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Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde

Geachte mevrouw Post,
Bij brief van 7 oktober 2016 heeft u Provinciale Staten (PS) op de hoogte gesteld van uw voornemen
om voor het Windpark Zeewolde een Rijksinpassingsplan op te stellen. Mede gelet op artikel 3.28
eerste lid Wro worden Provinciale Staten gehoord alvorens dit plan wordt vastgesteld. Van deze
gelegenheid maken wij graag gebruik.
Het Windpark Zeewolde is een initiatief van de ‘Ontwikkelvereniging Zeewolde’. Het is de bedoeling
om het windpark te realiseren in het buitengebied van Zeewolde en een deel van de gemeente
Almere. Dit project wordt voorbereid door middel van de rijkscoördinatieregeling.
Het Windpark Zeewolde geeft invulling aan het Regioplan Windenergie dat op 13 juli 2016 door
Provinciale Staten is vastgesteld en aan de realisatie van de Flevolandse taakstelling van 1390,5 MW
opgesteld vermogen aan windenergie op land in 2020.
Wel maken wij u er op attent dat wij bij de vaststelling van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland een amendement hebben aangenomen waarin wij een ashoogte van in principe
120 meter hebben vastgesteld. De noodzaak voor een ashoogte hoger dan 120 meter dient te
worden aangetoond. De noodzaak voor een hogere ashoogte behoeft nog een nadere invulling.
Gelet op de omvang van het project ligt het in de rede dat het Rijk er zorg voor draagt dat de
realisatie van het Windpark Zeewolde planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Bij de vormgeving van het Rijksinpassingsplan werkt het Rijk nauw samen met de provincie en de
gemeenten. Wij stellen op prijs dat deze samenwerking wordt voortgezet.
Hoogachtend,
Provinciale Staten van Flevoland,
de griffier,

de voorzitter,

Inlichtingen bij

Doorkiesnummer

Bezoekadres

mr. A.G. Vuuregge

0320-265729

Visarenddreef 1
Lelystad

