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Onderwerp 
Saneringsopgave Windplan Blauw  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van het samenstel van waarborgen van initiatiefnemer, 

de gemeenten Lelystad en Dronten en het ministerie van EZK  voor de sa-
neringsopgave voor Windplan Blauw; 

2. Het onteigeningsinstrument in te zetten wanneer dit als uiterste middel 
noodzakelijk is om het dan resterende deel van de volledige saneringsop-
gave voor Windplan Blauw te realiseren; 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2 Ener-
gie en Klimaat 

 
3. Eerdere behandeling  
Uw Staten hebben op 20 maart 2018 het voorontwerp Rijksinpassingsplan 
(hierna: RIP) Windplan Blauw behandeld en ingestemd met de voorgestelde 
reactie op dat voorontwerp (bijlage 2171099). Provinciale Staten worden 
daarnaast via een nieuwsbrief periodiek op de hoogte gehouden over de 
voortgang van het Regioplan Windenergie Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 
(hierna: Regioplan).  

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten kunnen op grond van de Onteigeningswet optreden als het 
bevoegd gezag voor een eventuele onteigeningsprocedure (zie voor toelich-
ting over de bevoegdheid bij argumenten). Doel van de behandeling is dat 
Provinciale Staten besluiten over de inzet van het onteigeningsinstrumentari-
um als uiterste middel om de saneringsopgave te borgen. Dit besluit van Pro-
vinciale Staten is samen met de overige waarborgen van initiatiefnemer es-
sentieel om de volledige uitvoerbaarheid van het inpassingsplan aan te kun-
nen tonen. Zonder een uitvoerbaar RIP is het niet mogelijk het nieuwe wind-
park tijdig te realiseren.     

 
5. Verdere behandeling PS 
De Staten blijven via de nieuwsbrief en eventuele separate mededelingen op 
de hoogte over de voortgang van het Regioplan en de betrokken projecten. 
Als er in de toekomst een onteigeningsprocedure moet worden opgestart 
wordt dit met een voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 
Om de uitvoerbaarheid van het RIP aan te kunnen tonen, is het vóór vaststel-
ling van het RIP (beoogd in september 2018) noodzakelijk dat de volledige 
saneringsopgave voldoende geborgd is. De initiatiefnemer heeft reeds over-
eenstemming bereikt over 70 van de 74 te saneren turbines. Het is het de ini-
tiatiefnemer nog niet gelukt om afspraken te maken over de resterende 4 
turbines. Provinciale Staten wordt daarom voorgesteld om, indien de initia-
tiefnemer er met de resterende 4 windmolens niet minnelijk uitkomt, het 
onteigeningsinstrument als uiterste middel in te zetten. De initiatiefnemer 
heeft aangegeven garant te staan voor de kosten voor de onteigening (scha-
deloosstelling) en procedurekosten. De afspraken hierover worden vastgelegd 
in een bestuurlijke overeenkomst met initiatiefnemer. 
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7. Context 
- De planvorming voor Windplan Blauw vindt plaats op basis van het door Provinciale Staten 

vastgestelde Regioplan. In het RIP voor Windplan Blauw wordt de planologische ruimte ge-
boden voor de realisatie van 61 windmolens onder de voorwaarde dat de aanwezige 74 
windmolens in het gebied uiterlijk een half jaar na realisatie van de nieuwe windmolens zijn 
gesaneerd. Afspraken met betrekking tot participatie zijn vastgelegd in een privaatrechte-
lijke overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeenten Lelystad en Dronten. Eerder 
is vastgesteld dat het RIP voldoet aan de uitgangspunten van het Regioplan.   
 

- Beoogd wordt het ontwerp RIP samen met de relevante ontwerp vergunningen medio juni 
ter inzage te leggen voor een termijn van 6 weken. In deze periode kan eenieder zienswij-
zen indienen op het RIP en de vergunningsbesluiten. Vaststelling van het RIP en verlening 
van de definitieve vergunningen is uiterlijk in september beoogd. Deze deadline is van be-
lang om tijdig de SDE+ subsidie van 2018 aan te kunnen vragen.  
 

- Vóór vaststelling van het RIP dient de volledige saneringsopgave voldoende geborgd te zijn. 
Op het moment dat deze nota wordt geschreven heeft de initiatiefnemer voor 64 van de 74 
te saneren windmolens juridisch bindende afspraken gemaakt met de turbine eigenaren. 
Met de eigenaren van 6 andere turbines is recent mondelinge overeenstemming bereikt en 
wordt gewerkt aan het vastleggen van deze overeenstemming in contracten. Voor de reste-
rende 4 turbines liggen partijen nog te ver uit elkaar om tot overeenstemming te komen. 
Initiatiefnemer is samen met een mediator in gesprek om alsnog tot afspraken over tijdige 
sanering van deze windmolens te komen. Omdat de nog niet gecontracteerde turbines con-
form huidige planning medio 2023 gesaneerd worden, is er in eerste instantie nog tijd voor 
de initiatiefnemer om er minnelijk uit te komen. Uitgaande van de duur van een onteige-
ningsprocedure heeft de initiatiefnemer zelf (al dan niet met de inzet van een mediator) 
nog 1 á 2 jaar de tijd om tot overeenstemming te komen nadat het RIP is vastgesteld.  

 
8. Beoogd effect 
Bijdragen aan de uitvoerbaarheid van de saneringsopgave en daarmee het gehele project Wind-
plan Blauw. 

 
9. Argumenten 

 
1 Provinciale Staten wordt gevraagd kennis te nemen van het samenstel van waarborgen voor de 
saneringsopgave van Windplan Blauw 
 

1.1 In het RIP zijn waarborgen opgenomen voor de saneringsopgave. 
In het RIP is bepaald dat de benodigde omgevingsvergunning voor de nieuwe windmolens 
pas kan worden verleend als de initiatiefnemer de sanering van bestaande windmolens 
volledig heeft geborgd. Daarnaast is bepaald dat het windpark (deels) kan worden stil-
gezet wanneer de bestaande windmolens niet uiterlijk een half jaar na ingebruikname 
van de nieuwe windmolens uit bedrijf zijn gesteld en zeker gesteld is dat deze worden 
gesloopt. Conform de huidige planning zouden de nog niet gecontracteerde turbines 
medio 2023 gesaneerd moeten zijn.  

1.2 De gemeenten Lelystad en Dronten maken in een privaatrechtelijke overeenkomst af-
spraken met de initiatiefnemer over de sanering.  
Tussen gemeenten Lelystad en Dronten enerzijds en initiatiefnemer anderzijds is een 
privaatrechtelijke overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over o.a. de 
saneringsopgave. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de initiatiefnemer de volledige 
saneringsopgave realiseert. In een latere fase wordt de privaatrechtelijke overeenkomst 
nog nader gedetailleerd. Op het niet tijdig saneren van de windmolens wordt een boe-
tebeding opgenomen.  
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1.3 De initiatiefnemer heeft aangegeven dat zij garant staat voor de kosten van de volledi-
ge saneringsopgave.  
De initiatiefnemer heeft de provincie laten weten de kosten van de sanering te vergoe-
den. Zij geeft hierbij aan ook de juridische en organisatorische kosten van een eventue-
le onteigeningsprocedure te kunnen vergoeden. De initiatiefnemer is bereid om deze 
toezegging in een bestuurlijke overeenkomst met overheden vast te leggen. Deze over-
eenkomst wordt gesloten zodra Provinciale Staten ingestemd hebben met de inzet van 
het onteigeningsinstrument als uiterste middel om de saneringsopgave te borgen.   

 
2 Provinciale Staten wordt gevraagd om het onteigeningsinstrument in te zetten wanneer dat als 
uiterste middel noodzakelijk is voor de saneringsopgave om onderstaande redenen:  
 

2.1 De saneringsopgave is een cruciaal onderdeel uit het Regioplan.  
Zonder volledige sanering is er geen sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwa-
liteit en zonder volledige sanering is er ook geen mogelijkheid om de baten van wind-
parken te verdelen onder de deelnemers.  

2.2 Onteigening wordt alleen als uiterste instrument ingezet.  
Onteigening wordt alleen ingezet als laatste optie nadat initiatiefnemer en overheden 
zich tot het uiterste hebben ingespannen om de saneringsopgave op basis van vrijwillige 
deelname en overeenstemming te realiseren. Omdat de nog niet gecontracteerde turbi-
nes conform huidige planning medio 2023 gesaneerd worden, is er in eerste instantie 
nog tijd voor de initiatiefnemer om er minnelijk uit te komen. Uitgaande van de duur 
van een onteigeningsprocedure heeft de initiatiefnemer zelf nog 1 á 2 jaar de tijd om 
tot overeenstemming te komen nadat het RIP is vastgesteld.  

2.3 Ondanks de waarborgen in het RIP en de privaatrechtelijke overeenkomsten is er een 
vangnet/stok achter de deur noodzakelijk om de saneringsopgave te realiseren. 
Zie punt 1.1 t/m 1.3. Deze waarborgen en prikkels kunnen op zichzelf echter niet vol-
doende zijn om de volledige saneringsopgave te realiseren. Als de initiatiefnemer er 
niet in den minne uitkomt heeft zij geen andere instrumenten beschikbaar.  

2.4 Met onteigening is het mogelijk om de niet-gecontracteerde windmolens alsnog te sa-
neren. 
Met de Onteigeningswet beschikt de overheid wel over een instrument om in het geval 
van een aantoonbaar algemeen belang te kunnen beschikken over grondeigendom (en de 
daarop aanwezige opstallen). Deskundigen (we verwijzen hiervoor naar de juridische 
adviezen van Antea Group en Pels Rijcken in bijlage 2079105, 2243538 en 2079110) heb-
ben uitgesproken dat er in deze situatie sprake is van:  
- Een algemeen belang/grondslag voor onteigening (het RIP biedt voldoende grondslag 

voor de onteigeningsprocedure);  
- Een noodzaak voor onteigening (deze is aanwezig gelet op de doelen van het RIP en 

het landelijke energiebeleid, dat gericht is op het vergroten van de opbrengsten van 
duurzame energie); 

- Urgentie (deze is aanwezig gelet op de uitgangspunten van het RIP om in 2023 alle 
windturbines elektriciteit te laten leveren). 

- Een bevoegdheid voor de provincie (hoewel de provincie het RIP niet vaststelt, is de 
provincie volgens juridisch deskundigen de meest gerede partij voor onteigening). 

2.5 De provincie is in deze casus de meest geschikte onteigeningsinstantie. 
De realisatie van het nieuwe windpark is een majeure opgave die aanzienlijk bijdraagt 
aan de taakstelling uit het Nederlandse Energieakkoord (16% duurzame energie in 2023) 
en ook aan de taakstelling voor Flevoland om toe te groeien naar een energieneutraal 
Flevoland (zoals voortvloeit uit het provinciale beleid en vastgelegd in het Regioplan). 
Dit geeft de provincie de bijzondere verantwoordelijkheid tot het realiseren van de 
onteigeningsoperatie. Gezien de omvang van het project en hiermee gediende belan-
gen, de provinciale ervaring met onteigening bij infrastructuur- en natuurprojecten, de 
betrekkelijke afstand tot de lokale belangen en de provinciale betrokkenheid bij andere 
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projectgebieden uit het Regioplan, is de provincie de meest geschikte onteigeningsin-
stantie. Uit de juridische analyses genoemd bij het vorige punt blijkt dat de provincie in 
de casus van Zeewolde als meest gerede partij kon worden beschouwd. Om dezelfde re-
denen kan de provincie ook bij windplan Blauw als meest gerede partij worden be-
schouwd. 

2.6 De uitvoerbaarheid van het RIP wordt juridisch geborgd op het moment dat de provin-
cie haar onteigeningsinstrumentarium wil inzetten als uiterste middel. 
Deze uitvoerbaarheid kan in de beroepsprocedure bij de raad van state worden aange-
vochten. Hoewel er wel waarborgen zijn opgenomen, is de saneringsopgave voor het RIP 
nog onvoldoende zeker gesteld. Als een onteigenende instantie haar bereidheid toezegt 
en deze financieel haalbaar is, kan de uitvoerbaarheid van het RIP op dit onderdeel 
worden aangetoond.  

2.7 Met de gevraagde uitspraak houdt de provincie vast en geeft uitvoering aan een consis-
tente beleidslijn. 
De provincie en het Rijk hebben al eerder in het proces uitgesproken dat zij indien no-
dig het onteigeningsinstrument zullen inzetten om de gewenste ruimtelij-
ke/landschappelijke verbetering te realiseren (bijlage 2243793). Met het uitspreken van 
de principe-bereidheid door Provinciale Staten laat de provincie zien als een betrouw-
bare overheid consistent te handelen.  

2.8 De financiële uitvoerbaarheid van de onteigening is geborgd via de garantie van de ini-
tiatiefnemer. 
Zie punt 1.3. 

2.9 Voorbeeld voor de overige projectgebieden in het Regioplan. 
Als Provinciale Staten haar bereidheid tot onteigening uitspreken zal dit ook een voor-
beeld stellen voor de overige projectgebieden in het Regioplan waar de provincie ook 
tot een volledige sanering wil komen.  

  
10. Kanttekeningen 
1.1 De Kroon heeft het eindoordeel over de inzet van het onteigeningsinstrumentarium.  

Als wordt overgegaan tot onteigening moeten Provinciale Staten een verzoekschrift indienen 
bij de Kroon. Namens de Kroon wordt dit verzoek getoetst door de Corporate Dienst van 
Rijkswaterstaat. Zij toetsen aan vormvereisten, waaronder of de provincie bevoegd is om te 
onteigenen, maar ook aan nut en noodzaak. Uit diverse juridische adviezen blijkt dat ontei-
gening door de provincie haalbaar wordt geacht. Het is echter uiteindelijk de Corporate 
Dienst, die namens de Kroon een definitieve beslissing moet nemen of de voorgestelde ont-
eigening daadwerkelijk te realiseren is. 
 

1.2 Onteigening is ingrijpend voor betrokken eigenaren. 
De inzet van het onteigeningsinstrumentarium is een zwaar en ingrijpend middel voor de ei-
genaren van windturbines. Daarom zal dit instrument enkel weloverwogen, onderbouwd, en 
als uiterste middel ingezet kunnen worden om de saneringsopgave te borgen.  

  
 

11. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

1. Reactie Provinciale Staten op voorontwerp RIP Windplan Blauw 2171099 Bijgevoegd  

2. Management rapportage onteigening – Antea Group 2079105 Bijgevoegd 

3. Memo onderzoek grondslag onteigening – Antea Group 2243538 Bijgevoegd 

4. Advies onteigening ten behoeven van Windpark Zeewolde - Pels Rijcken 2079110 Bijgevoegd 

5. Brief april 2018      2243793 Bijgevoegd   
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