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Beslispunten

1. Gedeputeerde Staten stellen uw Staten voor in te stemmen met bijgevoegde reactie op het voorontwerp-Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde.
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Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. Uw Staten worden door het Rijk in de gelegenheid gesteld om gehoord
te worden inzake het voorontwerp-Rijksinpassingsplan (RIP).

Afdeling/Bureau

Verdere behandeling PS

Portefeuillehouder

Provinciale Staten zullen van het verdere verloop van de wettelijke RIPprocedure op de hoogte gehouden worden.
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6.

Korte toelichting op voorstel

Uw Staten worden door het Rijk conform de Wet ruimtelijke ordening gehoord.
Tegelijkertijd met dit verzoek heeft het Rijk de provinciale dienst in het kader van het wettelijk vooroverleg conform artikel 3.1.1. van het Besluit
Ruimtelijke ordening in de gelegenheid gesteld een reactie (wettelijk vooroverleg) te geven.
Nadere informatie over het Windpark Zeewolde treft u aan in de nieuwsbrief
nr. 1 “Voortgang en uitwerking Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk
Flevoland”. Deze nieuwsbrief is bijgevoegd (edocsnr. 1989856).
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De bijgevoegde conceptbrief is op het volgende toegeschreven.
1. Met het Windpark Zeewolde wordt voor een deel invulling gegeven aan het
Regioplan Windenergie en de provinciale taakstelling.
2. Het Rijk heeft tot nu toe de provincie Flevoland en de gemeente Almere
en Zeewolde nauw bij de totstandkoming van het RIP betrokken. Het is de
bedoeling dat deze samenwerking verder wordt doorgezet.
3. Het voorontwerp-Rijksinpassingsplan maakt het langs de A27 en nabij de
A6 mogelijk windmolens met een ashoogte hoger dan 120 meter te bouwen.
Dit raakt het door Provinciale Staten op 13 juli aangenomen amendement B.
bij statenvoorstel 1815573. In de conceptbrief is opgenomen dat de onderbouwing voor dit besluit nog nadere invulling behoeft.

7.

Beoogd effect

Een RIP dat past binnen het provinciaal omgevingsbeleid.
8.

Argumenten
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Het voorontwerp-RIP is een uitvoering van het Regioplan en is van zodanige omvang dat hierop
de rijkscoördinatiergeling van toepassing is.
9.

Kanttekeningen

n.v.t.
10.
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