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Op 13 juli 2016 hebben Provinciale Staten ons college bij motie (nr 1. Edocsnr.
1943154) opdracht gegeven om hen elk kwartaal te informeren over de voortgang van de uitwerking van het op 13 juli 2016 vastgestelde Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Met deze eerste nieuwsbrief aan Provinciale
Staten geven wij uitvoering aan deze motie.
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NIEUWSBRIEF 1				

3 e kwartaal 2016

Voortgang en uitwerking Regioplan Windenergie
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

1. Afwikkeling vaststellingsbesluit 13 juli 2016
Het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland en de Partiële Herziening Omgevingsplan voor
Wind zijn op 5 oktober 2016 bekendgemaakt en gepubliceerd. Alle indieners van zienswijzen en overlegreacties zijn daarover schriftelijk geïnformeerd. De provinciale amendementen zijn in het Regioplan, de
Partiële Herziening en de antwoordnota’s verwerkt. Omdat deze beleidsstukken niet vatbaar zijn voor
bezwaar en beroep, zijn deze beleidsprocessen nu afgerond.

2. Uitvoering van de moties 13 juli 2016
Motie 1. Vervolgtraject
Met deze eerste nieuwsbrief wordt invulling gegeven aan de motie om Provinciale Staten elk kwartaal
te informeren.
Buiten het Regioplangebied zijn nog geen concrete projectplannen bij de provincie ingediend. Ons is één
concreet initiatief bekend: De exploitanten van het windpark Jaap Rodenburg in Almere. De gemeente
Almere en de provincie zijn met elkaar in overleg over een mogelijke opschaling van het windpark.
Op het moment dat de planvorming concreet genoeg is en past binnen het provinciale beleid,
zullen wij deze aan u voorleggen en de wenselijkheid en noodzaak van dit plan met u bespreken.

Motie 2. Obstakelverlichting
Wij zijn samen met betrokken stakeholders zoals de Nederlandse Windenergie Associatie, het ministerie
van Economische Zaken en exploitanten van windparken, al geruime tijd in overleg met het ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de IL&T (inspectie Luchtvaart en Transport). Samen willen we komen tot
aangepaste richtlijnen die het mogelijk maken de hinder van nachtelijke obstakelverlichting te beperken
en tot maatwerkoplossingen te komen. De motie van Provinciale Staten ondersteunt dit proces. Wij
verwachten dat de nieuwe richtlijnen op zeer korte termijn worden vastgesteld en vast brandende
verlichting met lichtdemping mogelijk maken. Vanuit deze basis zullen wij in gesprek gaan met exploitanten van bestaande windparken met obstakelverlichting, initiatiefnemers van nieuwe windparken en de
betreffende gemeenten. Op die manier willen we tot beperking van de hinder van nachtelijke obstakelverlichting komen.
Verder onderzoeken wij het effect van het afschermen van obstakelverlichting. Dit is uitgebreid aan de
orde geweest bij het opstellen van de circulaire. De IL&T geeft aan dat afscherming van obstakellichten
onder het horizontale vlak weliswaar mogelijk is, maar weinig effect heeft op het waarnemen van de
obstakelverlichting vanaf de grond. Gezien de terugkerende vraag naar afscherming onderzoeken wij
nu zelf de effecten van afscherming voor windmolens van verschillende hoogtes.

3. Juridische borging windbeleid

1. PROJECTGEBIED NOORD

Het nieuwe windbeleid wordt juridisch geborgd in een nieuw hoofdstuk Windenergie binnen de Verordening
Fysieke Leefomgeving. Een voorstel hiertoe wordt momenteel voorbereid en in het kader van de 5e
wijziging van de Verordening, in het eerste kwartaal van 2017 ter bespreking aan u voorgelegd.

2. PROJECTGEBIED OOS
146,3 m

4. Voortgang samenwerking en projecten in de vier projectgebieden
Projectgebied Zuid
Het initiatief
141,3 m
4. PROJECTGEBIED
WEST
In projectgebied Zuid ontwikkelt de windvereniging
Zeewolde een windenergieproject
dat
voorziet in
de sanering van circa 220 windturbines en de bouw van 93 nieuwe windturbines met een gezamenlijk
41,3 m
opgesteld vermogen van 300 – 350 MW.

3. PROJECTGEBIED ZUID

De organisatie
Vanuit de oorspronkelijke windvereniging Zeewolde is in 2015 de Ontwikkelvereniging Zeewolde ontstaan,
waarbij leden zich met een ledenovereenkomst contractueel verbinden aan het project. Dat doen zij o.a.
met inbreng van grondposities en/of bestaande windturbines. De Ontwikkelvereniging richt in november
2016 een ontwikkel-BV op die de verdere voorbereiding, de bouw en exploitatie van het nieuwe windpark
op zicht neemt.
De vereniging is de initiatiefnemer die samen met beide ministeries EZ en I&M, de gemeenten Zeewolde
en Almere en de provincie in de Rijkscoördinatieregeling (RCR)-projectorganisatie zitting hebben.

De procedure
In 2015 is de Rijkscoördinatie(RCR)-procedure gestart. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de
Milieueffectrapportage is vastgesteld en de Milieueffectrapportage op basis van een voorkeursalternatief
is gereed. Het voorontwerpinpassingsplan is door de ministeries van EZ en IM in het kader van het
ambtelijk overleg voor reactie aan overheden en instanties gestuurd. De provinciale vooroverlegreactie
wordt ter kennisname aan de commissie Ruimte en Duurzaamheid gebracht.
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De planning
De omgevingsvergunningen voor het project worden eind november 2016 bij de bevoegde gezagen ingediend.
De ontwerpvergunningen worden samen met het ontwerp-rijksinpassingsplan in februari 2017 ter visie
gelegd. Dit project gaat uit van vaststelling van het rijksinpassingsplan en de afgifte van de vergunningen
in juni 2017 en een start van de bouw in 2019.

Communicatie
In het afgelopen jaar zijn er diverse informatiebijeenkomsten en stakeholdergesprekken geweest.
Op 25 en 27 oktober jl. hebben er in Zeewolde en Almere informatiebijeenkomsten over het voorontwerprijksinpassingsplan plaatsgevonden. EZ heeft een omgevingsmanager op het project gezet, die samen
optrekt met de initiatiefnemers. De projectwebsite www.windparkzeewolde.nl is het centrale informatieportaal van het project. Ook op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO);
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-zeewolde staat belangrijke informatie over de procedure en
de inzage in stukken.

Projectgebied Noord
Het initiatief
In projectgebied Noord hebben de drie bestaande windverenigingen Windpark Rivierduin, Initiatiefgroep
windpark Ketelmeerzoom en Natuur Stroom Groep hun samenwerking formeel bekrachtigd met de gezamenlijke oprichting van de nieuwe windvereniging SwifterwinT. SwifterwinT heeft daarna een samenwerkingsovereenkomst getekend met NUON. Vervolgens hebben beide partijen (initiatiefnemers) op 7 oktober
jl. een intentieovereenkomst gesloten met de ministeries van I&M en EZ, provincie Flevoland en de
gemeenten Dronten en Lelystad. Het doel is om één alomvattend windproject van opschalen, saneren
en participeren in projectgebied Noord te realiseren

1. PROJECTGEBIED NOORD

2. PROJECTGEBIED OOST
146,3 m

141,3 m

4. PROJECTGEBIED WEST

41,3 m

Het proces
De initiatiefnemers hebben de formele Rijkscoördinatie(RCR)melding bij het ministerie van EZ ingediend.
Inmiddels functioneert de RCR-projectorganisatie. Deze bestaat uit een werkgroep en een stuurgroep
waarin beide ministeries, gemeenten, provincie en initiatiefnemers zitting hebben.

EZ legt in november de ontwerp-Notitie reikwijdte en detailniveau voor de Milieueffectrapportage ter
visie. Op 15 september jl. heeft de eerste informatiebijeenkomst met de betrokken stakeholders plaatsgevonden. De initiatiefnemers richten een klankbordgroep op waarmee stakeholders direct betrokken
worden bij het planproces. De projectwebsite www.windparkblauw.nl is 7 oktober 2016 online gegaan.

Projectgebied Oost
Het initiatief
In dit projectgebied zoeken circa 12 initiatiefgroepen, bestaande uit grondeigenaren, bewonersgroepen,
windturbine-eigenaren en windenergieontwikkelaars de samenwerking, onder leiding van een gebiedsmanager
en adviseur. Voor de bewoners die geen expliciete positie hebben bij de initiatiefgroepen is vanuit de
bestaande Windvereniging Oostelijk Flevoland (WVOF) een nieuwe windvereniging Windshare opgericht.
Hiermee wordt hen een gelijkwaardige positie/participatiemogelijkheid gegeven in het ontwikkelproces.
Windshare wil in samenwerking met de initiatiefgroepen in projectgebied Oost en West invulling geven
aan de financiële participatie in de ontwikkelfase en exploitatiefase. Het samenwerkingsproces in dit
projectgebied is in vergevorderd stadium. Daarom heeft EZ recent een RCR-projectleider aangesteld.
Deze zal, zodra de initiatiefgroepen hun samenwerking formeel hebben vastgelegd in een overeenkomst,
starten met de inrichting van de RCR-projectorganisatie en de voorbereidingen voor het sluiten van een
intentieovereenkomst tussen initiatiefnemers en betrokken overheden. In dat stadium wordt ook een
1. PROJECTGEBIED NOORD
projectplanning gemaakt.
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Projectgebied West
Het initiatief
In projectgebied West praten de bestaande windturbine-eigenaren (6 exploitanten van lijnopstellingen en
15 solitaire windturbine-eigenaren + de nieuwe windvereniging Windshare) over samenwerking.
In verband met de luchthaven Lelystad hangen de ontwikkelingsmogelijkheden binnen dit projectgebied
zo sterk af van de toegestane hoogte van nieuwe windturbines, dat samenwerking pas werkelijk tot stand
1. PROJECTGEBIED NOORD
kan komen nadat voldoende vaststaat tot welke hoogte windturbines kunnen worden gebouwd.

2. PROJECTGEBIED OOST
146,3 m

4. PROJECTGEBIED WEST
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5. Generieke knelpunten in de realisatie van het regioplan
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Voortdurende onduidelijkheid over de hoogtebeperkingen als gevolg van
de uitbreiding van luchthaven Lelystad

Bij de planvoorbereiding van de windprojecten in de projectgebieden moet vroegtijdig duidelijk zijn in
welke gebieden welke maximale ashoogten en tiphoogten voor windturbines kunnen worden toegepast.
Anders kunnen initiatiefnemers de economische haalbaarheid bijzonder lastig concreet doorrekenen.
Onduidelijkheid op dit punt bemoeilijkt de processen om tot samenwerking te komen in de projectgebieden
Oost en West. Binnen het projectgebied Noord en Zuid belemmeren economische haalbaarheidsvragen
de
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concrete voortgang in de procedure en de projectvoorbereiding. De provincie is betrokken bij onderzoeken
en gesprekken met de ministeries EZ en I&M, de vanuit de luchtvaart betrokken instanties ILT, LVNL
(Luchtverkeersleiding Nederland), en CLSK (Commando Luchtstrijdkrachten). Zo wil ze komen tot een
algemeen ministerieel besluit, waarbij een deel van het luchtruim rond de luchthaven op voorhand
vrijgegeven wordt voor windturbines met een bepaalde as- en tiphoogte.
De verwachting is dat voor projectgebied Zuid in november 2016 definitief duidelijkheid wordt verschaft.
Pas daarna wordt voor de overige projectgebieden duidelijkheid voorzien.

Verschil in grondvergoedingen bij windenergieprojecten tussen
het Rijksvastgoedbedrijf en de lokale grondeigenaren
Er is sprake van een belangrijk verschil in de grondvergoeding die het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vraagt
en de vergoedingen die particulieren/agrariërs bereid zijn te accepteren. Het leidt tot een prijsopdrijvend
effect en onvrede bij de lokale grondeigenaren over deze ongelijkheid. Ook grondeigenaren zoals institutionele beleggers/projectontwikkelaars en partijen als Staatsbosbeheer en Flevolandschap zijn geneigd
zich te richten naar de prijsvorming van het RVB. Dit raakt direct de economische haalbaarheid van
de windprojecten én bemoeilijkt het proces van verkrijging van grondposities door initiatiefnemers.
In het afgelopen jaar hebben gemeente, provincie en initiatiefnemers een beroep op het RVB gedaan
om tot een oplossing/voorstel te komen. De regio is momenteel in afwachting van een formele reactie
van het rijk.

