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Onderwerp

Provinciale Staten

Reactie op de brief van de gezamenlijke gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde over amendementen bij het Regioplan Windenergie en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor Windenergie.

8 februari 2017
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
Gedeputeerde Staten

1.

Beslispunten

1. In te stemmen met de bijgevoegde reactie op de gezamenlijke brief van
de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde over de amendementen bij
het Regioplan Windenergie en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor
Windenergie.

10 januari 2017
Registratienummer

2009563
Inlichtingen

2.

Doelstelling programmabegroting

5.2 Energie & klimaat
3.

4.

5.

Eerdere behandeling

Afdeling/Bureau

Op 13 juli 2016 hebben uw Staten bij de vaststelling van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor Windenergie drie amendementen aangenomen.
Op 16 november 2016 heeft de commissie Duurzaamheid Gedeputeerde Staten verzocht een reactie van de Staten op de gezamenlijke brief van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde voor te bereiden.

RE

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Commissie Duurzaamheid:

1.1. De gemeenten hebben hun gezamenlijke brief expliciet aan de Staten
gericht omdat zij de amendementen hebben voorbereid en aangenomen. Het is derhalve aan de Staten om hierop te reageren en aan Gedeputeerde Staten om de reactie van de Staten voor te bereiden.

18 januari 2017

Verdere behandeling PS

Na instemming van uw Staten met de reactie zal deze vanuit de griffie aan
de gezamenlijke gemeenten worden verzonden.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Wij gaan in de reactie van Provinciale Staten in op de door de gezamenlijke
gemeenten aangedragen standpunten over de drie aangenomen amendementen. In de reactie van PS wordt aangegeven dat de amendementen:
- meer duidelijkheid verschaffen over de ontwikkelingsmogelijkheden van
windenergie rond Flevokust;
- een noodzaak voor de initiatiefnemers introduceren van nadere onderbouwing/motivering bij toepassing van ashoogte van windturbines hoger dan
120 meter;
- voldoende perspectief bieden om tot planvorming, realisatie en exploitatie
te komen.
7.

Beoogd effect

De gezamenlijke gemeenten nader informeren over de aangenomen amendementen.
8.

J.A. Dekker

Argumenten

De aard en inhoud van de brief van de gezamenlijke gemeenten rechtvaardigt
een inhoudelijke reactie van de Staten.

Portefeuillehouder

Stuivenberg, A.
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9.

Kanttekeningen
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