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Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van deze nota, de informatieverstrekking over het 
ontwerp van de Noodverordening wind, de behandeling van de ontvangen opmerkingen en de 
opbouw van deze nota. 
 
Aanleiding 
In september en oktober 2014 zijn er diverse aanvragen bij gemeenten ingediend om bestaande 
windmolens te vervangen door nieuwe windmolens, waarbij niet wordt voldaan aan het beleid voor 
opschalen en saneren. Dergelijke aanvragen kunnen de realisatie van dat beleid bemoeilijken, zo 
niet frustreren.  
Provinciale Staten hebben op 29 oktober 2014 besloten dat een noodverordening wind wordt 
opgesteld om te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die niet passen binnen het beleid 
voor opschalen en saneren. Gelijktijdig hebben Provinciale Staten een voorbereidingsbesluit 
genomen om het provinciaal grondgebied in afwachting van de vaststelling van deze 
noodverordening te beschermen.  
  
Een ontwerp van de Noodverordening wind is 19 november 2014 voor inspraakrijpheid aan uw 
commissie Ruimte en Leefomgeving voorgelegd. Een aantal Statenleden hebben tijdens de 
behandeling van het ontwerp van de Noodverordening vragen gesteld en/of opmerkingen gemaakt. 
Voor zover deze tot wijziging van de verordening leiden, zijn deze meegenomen in de ambtshalve 
wijzigingen.  
 
Informatieverstrekking over het ontwerp van de Noodverordening wind 
Het ontwerp van de Noodverordening wind is op verschillende manieren openbaar gemaakt: 
• Het ter inzage leggen van het ontwerp van de Noodverordening wind is aangekondigd in de 

Staatscourant, de regionale huis-aan-huisbladen en op de website van de provincie Flevoland. 
Het ontwerp is tevens geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

• De stukken zijn aan diverse overheden en andere instanties toegezonden waarbij gewezen is op 
de mogelijkheid opmerkingen in te dienen.1  

 
Het ontwerp voor de Noodverordening wind heeft vanaf 25 november 2014 tot en met 22 december 
2014 ter inzage gelegen.  
Gedurende deze termijn zijn 4 schriftelijke reacties op het ontwerp ontvangen. Eén reactie – van 
Rijkswaterstaat – houdt in dat er geen opmerkingen zijn en dat men graag op de hoogte van de 
ontwikkelingen worden gehouden. De andere drie reacties – van de heer Remijn en de heer Van der 
Weijden, WageningenUR en de gemeente Noordoostpolder bevatten inhoudelijke opmerkingen.  
 
In verband met de ontvangen opmerkingen is het gewenst het ontwerp van de Noodverordening 
wind op een paar onderdelen aan te passen. Daarnaast behoeft het ontwerp van de 
Noodverordening wind op een aantal punten ambtshalve wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege de 
vragen die uw Statenleden hebben gesteld en geconstateerde omissies in de stukken.  
Aan het einde van deze nota zijn de in de vastgestelde Noodverordening wind doorgevoerde 
wijzigingen van de ontwerpbesluiten samengevat. 
 
Opbouw Nota van ‘opmerkingen’ en wijzigingen 
Deze nota heeft de volgende indeling: 
Deel A Ontvangen opmerkingen 
Deel B Ambtshalve wijzigingen 
Deel C Lijst van wijzigingen 
 

1 Er wordt hier gesproken over ‘opmerkingen’ en niet over ‘zienswijzen’ omdat in de wetstekst de 
term ‘opmerkingen’ wordt gehanteerd. 
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Deel A Opmerkingen 
 
Er zijn schriftelijk opmerkingen gemaakt door (op volgorde van ontvangst): 
 
 Naam Adres en woonplaats Opmerkingen 
1 J.W. Remijn en C.B. van der Weijden 

 
Harderringweg 14 en 
Harderringweg 13 
8256 PT  Biddinghuizen 

De opmerkingen zijn 
ingediend als 
vertegenwoordiging 
namens Buurt 
Harderringweg, 
Vleetweg en Kuilweg. 

2 Rijkswaterstaat e-mail adres  
3 WageningenUR Edelhertweg 1 

8219 PH  Lelystad 
 

4 Gemeente Noordoostpolder Postbus 155 
8300 AD  EMMELOORD 

Binnen de termijn dat 
het ontwerp ter inzage 
lag is een pro forma 
reactie ontvangen. De 
inhoudelijke gronden 
voor de reactie zijn 
binnen de gegeven 
termijn ingediend. 

 
 
Ontvankelijkheid 
De opmerkingen zijn op tijd ontvangen. Hieronder was één pro forma reactie. De inhoudelijke 
gronden van de pro forma reactie zijn tijdig ontvangen. Dat houdt in dat alle reacties in 
behandeling kunnen worden genomen. 
 
In de volgende tabel wordt per adressant de inhoud van de opmerkingen weergegeven en volgt de 
reactie daarop. In kolom 1 van de tabel worden de in een opmerking geuite bezwaren genummerd. 
In kolom 2 is de inhoud van de bezwaren weergegeven en in kolom 3 de inhoudelijke reactie daarop. 
In kolom 4 ten slotte wordt aangegeven of de inhoud van een opmerking wel (W) of niet (N) tot 
wijziging van de Noodverordening en/of de toelichting erop leidt. 
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Nr. Inhoud opmerking Reactie Oordeel 
1.1 Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen op het gebied van 

windmolen, willen wij graag ons plan over windmolens onder uw aandacht 
brengen.  
Wij, als buurt hebben altijd al gekeken wat de mogelijkheden zijn in ons 
gebied. Met ons gebied praten wij dan over de Harderringweg, Vleetweg 
en Kuilweg. 
Na overleg met de wegen Pijlstaartweg en Futenweg, hebben wij 
vernomen dat er een windmolen plan is ingediend door deze wegen, 
waarbij nog ruimte is om een aantal MW molens bij te bouwen. Deze 
wegen hebben op dit moment al een lijnopstelling.  
Wij willen als buurt graag inhaken op dit plan. Door deze lijnopstellingen 
te verlengen met zevens molens (zie tekening het betreft dan nummer 25 
t/m 31) van hetzelfde type molen, dat wordt gebouwd aan de 
Pijlstaartweg en Futenweg. Zo ontstaat er een mooi landschappelijk 
geheel en profiteren nu niet windmoleneigenaren mee en doen wij 
allemaal mee aan saneren en opschaling van de windmolens.  
Wij hopen dat ons plan positief ontvangen wordt, zodat wij als buurt 
verder kunnen bouwen aan onze toekomst!  
Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dit graag. 

In het kader van het opschalen en saneren van windmolens is het 
bijplaatsen van windmolens in een bestaande lijnopstelling niet 
toegestaan. Immers, het is de bedoeling dat er minder windmolens 
komen die meer energie leveren. 
Wel is het mogelijk om een nieuwe lijnopstelling te plaatsen waarbij 
wordt voldaan aan het beleid voor opschalen en saneren. Dat houdt 
in dat de bestaande molens worden vervangen door minder nieuwe 
windmolens waarbij die nieuwe windmolens samen meer vermogen 
hebben. 
Voor meer informatie over het opschalen en saneren kunt u de 
volgende website raadplegen: www.windwerktvoorflevoland.nl. 
 
De provincie is voorstander van brede deelname aan de nieuwe 
windparken; iedereen in Flevoland moet de kans krijgen om 
financieel mee te doen. Het initiatief voor de nieuwe 
windmolenopstellingen ligt bij de molenaars, grondeigenaren en 
bewoners van het landelijk gebied. Deze worden vertegenwoordigd 
door de windverenigingen die de gesprekspartner zijn voor de 
gemeente en provincie. Wij verzoeken u daarom in overleg met de 
Windvereniging Zeewolde uw idee verder te ontwikkelen.   

N 

2.1 Samen met enkele collega’s hebben we dit plan doorgenomen en we zien 
geen reden tot een reactie. Dank je wel voor het toezenden en we blijven 
graag op de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen in deze provincie. 

Hier wordt kennis van genomen. N 

3.1 Wageningen UR (verder: WUR) heeft het eigendom en gebruik van een 
groot terrein nabij Lelystad. Op dit terrein zijn reeds diverse 
windturbineopstellingen gerealiseerd. Sinds enkele jaren is een testlocatie 
voor windturbines in gebruik en is de bouw van diverse windturbines 
daarop gerealiseerd, in volle gang dan wel op termijn aanstaande.  
Uw ontwerp voor de Noodverordening Wind volgt dat deze verordening 
voor het gehele grondgebied van de provincie geldt. Daarbij is de 
testlocatie niet uitgezonderd. Het bouwen van nieuwe windturbines is op 
grond van het huidige ontwerp voor de Noodverordening in de toekomst 
alleen nog mogelijk indien wordt voldaan aan het beleid voor opschalen 
en saneren.  
Bij de overwegingen om te komen tot de Noodverordening geeft u aan dat 
het beleid, zoals dat is opgenomen in het Omgevingsplan Flevoland en de 

In de provinciale Beleidsregel windmolens zijn in artikel 4.1.4. 
uitzonderingen van het beleid voor opschalen en saneren genoemd. 
De testlocatie valt daaronder. De uitzonderingen van de 
beleidsregel worden alsnog ook in de Noodverordening gemaakt.  

W 
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Beleidsregel Windmolens 2008, de basis vormt voor de Noodverordening.  
Ik wijs u er op dat in de Beleidsregel Windmolens 2008 een 
uitzonderingspositie is opgenomen voor de testlocatie op ons terrein. 
Deze testlocatie voor 12 windturbines die thans vorm aan het krijgen is,  
kan uiteraard niet langer als testlocatie functioneren indien het 
vervangen van windturbines alleen nog mogelijk zal zijn, als daarmee aan 
het beleid voor opschalen en saneren wordt voldaan. Te testen 
windturbines moeten zonder de ballast van het beleid voor opschalen en 
saneren eenvoudig kunnen worden vervangen door andere, te testen 
windturbines. Zonder die mogelijkheden wordt de functie van de 
testlocatie ernstig ondermijnd. Overigens wijkt de doelstelling voor de 
testlocatie wezenlijk af van die bij de gebruikelijke commerciële 
exploitatie van windturbines, zodat er nog altijd alle reden bestaat om de 
uitzonderingspositie te handhaven. 
Om het bestaansrecht van de testlocatie zeker te stellen verzoek ik u de 
uitzonderingspositie zoals de testlocatie die in het tot nu toe gehanteerde 
beleid had, te respecteren in de Noodverordening en derhalve de werking 
van de Noodverordening voor de testlocatie uit te sluiten. 

4.1  Hierbij maken wij onze zienswijze kenbaar met betrekking tot de 
ontwerp Noodverordening wind. 
 Hoofdstuk 4 niet van toepassing  
Het doel van de Noodverordening wind is de plaatsing van nieuwe 
windmolens tegen te gaan die niet voldoen aan het beleid voor opschalen 
en saneren van windmolens.  
In de geldende bestemmingsplannen van de gemeente Noordoostpolder 
worden windmolens niet toegestaan. De reeds bestaande windmolens 
vallen onder het overgangsrecht. Ter aanvulling hierop heeft ons college 
op 2 december 2014 (zie bijlage) een beleidsregel vastgesteld met 
betrekking tot het toepassen van het overgangsrecht van het 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’. Bovendien is er een 
inpassingsplan opgesteld ten behoeve van het Windmolenpark langs de 
dijk. Hiermee voldoet de gemeente Noordoostpolder in onze ogen aan de 
doelstelling van de Noodverordening. Wij verzoeken u daarom om de 
gemeente Noordoostpolder buiten beschouwing te laten dan wel aan te 
geven dat de gemeente Noordoostpolder voldoet aan hoofdstuk 3 van de 
Noodverordening. Waardoor hoofdstuk 4 van de Noodverordening niet van 
toepassing is op de gemeente Noordoostpolder.  

Extra lasten in de zin van extra benodigde werkzaamheden, zijn 
alleen nodig als de geldende bestemmingsplannen niet voldoen aan 
de verordening en dus nieuwe windmolens toestaan. De geldende 
bestemmingsplannen van de gemeente Noordoostpolder laten 
nieuwe windmolens niet toe. Vanwege de beleidsmatige wens om 
kleine windmolens op agrarische bouwerven toe te staan, is het de 
vraag of hiermee kan worden volstaan. Zie verder 4.2 

N 
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Secundair willen wij, wanneer u bovenstaande mening niet deelt, 
verzoeken hoofdstuk 4 op een dusdanig manier in te richten dat de 
administratieve last van onze gemeente niet toeneemt. 

4.2 Nieuwe vormen van kleinschalige opwekking van windenergie  
Op 9 december 2013 is door onze gemeenteraad de Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025 (hierna structuurvisie) vastgesteld. In deze 
structuurvisie is een mogelijkheid opgenomen voor kleinschalige 
opwekking van windenergie. Hieronder vallen kleine windmolens en 
andere, nieuwe vormen van windtechnologie met een hoogte van 
maximaal 15 meter. Deze zijn uitsluitend binnen de singel toegestaan. 
Onder nieuwe vormen van windenergie worden alle constructies verstaan 
die -in welke vorm dan ook- wind omzetten in energie. Toepassing 
daarvan zou bijvoorbeeld prima kunnen plaatshebben op daken van 
(bedrijfs)gebouwen.  
Op dit moment is onduidelijk of de hierboven genoemde windmolens 
vallen onder de Noodverordening wind. In de Noodverordening wind wordt 
aan een windmolen de volgende definitie toegekend: een turbine voorzien 
van wieken, geplaatst op een hoge mast, waarmee de bewegingsenergie 
van lucht (wind) wordt (…) dit bouwwerk behorende (infrastructurele) 
voorzieningen. Niet aangegeven wordt wat er wordt verstaan onder een 
hoge mast. Wij verzoeken u om aan te geven wat er verstaan wordt onder 
een hoge mast. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de Noodverordening 
wind de uitvoering van onze structuurvisie niet in weg staat. Mocht dit 
wel het geval zijn dan verzoeken wij u dit aanpassen conform onze 
structuurvisie. 

Het provinciale beleid voor opschalen en saneren maakt geen 
onderscheid tussen grote of kleine windmolens. De provincie heeft 
in het verleden wel medewerking verleend aan windmolens op 
gebouwen – veelal in de vorm van turby’s. Deze vallen niet onder de 
definitie windmolen zoals bedoeld in het beleid voor opschalen en 
saneren en de Noodverordening wind. Dit wordt voor de 
duidelijkheid in de toelichting van de Noodverordening vermeld. 
 
De door de gemeente bedoelde kleine windmolens zijn niet alleen 
bedoeld voor plaatsing op gebouwen. Daarmee vallen die 
windmolens wel onder het beleid voor opschalen en saneren. De 
vraag of het wel wenselijk/noodzakelijk is dat deze molens onder 
het beleid voor opschalen en saneren vallen, is niet direct te 
beantwoorden. Ook in een andere gemeente (Almere) speelt een 
discussie over kleine molens. Het ligt in de rede om deze vraag in 1 
keer voor geheel Flevoland op te pakken en daarbij aansluiting te 
zoeken bij het huidige Regioplanproces. 
 
Mocht de gemeente de discussie over kleine windmolens niet willen 
afwachten, dan is het de vraag of de regeling in de geldende 
bestemmingsplannen reeds voldoet om invulling te geven aan de 
Noodverordening wind.  
De Noodverordening wind bepaalt namelijk dat nieuwe windmolens 
alleen met een omgevingsvergunning voor bepaalde tijd mogen 
worden gerealiseerd. Dit kan in afwijking van het bestemmingsplan, 
tenzij een bestemmingsplan de mogelijkheid van de bedoelde 
omgevingsvergunning voor bepaalde tijd uitsluit. Als beleidsmatig 
duidelijk is dat er geen nieuwe windmolens worden toegestaan en 
de geldende bestemmingsplannen laten geen nieuwe windmolens 
toe, dan is het niet noodzakelijk de geldende bestemmingsplannen 
zodanig aan te passen dat ‘omgevingsvergunningen voor bepaalde 
tijd voor windmolens’ niet zijn toegestaan. Echter, nu in het beleid 
de mogelijkheid voor – weliswaar kleine – windmolens niet uitsluit 
en er beleidsmatig de wens bestaat om in afwijking van de geldende 

W 
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bestemmingsplannen toch medewerking aan dergelijke windmolens 
te verlenen, is niet zeker dat er medewerking aan nieuwe 
windmolens – die niet binnen het beleid voor opschalen en saneren 
passen – zijn uitgesloten. In overleg met de gemeente zal worden 
nagegaan of de gemeente bereid is de uitkomsten af te wachten van 
de discussie over kleine windmolens die in het kader van het 
Regioplanproces wordt gevoerd. De uitkomsten van de discussie in 
het kader van het Regioplanproces zullen ook worden vertaald in 
(een herziening van) de Noodverordening wind. 

4.3 Inpassingsplan  
Wij gaan er van uit dat de vergunningen die verleend worden naar 
aanleiding van het Inpassingsplan met betrekking tot de realisatie van de 
windmolens langs de dijk niet onder de Noordverordening wind vallen. 
Wanneer dit wel het geval is verzoeken wij u de noodverordening 
dusdanig aan te passen dat de administratieve last voor onze gemeente 
niet toe neemt. 

Voor het grootschalige windmolenpark zijn de benodigde 
(oprichtings)vergunningen verleend. Dit park kan verder worden 
gerealiseerd. 

N 

4.4 Concluderend zijn wij van mening dat de gemeente Noordoostpolder 
voldoet aan hoofdstuk 3 van de Noodverordening wind waardoor hoofdstuk 
4 niet van toepassing is op onze gemeente. Tevens verzoeken wij u te 
bevestigen dat de Noodverordening de uitvoering van onze structuurvisie 
niet in de weg staat. 

Voor de beantwoording wordt kortheidshalve naar het antwoord 
onder 4.2 verwezen. 
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Deel B Ambtshalve wijzigingen 
 
Ambtelijk zijn verschillende zaken geconstateerd die wijzigingen in de Noodverordening wind 
wenselijk maken.  
Het gaat daarbij om de volgende onderwerpen: 
 
Een overbodige regeling voor bouwen 
Titel 4.3 over bouwen wordt in feite al geregeld met het artikel 4.1 over gebruik, omdat gebruik in 
brede zin ook bouwen omvat. Het artikel 4.3 over bouwen wordt daarom geschrapt, onder 
vernummering van daarop volgende artikelen. Voor de duidelijkheid wordt in artikel 4.1 lid 1 onder 
a aangegeven dat onder gebruik ook bouwen wordt begrepen. 
 
Uitzonderingen voor nieuwe windmolens 
Beleidsmatig gelden de volgende uitzonderingen, waar wel nieuwe windmolens zijn toegestaan. Het 
ligt in de rede dat ook in de Noodverordening te doen.  
De uitzonderingen zijn omschreven in artikel 4.1.4. van de Beleidsregel windmolens:  
“a. Uitzondering voor een nieuwe windmolenopstelling wordt gemaakt voor één testlocatie voor 
maximaal 12 nieuwe prototypes van windmolens, als integraal onderdeel van een kennis- of 
ontwikkelcentrum duurzame energie in Flevoland; 
b. Uitzondering wordt gemaakt voor een solitaire windmolen op bedrijfsterreinen in “hoofdkernen” 
van het stedelijk gebied, zoals aangegeven op figuur 12 in het Omgevingsplan Flevoland 2006, 
indien de windmolen overwegend een ander doel dient dan de opwekking van energie, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2.3 onder a, b en c .” 
In artikel 3.2.3 zijn vervolgens gebieden genoemd waar nieuwe windmolenopstellingen niet zijn 
toegestaan: 
“a. de woongebieden die vallen binnen de stedelijke gebieden zoals aangegeven op figuur 12 in het 

Omgevingsplan Flevoland 2006;  
b. de Oostvaardersplassen;  
c. in gebieden met hoogtebeperkingen als gevolg van de luchthaven Lelystad en het zenderpark 

Zeewolde.” 
 
Aanpassing beslistermijn 
De vergunningplicht voor aanleg-activiteiten betreft een nieuwe vergunningsplicht die in de 
Noodverordening wordt geïntroduceerd en waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag is.  
De genoemde beslistermijnen van 6 en 12 weken die nog gebaseerd waren op de Woningwet, zijn 
gedateerd. Inmiddels ligt het voor de hand om aan te sluiten bij de termijnen van de Wabo en de 
Awb. Het gaat dan om 8 weken voor een reguliere procedure en 26 weken voor een uitgebreide 
procedure. De Awb geeft als redelijke beslistermijn 8 weken. Gelet hierop ligt het in de rede om de 
termijn van 8 weken aan te houden voor zowel de ontheffingen als de vergunning voor werken geen 
bouwwerken zijnde en werkzaamheden.  
 
Redactionele wijzigingen: 
- De definitie van een windmolen wordt nader toegelicht. Het is mogelijk om kleine windmolens 

op gebouwen te realiseren in de vorm van een turby. Hieraan is in het verleden ook 
medewerking verleend. Dat deze molens niet onder de definitie vallen wordt in de toelichting 
op de Noodverordening vermeld. 

- In artikel 1.1 lid 11 wordt naar een verkeerd nummer van het voorbereidingsbesluit verwezen. 
Het nummer 1659231, moet zijn 1655382. 

- Artikel 4.1 lid 1 onder b loopt niet.  
- De Noodverordening wind wordt een dag na publicatie van kracht. Voor de helderheid is wel 

aangegeven na welke publicatie de Noodverordening wind van kracht wordt. 
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Deel C  Lijst van wijzigingen 
 
Naar aanleiding van de ontvangen opmerkingen en de ambtshalve constateringen wordt de 
Noodverordening wind gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen van de Noodverordening, ten opzicht 
van het ontwerp ervan, worden hierna weergegeven.  
 
C1. Regels 
 
In artikel 1.1 lid 11: De definitie voor voorbereidingsbesluit: “het voorbereidingsbesluit wind dat 
Provinciale Staten van Flevoland hebben vastgesteld op 29 oktober 2014, met nummer 1659231” 
is gewijzigd in: “het voorbereidingsbesluit wind dat Provinciale Staten van Flevoland hebben 
vastgesteld op 29 oktober 2014, met nummer 1655382”. 
 
Artikel 2.2 Werkingsgebied: “Deze verordening geldt voor het gehele grondgebied van de provincie 
Flevoland.”  
is gewijzigd in: “Deze verordening geldt voor het gehele grondgebied van de provincie Flevoland. 
Hiervan zijn uitgezonderd: 
a. de testlocatie te Lelystad waar maximaal 12 prototypes van windmolens zijn toegestaan als 

integraal onderdeel van het kennis en ontwikkelcentrum voor duurzame energie  
b. een solitaire windmolen op bedrijfsterreinen in “hoofdkernen” van het stedelijk gebied, zoals 

aangegeven op figuur 12 in het Omgevingsplan Flevoland 2006, indien de windmolen 
overwegend een ander doel dient dan de opwekking van energie.” 

 
Artikel 4.1 lid 1 onder a de eerste zin: “het gebruik van de bestaande windmolens te wijzigen in een 
ander gebruik, waardoor het provinciaal grondgebied van Flevoland minder geschikt wordt voor het 
verwezenlijken van het beleid voor opschalen en saneren, inclusief ruimtelijke doelstellingen” 
is gewijzigd in: “het gebruik – waaronder mede bouwen wordt verstaan - van de bestaande 
windmolens te wijzigen in een ander gebruik, waardoor het provinciaal grondgebied van Flevoland 
minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van het beleid voor opschalen en saneren, inclusief 
ruimtelijke doelstellingen”. 
 
Artikel 4.1 lid 1 onder b: De tekst: “het slopen van een windmolen en de daarbij behorende 
sloopwerkzaamheden” 
is gewijzigd in: “een windmolen te slopen en de daarbij behorende werkzaamheden te verrichten”.  
 
Titel 4.3 en artikel 4.3 Bouwen wordt geheel geschrapt onder vernummering van de daarop 
volgende artikelen. 
 
Artikel 4.6 (nieuwe nummering) lid 2 Procedureregels: De tekst “Gedeputeerde Staten doen het 
verzoek af conform de procedure van afdeling 4.1. Algemene wet bestuursrecht, met dien 
verstande dat Gedeputeerde Staten binnen 6 weken beslissen op een verzoek om 
omgevingsvergunning voor werken, geen gebouwen zijnde en werkzaamheden en op de overige 
verzoeken binnen 12 weken.” 
is gewijzigd in: “Gedeputeerde Staten doen het verzoek af conform de procedure van afdeling 4.1. 
Algemene wet bestuursrecht, met dien verstande dat Gedeputeerde Staten binnen 8 weken 
beslissen.” 
 
Artikel 5.2: “Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie” 
is gewijzigd in: “Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant”. 
 
C2. Toelichting 
 
Hoofdstuk 1: begripsbepalingen: Er is een nieuwe alinea toegevoegd:  
“Een windmolen is nader omschreven. Het gaat om een turbine voorzien van wieken, geplaatst op 
een hoge mast. Kleine windmolens – veelal in de vorm van een turby – die op gebouwen gangbaar 
zijn worden hier niet onder begrepen.” 
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Hoofdstuk 2: algemene en autonome bepalingen: De uitzonderingen op de werkingssfeer van de 
Noodverordening worden toegevoegd in de eerste alinea. De eerste alinea is gewijzigd in: 
“Het beleid voor opschalen en saneren van windmolens is op dit moment neergelegd in het 
Omgevingsplan Flevoland (inclusief aanpassingen ervan) en de Beleidsregel windmolens. In de 
Beleidsregel windmolens zijn twee uitzonderingen gemaakt. Deze twee zijn daarom uitgezonderd 
van de werkingssfeer van deze Noodverordening. Het Beleid voor opschalen en saneren wordt in 
samenspraak met het werkveld uitgewerkt wat mogelijk ook tot aanpassing van dit beleid en regels 
leidt. Tot die tijd is het echter gewenst dat er geen nieuwe molens worden opgericht, waaronder 
ook wordt verstaan gehele vervanging van windmolens en/of vergroting van de bestaande capaciteit 
van de windmolen.” 
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