
Te plaatsen in uiterlijk:  

 Regionale kranten van  <datum, een woensdag> heel provincie Flevoland dekkend 

 Staatscourant van <zelfde datum, een woensdag>: niet nodig 
 
Te plaatsen op/in (let op elektronisch moet eerder dan de plaatsing in de krant omdat link van ro-
online in de advertentietekst moet worden opgenomen): 

 website provincie Flevoland: 

- ter inzage:  met verwijzing naar alle stukken (ontwerp-plan en besluitMER en andere 

stukken) 

- project-site 

 ro-online (=ruimtelijkeplannen.nl), de IMRO-gecodeerde plannen 

 
 
Let op bij plan of vaststellingsbesluit aangeven welke ondergrond is gebruikt  
 
 
Ontwerp Noodverordening wind ter inzage 
 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat vanaf <datum> tot en met <datum> ter 

inzage liggen: 

- Ontwerp ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’ 

- Ontwerp ‘Regioplan wind’ 

- Ontwerp vaststellingsbesluit ‘partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind’ en 

‘Regioplan wind’ 

- Milieu Effect Rapport 

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen over de ontwerpen of het Milieu 

Effect Rapport naar voren brengen bij Provinciale Staten.  

 

Provinciale Staten hebben op <datum> ingestemd met het ter inzage leggen van de ontwerpen en 

het MER.  

De partiële herziening heeft betrekking op het grondgebied van de provincie Flevoland.  

Het Regioplan heeft betrekking op delen van de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde, 

namelijk een aantal beoogde projectgebieden op land. 

 

Met de partiële herziening wordt een actueel beeld van het provinciale windbeleid gegeven. Nieuwe 

windmolens zijn in principe alleen toegestaan binnen zogenoemde projectgebieden als invulling 

wordt gegeven aan opschalen en saneren. Er zijn voorwaarden omschreven waaraan een project 

voor opschalen en saneren moet voldoen.  

In het Regioplan wind wordt het opschalen en saneren windmolens binnen een aantal 

projectgebieden op land nader geconcretiseerd.  

 

De ontwerpen en het MER liggen vanaf <datum> tot en met <datum> ter inzage in het provinciehuis 

Flevoland te Lelystad en de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoordpolder, Urk 

en Zeewolde. De stukken kunnen op het provinciehuis en de gemeentehuizen tijdens kantooruren 

worden ingezien.  

De ontwerpen zijn tevens te raadplegen op de website van de provincie Flevoland: 

http://provincie.flevoland.nl, ‘stukken ter inzage’ en op ruimtelijkeplannen.nl onder 

identificatienummer NL.IMRO.9924.PVwind-ON01 en NL.IMRO.9924.PVwind-ON01. 

 

Gedurende de periode van <datum> tot en met <datum> kan iedereen zienswijzen naar voren 

brengen bij Provinciale Staten. U kunt deze schriftelijk zenden aan: Provinciale Staten van 

Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, onder vermelding van “Ontwerp ”. U kunt deze ook per e-

mail zenden aan info@flevoland.nl onder vermelding van “Ontwerp” en voorzien van datum, naam, 

postadres en woonplaats.   

De ontvangen opmerkingen worden verzameld en van een antwoord voorzien in een 

“antwoordnota”. De antwoordnota wordt over de post toegezonden aan degenen die zienswijzen 

hebben ingediend.  

http://provincie.flevoland.nl/
mailto:info@flevoland.nl


 

Als u nadere informatie over de stukken wenst, kunt u contact opnemen met de provincie 

Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad, tel. 0320-265207. 


