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Onderwerp< 

Ontwerp ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’ en ontwerp 

‘Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’ 

 

Kern discussie 

Toetsen of het ontwerp ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’, 

het ontwerp ‘Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (inclusief de 

gebiedskaart)’ en het ‘planMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland’ rijp zijn voor de inspraak. 

 

De vraagstelling 

Zijn het ontwerp ‘Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’, het 

ontwerp ‘Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (inclusief de 

gebiedskaart)’ en het ‘planMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland’ gereed om ter inzage te leggen? 

 

Het krachtenveld 

Met een mededeling op 2 april 2015 en een presentatie in de commissievergade-

ring van 3 juni 2015 bent u geïnformeerd over de hoofdlijnen en de planning van 

het Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In de commissiever-

gadering is aangekondigd dat u in oktober 2015 gevraagd zou worden om u uit te 

spreken over de inspraakrijpheid van de partiële herziening van het Omgevings-

plan Flevoland voor wind en het Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland. 

 

Samen met gemeenten en het Rijk is daarna verder gewerkt aan het Regioplan 

om te komen tot opschalen en saneren van windmolens in Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en draagvlak in de 

omgeving van windparken. Het Regioplan is bedoeld als uitwerking van het Om-

gevingsplan Flevoland 2006, maar het Omgevingsplan zelf moet daarvoor ook 

worden aangepast. Bij het opstellen van het Regioplan is namelijk gebleken dat 

een aantal uitgangspunten uit het Omgevingsplan aanpassing/actualisatie behoe-

ven. Deze aanpassingen betreffen bijvoorbeeld het vervangen van een sane-

ringsequivalent voor heel Flevoland door het bieden van voldoende economisch 

perspectief per project waarbij maatwerk wordt geboden. Daarnaast wordt met 

deze partiële herziening in het Omgevingsplan duidelijker de koppeling gelegd 

met het moderniseren zoals op ons verzoek in de 7e tranche van de Crisis- en 

herstelwet is opgenomen. 

 

Bij de vaststelling van de noodverordening wind was toegezegd dat helderheid 

zou worden gegeven over wat onder kleine windmolens wordt verstaan. Aan deze 

toezegging wordt met de partiële herziening ook invulling gegeven. 

 

Provinciale Staten zijn bevoegd tot vaststelling van de partiële herziening Omge-

vingsplan Flevoland voor wind. Om te voorkomen dat een stuk ter inzage wordt 

gelegd dat bij Provinciale Staten nog discussie oproept, wordt voorliggend ont-

werp ter toetsing op inspraakrijpheid aan u voorgelegd. 
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Scenario’s 

Partiële herziening Omgevingsplan voor wind 

Met de partiële herziening van het Omgevingsplan is de essentie van het windbeleid voor heel 

Flevoland duidelijk. De essentie van het beleid is als volgt: 

 nieuwe windmolens zijn alleen toegestaan voor een bepaalde periode; 

 nieuwe windmolens worden alleen toegestaan op basis van 'projecten voor opschalen en sa-

neren' binnen projectgebieden; 

 voor het benutten van de projectgebieden geldt dat het potentieel van de projectgebieden 

die overwegend op land liggen eerst benut moet worden, voordat het potentieel van pro-

jectgebieden in de (grote) wateren wordt aangesproken; 

 per projectgebied (voor opschalen en saneren) krijgt één initiatiefnemer de gelegenheid om 

een 'project voor opschalen en saneren' uit te voeren; 

 een 'project voor opschalen en saneren' bevat zowel nieuw te bouwen molens als te saneren 

bestaande molens in het projectgebied, waarbij het opgestelde vermogen van de nieuwe 

windmolens toeneemt ten opzichte van het opgestelde vermogen van de te saneren wind-

molens (meer vermogen met minder molens); 

 in een uitvoeringsprogramma wordt aangegeven wanneer welke windmolen wordt gebouwd 

en wanneer welke windmolen wordt gesaneerd. 

Aan een 'project voor opschalen en saneren' zijn ook een aantal voorwaarden verbonden. Deze 

voorwaarden hebben betrekking op eisen die worden gesteld aan de plaatsing van nieuwe windmo-

lens, de eisen die worden gesteld aan de sanering van bestaande windmolens en de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan participatie en draagvlak. 

 

Kleine windmolens 

De kleine windmolens worden uitgezonderd van het beleid voor opschalen en saneren, omdat zij het 

landschap nauwelijks beïnvloeden. Onder kleine windmolens wordt verstaan: 

- windmolens in stedelijk gebied met een (tip)hoogte van maximaal 5 meter ten opzichte van de 

grond of het gebouw waarop ze zijn geplaatst; 

- windmolens met een (tip)hoogte van maximaal 15 meter ten opzichte van het maaiveld, voor 

zover ze in het landelijk gebied op ((voormalige) agrarische) bouwpercelen staan. 

Met deze twee categorieën wordt tegemoet gekomen aan de wensen van de gemeente Almere (die 

een beleid voorstaat voor turby's lager dan 5 meter) en de gemeente Noordoostpolder (die de moge-

lijkheid wil hebben om medewerking te kunnen verlenen aan de plaatsing van windmolens die niet 

hoger zijn dan 15 meter op agrarische bouwpercelen in het landelijk gebied). 

 

Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 

Het Regioplan is een gebiedsgerichte uitwerking van het Omgevingsplan. Gedurende de totstandko-

ming van het Regioplan is duidelijk geworden dat projecten voor opschalen en saneren per gebied 

moeten worden georganiseerd. 

De projecten voor opschalen en saneren worden daarom in vier deelgebieden of projectgebieden 

(noord, oost, zuid en west) georganiseerd. De projectgebieden zijn aan de hand van drie criteria 

begrensd: (1) de landschappelijke samenhang, (2) het economisch perspectief en (3) het organise-

rend vermogen om het opschalen en saneren als één project in zijn geheel te realiseren. 

 

Op basis van realistische uitgangspunten is inzicht verkregen in het financiële perspectief per deel-

gebied. Er is een financiële analyse uitgevoerd naar het economisch perspectief van het opschalen 

en saneren in de vier projectgebieden. Dit onderzoek is indicatief. Harde conclusies bleken niet 

mogelijk, onder meer omdat het economisch perspectief ook sterk afhangt van de bijdragen uit de 

subsidieregeling voor duurzame energie van het rijk (de SDE+), die jaarlijks opnieuw wordt vastge-
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steld. Daarnaast hangen de kosten van de sanering sterk samen met de ouderdom van de te saneren 

windmolen: een windturbine waarvan de sanering nu te kostbaar is, kan over vijf jaar misschien wel 

gesaneerd worden. Desondanks geeft de financiële analyse voldoende vertrouwen dat in de vier 

gebieden de projecten elk economisch haalbaar te maken zijn. 

 

Binnen de projectgebieden worden nieuwe windmolens in lijnen opgesteld. Hiertoe zijn op de kaart 

plaatsingszones aangegeven. Ook de keuze voor de plaatsingszones is gebaseerd op een integrale 

afweging en een evenwichtige balans tussen drie aspecten: (1) de omgevingskwaliteit, (2) het 

maatschappelijke draagvlak en (3) het economisch perspectief. 

De eisen en randvoorwaarden die verder aan nieuwe opstellingen worden gesteld zijn opgenomen in 

het Regioplan. 

 

Het uiteindelijke resultaat is een mooier landschap, een duurzamere energiehuishouding, een 

sterkere economie en een onverminderd groot draagvlak in de samenleving. 

De strategie van ‘opschalen en saneren’ combineert deze verschillende doelstellingen. De land-

schappelijke verbetering ontstaat door de afname van het totale aantal windmolens en de cluste-

ring in lijnopstellingen die aansluiten op bestaande lijnen in het landschap, maar wordt begrensd 

door de omvang van de opgave – soms zijn aanvullende investeringen in het landschap noodzakelijk. 

De duurzamere energiehuishouding ontstaat doordat er veel meer windenergie aan het elektrici-

teitsnet wordt geleverd, en wind een oneindige en schone bron van energie is. De economische 

versterking ontstaat door de extra banen die aan de windenergie verbonden zijn, maar vooral 

doordat de opbrengsten/rendementen zoveel mogelijk in de provincie zelf terecht komen. Nu 

ontlenen veel agrarische bedrijven een substantieel neveninkomen aan windenergie. De aanpak is 

erop gericht dat dit in de toekomst mogelijk blijft en dat ook andere bewoners en ondernemers in 

de ontwikkeling of de exploitatie kunnen participeren. Een evenwichtige verdeling van de maat-

schappelijke baten is een voorwaarde om het brede maatschappelijke draagvlak voor windenergie, 

dat nu in de provincie aanwezig is, op lange termijn te behouden. 

 

Het Regioplan vormt de basis voor het handelen van de provincie, de gemeenten en de rijksover-

heid, en biedt duidelijkheid aan andere partijen. Het Regioplan heeft de formele status van een 

provinciale en intergemeentelijke structuurvisie volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Die 

status is noodzakelijk om de voorwaarden voor de bouw van nieuwe windmolens beleidsmatig vast 

te leggen. Door het Regioplan de status van structuurvisie te geven, binden de provincie en de 

betrokken gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde zichzelf aan het gepresenteerde beleid. Dat 

biedt duidelijkheid aan initiatiefnemers, bewoners en andere betrokkenen. 

 

Het Regioplan bouwt voort op bestaand beleid van het Rijk, de provincie en de gemeenten, en 

werkt het gebiedsgericht uit. De taakstelling om in 2020 in Flevoland een totaal opgesteld vermogen 

te hebben staan van 1390,5 MW, komt voort uit afspraken op nationaal niveau. De netto 124,5 MW 

die daarvoor nog nodig is, wordt geplaatst binnen het werkingsgebied van de Regioplan. Het Regio-

plan is daarmee te beschouwen als een bijdrage aan het welslagen van het Nationale Energieak-

koord, dat tientallen partners (onder wie het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Neder-

landse Gemeenten) sloten in 2013. Het beperkt zich echter niet tot 1390,5 MW of het jaar 2020: de 

Flevolandse aanpak van ‘opschalen en saneren’ gaat daarna verder. 

 

planMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland 

Het planMER brengt op gestructureerde wijze de effecten in beeld die de windopgave heeft op de 

omgevingskwaliteit. Er zijn drie alternatieven geformuleerd voor het plaatsen van de nieuwe wind-

molens. Deze alternatieven zijn onderzocht op hun effecten op de energieopbrengst, het landschap, 

archeologie & cultuurhistorie, natuur, de woon- en leefomgeving en andere vormen van ruimtege-

bruik. De omgevingskwaliteit kreeg daarmee een volwaardige plaats in het integrale afwegingspro-
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ces dat tot het toekomstperspectief in dit Regioplan heeft geleid. Dat toekomstperspectief is als 

‘poldermodel’ (voorkeursalternatief) aan het MER toegevoegd. 

Het planMER reikt daarnaast, op het globale schaalniveau dat hoort bij een structuurvisie voor 

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, informatie aan die initiatiefnemers en betrokken overheidspartijen 

in het vervolgproces kunnen toepassen. Deel van dat vervolgproces is gedetailleerder onderzoek 

naar de milieueffecten per project (het projectMER). 

 

Het vervolg 

Planning 

okt /eind nov 2015  inspraakprocedure 6 weken 

begin februari 2016 voordracht vaststelling Regioplan in commissie PS en -raden 

medio februari  vaststelling Regioplan door PS en gemeenteraden 

medio 2016 voornemen start inspraak verordening in provinciale commissie 

eind 2016 vaststelling verordening in PS. 

 

Toelichting op de planning 

Het ontwerp van de ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’, het ‘Regioplan wind-

energie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’ en het planMER worden gelijktijdig zes weken ter visie 

gelegd. Voorafgaand en tijdens de tervisielegging zal daar proactief over worden gecommuniceerd 

zodat iedereen redelijkerwijs de gelegenheid wordt geboden kennis te nemen van en te reageren op 

het nieuwe windbeleid. Gedurende deze termijn kan iedereen ook een formele inspraakreactie 

indienen. 

Gelijktijdig worden de stukken voorgelegd aan de betrokken overheden: Rijk, provincie, gemeenten 

en waterschap en aan de Commissie voor de m.e.r. 

 

Vervolgens wordt een nota opgesteld waarin ontvangen reacties van een antwoord worden voorzien 

en waarin wordt aangegeven of dit leidt tot gewijzigde vaststelling van de ontwerpen of tot een 

aanpassing van het planMER. Deze nota wordt bekendgemaakt aan degenen die op de ontwerpen en 

het planMER hebben gereageerd. Ook in deze fase van vaststelling vindt overleg met en afstemming 

tussen de betrokken overheden plaats. 

De vastgestelde ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor windenergie’, het ‘Regioplan 

wind’ en het – zonodig aangepaste - planMER worden bekend gemaakt. Tegen het vastgestelde 

beleid staat geen bezwaar of beroep open. 

 

Verordening wind 

Op 18 februari 2015 hebben Provinciale Staten de Noodverordening wind vastgesteld. Na vaststelling 

van de ‘partiële herziening van het Omgevingsplan Flevoland voor wind’ en de vaststelling van het 

‘Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’ als uitwerking van het Omgevingsplan 

Flevoland wordt het beleid verankerd in een verordening windenergie Flevoland. Deze verankering 

gebeurt zodra meer helderheid bestaat over de vormgeving van de gebiedsgebonden bijdrage. De 

Noodverordening wind blijft van kracht totdat de definitieve verordening voor windenergie is vast-

gesteld. 

 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

Ontwerp-vaststellingsbesluit ‘partiële herziening Omge-

vingsplan Flevoland voor wind’ en ontwerp-

vaststellingsbesluit ‘Regioplan windenergie Zuidelijk en 

Oostelijk Flevoland’ 

1780307 ja 
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Beleidstekst ontwerp ‘partiële herziening Omgevingsplan 

Flevoland voor windenergie, inclusief toelichting 

1744035 ja 

Ontwerp Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland 

1780339 ja 

Gebiedskaart Regioplan windenergie Zuidelijk en Ooste-

lijk Flevoland 

1788413 ja 

Antwoordnota ‘Notitie reikwijdte en detailniveau ten 

behoeve van het planMER Regioplan windenergie Zuide-

lijk en Oostelijk Flevoland’ 

1546364 ja 

planMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk 

Flevoland 

1792136 ja 

Concept advertentietekst 1780316 ja 

Communicatieopzet ter visie legging 1788422 ja 

 

 


