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Bijlage
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Antwoordnota “Ontwerp Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012”.
1. Inleiding
Op 7 juni 2017 hebben Provinciale Staten van Flevoland het ontwerp van de Vijfde wijziging van de
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (hierna: de ontwerpverordening) voor
inspraak vrijgegeven. Dit is bekendgemaakt inde Staatscourant, Flevopost totaal, Zeewolde
actueel, Almere Deze Week, De Noordoostpolder, Urkerland en de Stentor Kampen/Flevo op 14 en
15 juni 2017. Daarnaast is het ontwerp geplaatst op de provinciale website en
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Vervolgens heeft het ontwerp gedurende zes weken, van woensdag
14 juni 2017 tot en met woensdag 26 juli 2017, voor een ieder ter inzage gelegen en konden de
stukken op de provinciale website en ruimtelijkeplannen.nl worden geraadpleegd. Daarnaast is de
ontwerpverordening toegezonden aan betrokken overheidsorganen en belangenorganisaties. In deze
antwoordnota wordt ingegaan op de ontvangen inspraakreacties.
2. Inspraakreacties
Inspraakreacties zijn ontvangen van:
A. Het college van burgemeester en wethouders van Almere (brief van 18 juli 2017, #2102554)
In aanvulling op deze reactie heeft het college een aangepast projectplan voor de locatie
Almere Pampus ingediend. (#2138187)
B. Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland (brief van 17 juli 2017,
#2102555)
Hieronder worden de zienswijzen samengevat weergegeven en beantwoord.
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat Midden-Nederland bij e-mail van 11 juli 2017 (#2098688) laten
weten geen reden te hebben tot het indienen van een zienswijze.
Ad A. Inspraakreactie van het college van burgemeester en wethouders van Almere
In de zienswijze maakt de gemeente Almere opmerkingen over het volgende:
-

Plaatsingszones op kaart 1.1.
Kaart 1.1 bevat de plaatsingszones voor het nieuwe windpark in Almere Pampus. Gemeente
Almere vraagt om de plaatsingszones op kaart 1.1 zodanig aan te passen, dat deze
overeenkomen met de nieuwe opstellingsvarianten van het windpark in Almere Pampus.
Antwoord
De gemeente heeft op 29 september 2017 een aangepast projectplan bij de provincie ingediend.
Uit het projectplan blijkt dat de gemeente 10 windmolens (i.p.v. 9) in een aangepaste
opstelling wil realiseren. Als gevolg van deze aangepaste opstelling worden alle windmolens van
het huidige windpark gelijktijdig gesaneerd waardoor geen zogenoemde “dubbeldraai-termijn”
bestaat. Dit levert een rustiger beeld op voor het landschap. Het aangepaste projectplan
voldoet ook aan de overige voorwaarden van het provinciale beleid voor opschalen en saneren.
Nu de aangepaste opstelling aan de beleidsvoorwaarden voldoet zijn wij bereid om de
plaatsingszones binnen het project conform het projectplan aan te passen bij de vaststelling
van de voorliggende verordening. Kaart 1.1. met de plaatsingszones is met het oog hierop
aangepast.
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerpverordening (aanpassing van kaart 1.1.).

-

Uitzonderingspositie geven aan Almere voor beleid van opschalen en saneren
Er wordt gevraagd om de gemeente Almere een uitzonderingspositie te geven op het beleid van
opschalen en saneren, daar het beleid volgens de gemeente Almere niet voor hen zou moeten
gelden daar er in Almere geen sprake meer is van een saneringsopgave (buiten de reeds
aangewezen projectgebieden waar al aan de saneringsopgave wordt voldaan).
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Antwoord
Wat betreft het verzoek om de gemeente Almere een uitzonderingspositie te geven op het
beleid van opschalen en saneren geldt het volgende. Vanuit de provincie is steeds aangegeven
dat voor Almere geen uitzondering wordt gemaakt voor het beleid inzake opschalen en saneren.
Het beleid is juist bedoeld om provincie breed tot eenzelfde aanpak te komen.
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerpverordening
-

Uitzonderingspositie geven aan Almere voor maximaal 10 windmolens [Energie Werkt!].
Er wordt gevraagd om een uitzonderingspositie 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 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 gemeente Almere, de locaties voor plaatsing van de 10 nieuwe
windmolens zijn beperkt en de provincie heeft het gebruikelijke Wro-instrumentarium tot haar
beschikking om indien nodig bij te sturen.
Antwoord
De planvorming inzake de 10 extra molens binnen de gemeente is nog niet ver gevorderd. Dit
biedt de kans om de eventuele extra molens strategisch te benutten voor toekomstige
ontwikkelingen binnen de provincie. Zo nodig kan Almere de saneringsopgave uitvoeren buiten
de gemeentegrenzen. De provincie wil voor Almere geen uitzondering maken van het beleid
voor opschalen en saneren.
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerpverordening

Ad B. Inspraakreactie Waterschap Zuiderzeeland
In de zienswijze maakt Waterschap Zuiderzeeland opmerkingen over de volgende twee
onderwerpen:
-

Aanwijzing en normering van de Knardijk als regionale kering laten vervallen
Het waterschap vindt het onwenselijk om de Knardijk (status en norm) nu al uit de verordening
te halen, omdat het waterschap de nieuwe status van de Knardijk nog niet heeft geborgd in zijn
Keur. Naar verwachting rondt het waterschap in het eerste kwartaal van 2018 de keuraanpassing
af. Met het oog op mogelijke vergunningaanvragen is het niet wenselijk dat de Knardijk in de
tussenliggende periode geen status heeft. Het waterschap verzoekt om een overgangsbepaling
waarin is opgenomen dat de Knardijk de status van regionale kering behoudt, totdat er een
onherroepelijk besluit is van het waterschap over de nieuwe status van de Knardijk.
Antwoord
Met betrekking tot de inwerkingtreding van dat deel van de 5e wijziging dat ziet op het uit de
verordening halen van de Knardijk zal een uitgestelde inwerkingtredingsbepaling worden
opgenomen. Dit deel van de 5e wijziging zal pas in werking treden op een nader door
Gedeputeerde Staten te bepalen moment. Gedeputeerde Staten zullen dit moment kiezen in
overeenstemming met de aanpassing van de Keur. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
zienswijze van het waterschap.
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerpverordening.

-

Aanwijzing en normering van de regionale waterkering Havenkwartier Zeewolde
Het waterschap geeft aan dat dit juridisch niet mogelijk is en ook niet wenselijk is om de
regionale kering aan te wijzen, daar de primaire kering nog niet is gerealiseerd. Het waterschap
verzoekt om een overgangsbepaling waarin wordt opgenomen dat de wijziging pas van kracht
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wordt op het moment dat de primaire kering en het sluizencomplex zijn gerealiseerd en de
ministeriele regeling waarin de primaire keringen zijn vastgesteld, is aangepast.
Antwoord
Met betrekking tot de inwerkingtreding van dat deel van de 5e wijziging dat ziet op het
aanwijzen van de regionale waterkering bij het Havenkwartier Zeewolde zal een uitgestelde
inwerkingtredingsbepaling worden opgenomen. Dit onderdeel van de 5e wijziging zal dan pas in
werking treden op een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen moment. Gedeputeerde
Staten zullen dit moment kiezen in overeenstemming met de aanpassing van de regeling waarin
de primaire keringen op Rijksniveau zijn vastgelegd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
zienswijze van het waterschap.
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van de ontwerpverordening.
-

Geen ambtelijk vooroverleg
Het waterschap geeft aan dat er over de voorbereiding van deze wijziging geen ambtelijk
vooroverleg heeft plaatsgevonden.
Antwoord
Gedeputeerde Staten hechten grote waarde aan vooroverleggen met collega-bestuursorganen.
In beide trajecten vindt een actieve samenwerking plaats tussen het waterschap en de provincie
en heeft ambtelijk en bestuurlijk overleg desgewenst plaatsgevonden. In het proces van
formaliseren van de gemaakte afspraken in de verordening is het waterschap per abuis niet
betrokken. De inbreng van waterschap Zuiderzeeland heeft alsnog plaatsgevonden in de vorm
van een zienswijze, waaraan het gepaste gewicht is toegekend (zie voorgaande antwoorden).
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerpverordening.

-

Verduurzaming door gebruik van Flevolandse windenergie
Het waterschap vraagt aandacht voor de beperkende werking die van de verordening uitgaat,
ten aanzien van het realiseren van waterschapse ambities op het gebied van windenergie op of
bij de assets van het waterschap. Het waterschap rekent erop dat de provincie Flevoland zich
zal inspannen voor het mogelijk maken van energieneutrale bemaling van Flevoland, onder
andere door middel van windenergie.
Antwoord
De kaders voor het realiseren van windenergie zijn neergelegd in het Regioplan Windenergie
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Deze beleidskaders worden met het vaststellen van de
voorliggende verordening juridisch vertaald. Als het waterschap met haar plannen rekening
houdt met het recent vastgestelde beleid (door bijvoorbeeld aan te sluiten bij de bestaande
initiatieven voor de diverse nieuwe windparken) kan zij op provinciale medewerking rekenen.
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de ontwerpverordening.

Voor het overige leiden de ingebrachte zienswijzen niet tot een wijziging van de ontwerpverordening.
3. Technisch-redactionele wijzigingen en overzicht wijzigingen
Voorts is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om met het oog op verduidelijking nog enkele
technisch-redactionele wijzigingen in de ontwerpverordening door te voeren. Deze behoeven geen
verdere toelichting.
Een compleet overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van de ontwerpverordening is te vinden in
de bijlage bij deze antwoordnota: de tekst van de Vijfde wijziging van de VFL 2012 met daarin
bijgehouden de doorgevoerde wijzigingen (#2139743).
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