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Zienswijze ontwerp 5' wijziging V F L 2012
Geacht college,
Op 14 juni 2017 hebben wij het ontwerp van de Vijfde wijziging van de Verordening
voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (ontwerp 5" wijziging VFL 2012) van u
ontvangen. Overeenkomstig de Inspraakverordening Flevoland 2006 stelt u ons in
de gelegenheid om een zienswijze over het ontwerp kenbaar te maken. Wij hebben
het ontwerp 5'^ wijziging VFL 2012 behandeld tijdens onze vergadering op 18 juli
2017. Naar aanleiding van deze vergadering dienen wij drie zienswijzen in op het
ontwerp 5' wijziging VFL 2012. Deze zienswijzen hebben betrekking op:
• Kaart 1.1 met de plaatsingszones voor het nieuwe windpark in Almere
Pampus;
• Artikel 10b.5 lid 3 in het kader van de saneringsopgave voor de gemeente
Almere;
• Artikel 10b.5 lid 1 waarin is gesteld dat windmolens uitsluitend mogen
worden gerealiseerd binnen projectgebieden en plaatsingszones die door GS
worden aangewezen.
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Plaatsingszones windpark Almere Pampus
In september 2015 heeft de gemeenteraad van Almere het programma Energie
Werkt! vastgesteld. In Energie Werkt! is aangegeven dat wordt ingezet op het
vervangen van twee bestaande windparken, waaronder het windpark bij Almere
Pampus. Initiatiefnemers Almeerse Wind en Nuon hebben een projectplan
ingediend voor de opschaling van dit windpark, waarmee Provinciale Staten van
Flevoland in haar vergadering van 22 maart 2017 heeft ingestemd en op basis
waarvan Gedeputeerde Staten van Flevoland in haar vergadering van 4 april 2017
een projectgebied inclusief plaatsingszones heeft aangewezen.
Eind april 2017 hebben bewoners uit Noorderpiassen West echter aangegeven dat
zij de positie van de nieuwe windmolens in Almere Pampus willen wijzigen, zodat de
nieuwe windmolens minder dicht bij hun wijk staan. Naar aanleiding van die wens
zijn drie nieuwe opstellingsvarianten bedacht, die niet passen in de plaatsingszones
zoals opgenomen op kaart 1.1 in het ontwerp 5' wijziging VFL 2012. De varianten
passen wél in het aangewezen projectgebied. Zie onderstaande aft)eelding.

Nieuwe varianten opstelling windpark Almere Pampus (inclusief geluidscontour)
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Bij alle drie de opstellingsvarianten blijft de woningbouwontwikkeling in Almere
Pampus vanaf 2035 mogelijk. Ten opzichte van de huidige plaatsingszones brengen
deze opstellingen ook meer energie op, omdat de molens gunstiger staan
gepositioneerd ten opzichte van de overheersende windrichting. Tot slot sluiten de
nieuwe opstellingsvarianten beter aan op de landschapsstructuren. Deze zomer
worden de opstellingsvarianten in een raadpleging aan bewoners voorgelegd. De
verwachting is dat in het najaar duidelijk is welke opstellingsvariant gerealiseerd zal
gaan worden.
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Zienswijze
Wij vragen u de plaatsingszones op kaart 1.1 van de 5" wijziging VFL 2012 zodanig
aan te passen, dat deze overeenkomen met de nieuwe opstellingsvarianten van het
windpark in Almere Pampus.
Uitzondering saneringsopgave
In het programmaplan Energie Werkt! heeft de gemeenteraad van Almere
vastgesteld dat er in Almere nog maximaal 10 nieuwe windmolens binnen de
gemeentegrens mogelijk worden gemaakt, naast de opschaling en sanering van het
windpark Jaap Rodenburg en de windmolens langs de A27.
In artikel 10b.5 lid 3 van het ontwerp 5' wijziging VFL 2012 wordt gesteld dat
uitsluitend nieuwe windmolens mogen worden gerealiseerd als de bestaande
windmolens in projectgebieden worden gesaneerd conform het projectplan.
In de gemeente Almere staan buiten de reeds aangewezen projectgebieden echter
geen windmolens. En binnen de aangewezen projectgebieden voor de opschaling
van het windpark Jaap Rodenburg en de A27 wordt aan de saneringsopgave
voldaan. Dat betekent dat er geen saneringsopgave meer is voor de gemeente
Almere. In een eerdere zienswijze op het ontwerp Partiële herziening omgevingsplan
Flevoland voor wind van 14 juli 2016, hebben wij reeds verzocht om de afweging
over nieuwe windmolens in Almere allereerst plaats te laten vinden in relatie tot
vervanging van molens binnen Almere, en niet per se te koppelen aan sanering
elders. Ook zijn er ambtelijk herhaaldelijk signalen afgegeven over een
uitzonderingspositie voor het beleid van opschalen en saneren, aangezien de
gemeente Almere ook niet de landschappelijke problematiek kent die heeft geleid tot
het beleid van opschalen en saneren. Om deze redenen is het beleid van opschalen
en saneren niet relevant voor de gemeente Almere.
Zienswijze
Wij gaan er vanuit dat het beleid van opschalen en saneren niet geldt voor de
gemeente Almere, omdat er in Almere geen sprake meer is van een saneringsopgave
(buiten de reeds aangewezen projectgebieden waar al aan de saneringsopgave wordt
voldaan). Wij vragen om de gemeente Almere in de 5' wijziging VFL 2012 een
uitzonderingspositie te geven op het beleid van opschalen en saneren.
Uitzondering bevoegdheid aanwijzing locaties nieuwe windmolens
In artikel 10b.5 lid 1 van het ontwerp 5' wijziging VFL 2012 wordt gesteld dat
uitsluitend nieuwe windmolens mogen worden gerealiseerd binnen projectgebieden
en plaatsingszones die zijn aangewezen door GS conform een projectplan.
De gemeente Almere kan echter zelf de locaties voor nieuwe windmolens bepalen
(via een uitgebreide Wabo-procedure), zonder dat de provinciale beleidskaders
omtrent wind in het geding komen.
De gemeente Almere heeft de provinciale beleidskaders omtrent wind over de
financiële— en planparticipatie, gebiedsgebonden bijdrage en ashoogte namelijk
overgenomen in het gemeentelijk windbeleid (programma Energie Werkt!).
Daamaast zijn de locaties waar de maximaal 10 extra windmolens kunnen worden
gerealiseerd beperkt, vanwege de bebouwingsdichtheid in Almere. Tot slot is er
binnen de gemeente Almere geen sprake van een saneringsopgave.
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Het voorleggen van een projectplan aan GS voor aanwijzing van projectgebieden en
plaatsingszones binnen de gemeente Almere heeft daarmee geen toegevoegde
waarde. Dat vertraagt de besluitvorming alleen maar en maakt het voor
initiatiefnemers moeilijker om windmolens te realiseren. In het kader van de
ambitieuze duurzame energiedoelstelling van de gemeente Almere is dat
onwenselijk. De provincie heeft bovendien de gebruikelijke Wro instrumenten tot
haar beschikking om, indien nodig, bij te sturen.
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Zienswijze
Wij vragen om een uitzonderingspositie voor de geraeente Alraere voor de plaatsing
van de maximaal 10 nieuwe windmolens conform het programma Energie Werkt!,
waarbij de gemeente Almere binnen het windgebied zelf de locaties voor de
windmolens aanwijst. De provinciale beleidskaders met betrekking tot wind zijn
namelijk geborgd in het Almeerse windbeleid, er is geen sprake van een
saneringsopgave binnen de geraeente Alraere, de locaties voor plaatsing van de 10
nieuwe windmolens zijn beperkt en de provincie heeft het gebruikelijke W r o instruraentariura tot haar beschikking om indien nodig bij te sturen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,

de burgemeester,
F.M. Weerwind
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