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Uw kenmerk

Hierbjj zend ik u het voorontwerp voor het Rijksinpassingsplan voor Windpark
Zeewolde. Het voorontwerp van het Rijksinpassingsplan is vanaf de
verzenddatum van deze brief te raadplegen vla de website Ruimtelijkeplannen.nl,
vla de link; http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0000EZip16WZEEWOLDE-1001 . Alle informatie over het
windpark Zeewolde is ook te vinden via de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland; http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windparkzeewolde .

Bijlage(n)
1

Gelet op artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening stel ik u graag In de
gelegenheid uw reactie op dit voorontwerp te geven. Ik wil u verzoeken mij uw
reactie uiterlijk zes weken na dagtekening van deze brief te doen toekomen.
Indien u voor die tijd een mondelinge toelichting wenst te ontvangen, dan bestaat
daartoe uiteraard de mogelijkheid. U kunt daarvoor contact opnemen met dhr.
Pim van Loon, de projectleider bij het ministerie van Economische Zaken via
p.vanloon(g>minez.nl of telefoonnummer 06-55438570. Ik licht het voorgaande
hieronder nader toe.
Toelichting
Zoals u wellicht bekend, is de 'Ontwikkelvereniging Zeewolde' van plan een
windpark te realiseren In het buitengebied van de gemeente Zeewolde en een deel
van de gemeente Almere. Dit project wordt voorbereid met toepassing van de
rijkscoördinatieregeling. Dit brengt mee dat het prcDject ruimteijjk mogelijk wordt
gemaakt door middel van een (rijks)inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de
Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (lenM).
Volgens artikel 3.28, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening dienen, voordat
een inpassingsplan wordt vastgesteld, de betrokken gemeenteraden en Provinciale
Staten te worden gehoord.

Pagina 1 v a n 4

Op dit moment bevindt het Inpassingsplan zich in de fase van voorontwerp. Dat
wil zeggen dat een 'concept-plan' gereed is, waarover gemeenten, provincies en
andere overheden worden geraadpleegd. Gelet op het voorgaande stel ik ook u
hierbij graag In de gelegenheid om, binnen de hiervoor genoemde termjjn, uw
reactie te geven op het voorontwerp Inpassingsplan. Het college van
burgemeester en wethouders wordt/Gedeputeerde Staten worden,
overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, apart
geraadpleegd over het voorontwerp-plan.
Het project
Een coöperatie van ondernemers uit de gemeente Zeewolde verenigd in de
'Ontwikkelvereniging Zeewolde' heeft het initiatief genomen om een windpark In
het buitengebied van Zeewolde; het 'Windpark Zeewolde'. Met dit initiatief wil de
initiatiefnemer bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Flevoland.
Door de 221 windturbines die momenteel In het plangebied aanwezig zijn te
vervangen door 93 nieuwe turbines wordt niet alleen het aantal windturbines
gehalveerd, maar ook de energieopbrengst meer dan verdubbeld. De nieuwe
generatie windturbines heeft namelijk een veel grotere opwekkingscapaciteit.
Naast het opwekken van meer duurzame energie, wordt met het verminderen van
het aantal windturbines ook een bijdrage geleverd aan een verbetering van de
landschappelijke Inpassing van het windpark in Zeewolde.
De procedure
Om dit project mogelijk te maken, wordt de rijkscoördinatieregeling toegepast.
Dat betekent dat, anders dan gebruikelijk, de planologische verankering van het
project niet plaatsvindt In een bestemmingsplan maar in een (rijks)inpassingsplan
als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening. Dit inpassingsplan
wordt vastgesteld door de Ministers van EZ en lenM. De voorbereidingsprocedure
is voor het overige identiek aan de in de Wro neergelegde procedure voor een
bestemmingsplan.
De rijkscoördinatieregeling houdt ook In dat de procedures voor alle overige voor
realisatie van het project benodigde besluiten (vergunningen e.d.), worden
gecoördineerd door de Minister van EZ, overeenkomstig artikel 3.35 van de Wro.
Dit houdt kort gezegd in dat deze besluiten inhoudelijk worden voorbereid en
vastgesteld door het orgaan dat daartoe normaal gesproken bevoegd is (zoals het
college van burgemeester en wethouders) maar dat, anders dan gebruikelijk, alle
besluiten tegel ij kertjjd de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de
Algemene wet bestuursrecht doorlopen, waarbij de Minister van EZ de procedure
coördineert en onder meer de beslistermijnen bepaalt. In het kader van deze
procedure is voorzien In de nodige formele en informele overlegmomenten met
betrokken bevoegde gezagen,
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Planning
Het is de bedoeling om, rekening houdend met de ontvangen reacties, februari
2017 het ontwerp-inpassingsplan vast te stellen.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor
eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. Pim van Loon, de projectleider
bij het ministerie van Economische Zaken via p.vanloon@minez.nl of
telefoonnummer 06-55438570.

De Minister van Economische Zaken,
namens deze:

Mw. I.K. Post
MT-lid directie Energie en Omgeving
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Bijlage: verzendlijst
Deze brief is verzonden aan de volgende instanties:
College van B&W gemeente Zeewolde

Waterschap Zuiderzeeland

College van B&W gemeente Lelystad

Provinciale staten provincie Flevoland

College van B&W gemeente Almere

Rijksvastgoedbedrijf

College van B&W gemeente Dronten

NOVEC

College van B&W gemeente Harderwijk

LTO noord

College van B&W gemeente Bunschoten

RECRON

College van B&W gemeente Nijkerk

Gasunie

College van B&W gemeente Putten

Gasunie Transport Services B.V.

College van B&W gemeente Ermelo

Vitens

College van B&W gemeente Huizen

Liander N.V.

College van B&W gemeente Blaricum

TenneT

College van B&W gemeente Eemnes

Brandweer Flevoland

College van B&W gemeente Laren

Kamer van Koophandel

Gemeenteraad gemeente Zeewolde

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Gemeenteraad gemeente Lelystad

Luchthaven Lelystad

Gemeenteraad gemeente Almere

Inspectie Leefomgeving en Transport

Gemeenteraad gemeente Dronten

Ministerie van Defensie

Gemeenteraad gemeente Harderwijk

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Gemeenteraad gemeente Bunschoten

Natuur en Milieufederatie Flevoland

Gemeenteraad gemeente Nijkerk

Vereniging Natuurmonumenten

Gemeenteraad gemeente Putten

Landschapsbeheer Flevoland

Gemeenteraad gemeente Ermelo

Staatsbosbeheer

Gemeenteraad gemeente Huizen

Vogelbescherming

Gemeenteraad gemeente Blaricum

Zoogdiervereniging

Gemeenteraad gemeente Eemnes

IVN Zeewolde

Gemeenteraad gemeente Laren

Stichting Vogel- en Natuurwacht
Flevoland
Werkgroep Grauwe Kiekendief

Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten provincie NoordHolland

Buurtschap Nobelhorst Midden

Gedeputeerde Staten provincie
Gelderland

Woonpalet Zeewolde

Tele-2

Vodafone

KPN
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