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Onderwerp

Gelegenheid om gehoord te worden over een partiële herziening van het Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde

25 maart 2020
Agendapunt

Gedeputeerde Staten stellen voor
Lelystad

1.

Beslispunten

De minister te informeren dat Provinciale Staten geen bezwaren hebben tegen de
voorgenomen wijziging van het Rijksinpassingsplan (RIP) Windpark Zeewolde ten
behoeve van betere afstemming tussen woningbouw en windenergie in Oosterwold.
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2.

Doelstelling programmabegroting

Dit onderdeel past binnen het programma 5.2 Energie en Klimaat. Met dit onderdeel wordt beoogd het beleid van opschalen en saneren van windenergie te realiseren.

SENB
Portefeuillehouder

Fackeldey, J.A.
-----------------------------

3.

Eerdere behandeling

Het RIP Windpark Zeewolde is in 2017 vastgesteld en in 2018 onherroepelijk geworden. Over dit RIP zijn uw Staten destijds in de gelegenheid gesteld om – voorafgaand aan de vaststelling - gehoord te worden.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

Ingevolge artikel 3.28 Wet ruimtelijke ordening worden uw Staten in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden over het vaststellen van een RIP. In dit geval
gaat het om het horen in het kader van een partiële herziening van het RIP Windpark Zeewolde.
5.

Verdere behandeling PS

Als uw Staten instemmen met de voorgenomen partiële herziening van het RIP
Windpark Zeewolde, zal ons college de minister daarvan op de hoogte stellen met
bijgevoegde brief.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Bij de ontwikkeling van windpark Zeewolde hebben Rijk, de provincie Flevoland
en de betrokken gemeenten Almere en Zeewolde afspraken gemaakt over de afstemming tussen het windpark en de ontwikkeling van Oosterwold. Doel van de
afspraken was om beide plannen zodanig op elkaar af te stemmen dat beide
ontwikkelingen zo volwaardig mogelijk gerealiseerd konden worden. Onderdeel
van de afspraken betrof de aanpassing van de Crisis en Herstelwet voor het onderdeel slagschaduw.
Gemeente Almere is nu voornemens de nieuwe regeling voor slagschaduw te vertalen in het bestemmingsplan Oosterwold. Dit kan zij niet voordat het Rijk heeft
verklaard dat de gemeente het onderliggende bestemmingsplan mag aanpassen.
Het Rijk heeft daarom een aanpassing van het rijksinpassingsplan voor windpark
Zeewolde in voorbereiding om die bevoegdheid alsnog aan de gemeente Almere
toe te kennen. Dit betreft een technische aanpassing en geen inhoudelijke wijziging van het plan. Aan de rest van het inpassingsplan wordt dus niet gewijzigd.
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (art. 3.28) moet Provinciale Staten in
een dergelijke procedure worden gehoord. Voorgesteld wordt om PS te laten instemmen met de beoogde aanpassing.
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Voor een uitgebreide toelichting op de context en beoogde partiële herziening van het bestemmingsplan Oosterwold wordt verwezen naar de toelichting op art. 7x in het Besluit uitvoering Crisisen herstelwet (zeventiende tranche): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-53.html.
7.

Beoogd effect

Het realiseren van de provinciale doelstellingen inzake windenergie en woningbouw.
8.

Argumenten

1.1

Slechts ná vaststelling van de partiële herziening kan gemeente Almere het bestemmingsplan
Oosterwold wijzigen.
1.2 De ruimte die artikel 7x Besluit uitvoering Chw biedt om tot nadere afstemming tussen windturbines en woningbouw te komen, moet worden vertaald in het gemeentelijke bestemmingsplan voor Oosterwold. Voordat gemeente Almere het bestemmingsplan aan kan passen, moet
die ruimte in het RIP Windpark Zeewolde worden geboden. De onderhavige partiële herziening
van het RIP Windpark Zeewolde voorziet hierin.De partiële herziening van het RIP Windpark
Zeewolde zorgt ervoor dat beide provinciale doelstellingen worden gerealiseerd en elkaar
niet onnodig beperken.
In de bestuurlijke afspraken uit 2017 hebben partijen o.a. afgesproken dat voor de woningen in
het plangebied Oosterwold fase 1 meer voorzieningen getroffen mogen worden tegen ochtendslagschaduwhinder dan op basis van het toen geldende recht mogelijk was. Een voorbeeld hiervan betreft het plaatsen en in stand houden van een automatisch rolluiksysteem of een schaduw
afschermend obstakel in de vorm van bijvoorbeeld een muur, begroeide haag of bomenrij. Het
treffen van de bedoelde maatregelen aan woningen tegen ochtendslagschaduwhinder was tijdens het maken van de bestuurlijke afspraken nog niet mogelijk. Die mogelijkheid heeft het
Rijk nu geboden met de vaststelling van artikel 7x Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw).
Met deze regeling, die meer ruimte biedt dan de huidige art. 3.12 Activiteitenregeling milieubeheer, wordt voorkomen dat de ontwikkeling van windenergie en woningbouwontwikkeling elkaar
onnodig beperken, terwijl nog steeds een aanvaardbaar woon- een leefklimaat wordt geborgd. De wijze waarop de gemeente Almere de mogelijkheden uit de Chw inhoudelijk vertaalt
in het bestemmingsplan Oosterwold wordt in het kader van die procedure (ambtelijk vooroverleg en bevoegdheid van GS om evt. een zienswijze in te dienen) afgestemd met de provincie en
maakt geen onderdeel uit van de voorliggende procedure.
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9.

Kanttekeningen

Geen
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