Voorzitter dank:
Voorzitter, dat het Regioplan in de provincie leeft, is een open deur en is mij
niet alleen tijdens de Winddagen gebleken, maar ook vanavond uit het aantal
insprekers, dat de moeite heeft genomen om hun zienswijze bij de commissie
over het voetlicht te brengen.
Om het geheugen van de commissieleden nog eens op te frissen, merk ik op
dat het alweer bijna 10 jaar geleden is dat het provinciaal windenergiebeleid is
vastgesteld. Waarbij het opschalen van windenergie gekoppeld is aan het
saneren van de oude windmolens en participatie voor alle Flevolanders
mogelijk moet zijn.
Zoals de commissie weet, is dit in het Regioplan uitgewerkt en worden
daarmee de kaders waar de windparken in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland aan
moeten voldoen vastgelegd.
Dit betreft een ontwikkelingsstrategie met:
 In elk van de 4 deelgebieden één initiatiefnemer met één plan;
 Ruimtelijke kwalitatieve kaders met landschappelijke inpassingslijnen;
 Participatie van de Flevolanders en een gebied gebonden bijdrage.
Initiatiefnemers in de vier deelgebieden zijn op dit moment bezig met het
vinden van de onderlinge samenwerking, het voorbereiden en het door de
procedure leiden van de projecten. Zij anticiperen en vertrouwen daarbij op
het beoogde beleid en hebben op korte termijn besluitvorming nodig over de
kaders, zoals deze door de betrokken gemeenten en provincie in het regioplan
zijn vastgelegd.
De hoogtebeperkingen als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport
vormen hierbij nog steeds een onzekerheid. In een aantal zones van het
regioplan kunnen wellicht minder hoge windmolens worden gebouwd. De
consequenties hiervan in relatie tot het economisch perspectief is op dit
moment nog niet exact te duiden.
Het Rijk heeft de ambitie om de komende maanden duidelijkheid te geven hoe
hoog de molens in de verschillende deelgebieden mogen worden. Daarna
neemt het Rijk hier de benodigde besluiten over. Het staat nog niet vast
wanneer dit exact z’n beslag krijgt, maar er ligt een toezegging dat dit uiterlijk
in september van dit jaar plaatsvindt.

De hoogtebeperkingen zijn van invloed op een beperkt, maar niet onbelangrijk
deel van het Regioplan. In de aanloop naar de besluitvorming, en tijdens de
uitwerking daarna, is optimalisatie van de mogelijkheden van windenergie in
relatie tot de hoogte beperkingen en de lijnopstellingen mogelijk.
Het Regioplan is, met een ingebouwde disclaimer ten aanzien van de hoogte
beperkingen, voldoende robuust en bestand tegen de uitkomst van deze
besluitvorming. Mocht de definitieve besluitvorming over de hoogte beperkingen en de lijnopstellingen daar aanleiding toe geven, dan kan bij de project
uitwerking overwogen worden om in geringe mate van het Regioplan af te
wijken.
Wanneer onverhoopt de gedachte post vat om in afwachting van de uitkomst
van de hoogtebeperkingen in deze fase geen Regioplan vast te stellen,
betekent dit dat er geen juridische en beleidsmatige borging van de eerder
genoemde ontwikkelingsstrategie plaatsvindt.
Het Regioplan later vaststellen betekent vertraging in de voorbereiding en
planning, extra risico’s in de projecten en het niet halen van de met het Rijk
afgesproken provinciale taakstelling. Bij het ontbreken van de door de
gemeenten en provincie vastgestelde kaders hoeven het Rijk en de initiatiefnemers zich daar dan ook niet aan te houden.
Wanneer niet wordt overgaan tot vaststelling van het Regioplan zet dit de deur
open voor windparken die niet voldoen aan de kaders, zoals die in gezamenlijkheid met de Flevolandse medeoverheden zijn vastgelegd, en kan dit opnieuw
worden uitgelegd dat er sprake is van een onbetrouwbare overheid.
Voorzitter dank u wel!

