 hebben Provinciale Staten voor 2014 € 

2,6 mln. incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een extra beleids-

impuls. Daartoe behoort onder andere een extra impuls ten aanzien van 

het windenergiebeleid, in de vorm van het Regioplanproces Windenergie 

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (Bestuursopdracht 1341959).  

 

Het Regioplan is het beoogde kader van gemeenten en provincie voor de 

toekomstige ontwikkeling van windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevo-

land. Het principe van opschalen en  saneren staat centraal, door oude 

molens op te ruimen wordt ruimte gemaakt voor nieuwe en minder 

windmolens. Het herstructureringskarakter compliceert en vereist een 

nauwe samenwerking tussen overheden, molenaars, grondeigenaren en 

bewoners. Om die reden komt het Regioplan interactief (coproductie met 

de omgeving) tot stand en is een procesmatige benadering vereist. Na-

mens het gebied is de Federatie Windverenigingen Flevoland (FWF)  

daarbij de gesprekspartner voor de overheden.  

 

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2014 is besloten het be-

drag van € 450.000 voor Windenergiebeleid, samen met de andere midde-

len voor beleidsimpulsen, op te nemen in de stelpost Nieuw Beleid. Hier-

bij is aangegeven dat PS een begrotingswijziging aangeboden zou krijgen 

voor de besteding van deze middelen. 

 

3. Beoogd effect 

De middelen zijn tijdig beschikbaar voor het aangaan van de benodigde 

verplichtingen in het kader van het Regioplanproces Wind, waarmee 

wordt voorkomen dat het Regioplanproces stagneert. 
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1. Aanhaken bij de procedure en besluitvorming als onderdeel van de Perspectiefnota 

2014- 2018, is gelet op de voortgang in het proces geen optie.  
Het ligt in de rede dat PS één voorstel ontvangt voor de aanwending van de stelpost Nieuw 
Beleid bij de behandeling van de perspectiefnota 20114-2018 in mei. De planning in het Re-
gioplanproces maakt echter dat in de eerste 4 maanden van dit jaar een bedrag van € 
250.000.- verplicht moet worden. Op dit moment is er een bedrag van € 45.000,- beschik-
baar in de programmabegroting op de post windenergiebeleid. Opschorten van de werk-
zaamheden is geen optie. Dit zou leiden tot verlies aan draagvlak en een afbreukrisico bete-
kenen voor het Regioplanproces. 

 

2. De genoemde activiteiten dragen bij aan de interactieve realisatie van het Regioplan 

Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.  

Dit voorjaar gaan de partijen in het landelijk gebied de projectplannen opstellen die de basis 

vormen voor het verdere planproces. Het maken van deze plannen in het gebied vereist pro-

fessionele procesbegeleiding voor alle gebiedspartners en advisering op het vlak van strategi-

sche communicatie en omgevingsmanagement. Gezien de specifieke provinciale belangen in-

vesteert de provincie hierin. Conform de perspectiefnota 2013 - 2017 zijn de volgende uitga-

ven geraamd:  

 

Procesadvisering € 100.000  

Onder deze noemer worden onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd, het opstellen 

van overeenkomsten tussen de deelnemende partijen, procesevaluatie door een neutrale 

partij en advisering op dat vlak, risicomanagement en scenario-ontwikkeling.  

   

Opstellen van het Regioplan € 110.000 

Het beoogde resultaat van het Regioplanproces is het Regioplan. Voor het opstellen van dit 

document moeten onder andere kosten worden gemaakt op het gebied van specialistische 

juridische advisering (publiek- en privaatrecht), specialistische kennis op het gebied van 

grondexploitaties, multicriteria-analyses en procesbegeleiding.  

 

Strategische communicatie en Omgevingsmanagement € 80.000 

In het landelijk gebied zijn 1.200 huishoudens waarmee gecommuniceerd wordt, huishoudens 

die ook een rol vervullen in het planproces. Daarnaast moet er worden gecommuniceerd met 

de zogenaamde ‘tweede ring’ van 50 belangenorganisaties met een grote achterban.  Deze 

activiteiten in combinatie met de vormgeving van het beoogde interactieve planvormings-

proces vereisen een substantiële investering in de vormgeving en uitvoering van communica-

tie en het omgevingsmanagement. Dit doen de overheden samen met de FWF.   

   

Opstellen plan-MER € 60.000  

Op 1 juli leveren de partijen in het landelijk gebied hun projectplannen op. Op basis daarvan 

worden planalternatieven geformuleerd. De ruimtelijke en milieueffecten van deze alterna-

tieven worden onderzocht door een Milieu-effectonderzoek uit te voeren, het zogenaamde 

plan-MER. 

  

Specialistische advisering € 100.000  

De samenwerkende partijen hebben niet alle kennis in huis die nodig is in dit ook inhoudelijk 

complexe proces. Hier worden een aantal voorbeelden gegeven. Er is aeronautisch onderzoek 

nodig om tot een goede inpassing van de toekomstige windparken in relatie tot de luchtha-

ven Lelystad te komen. Het rijk vereist een radaronderzoek om uit te sluiten dat de defen-

sie- en civiele radar worden verstoord door nieuwe windopstellingen. De beoordeling van de 

business cases vraagt om expertise op het vlak van projectontwikkeling en fiscaliteit. Ten 

slotte zal er op innovatieve wijze in een 3D omgeving ontworpen worden.  
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5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Vervolgproces 

Conform de Financiële Verordening van de provincie legt het College van Gedeputeerde Sta-

ten verantwoording af via de jaarstukken 2014.   

 

7. Advies uit de Commissie 

      

 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 11 februari 2014, nummer 1580017 

 

 

     BESLUITEN: 

 

1. In te stemmen met de 10de Begrotingswijziging 2014, waarbij € 450.000 wordt aangewend voor 

Windenergie en wordt overgeboekt van de Stelpost Nieuw Beleid naar de post Windenergiebe-

leid. 

 

2. In te stemmen om als volgt het bedrag van € 450.000,- aan te wenden: 

• Procesadvisering € 100.000  

• Opstellen van het Regioplan € 110.000 

• Strategische communicatie en Omgevingsmanagement € 80.000  

• Opstellen plan-MER € 60.000  

• Specialistische advisering € 100.000   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 26 maart 2014. 

 

griffier,                               voorzitter, 

 

9. Bijlagen 

Voorstel Programmabegroting  1527117 

Nota Begrotingswijziging                1583319 

 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Niet van toepassing 

 

 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

 

 secretaris, voorzitter,


