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Voorontwerp inpassingsplan Windplan Groen   

 
Geachte heer Smallenbroek, 
 
U heeft ons onlangs op de hoogte gesteld van uw voornemen om voor Windplan Groen een 
Rijksinpassingsplan op te stellen. Mede gelet op artikel 3.28 eerste lid van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) worden Provinciale Staten gehoord alvorens dit plan door de ministers wordt 
vastgesteld. U vraagt ons in dit kader om een reactie. Van deze gelegenheid maken wij graag 
gebruik. 
 
Allereerste zijn wij zeer verheugd om te constateren dat er sinds de vaststelling van het Regioplan 
alweer een derde initiatief tot ontwikkeling is gekomen dat invulling geeft aan onze beleidsambities 
voor duurzame energie. Wij zijn in het bijzonder tevreden omdat zich nu al 400 deelnemers uit het 
gebied (waaronder bewoners, grondeigenaren en ondernemers)  aan het project hebben verbonden 
en dat er later ook voor meer betrokkenen de mogelijkheid wordt geboden om te participeren. Met 
een evenredige verdeling van de maatschappelijke baten van windenergie onder de vele deelnemers 
gaan wij ervan uit dat ook dit project mag rekenen op een onverminderd groot draagvlak. 
 
Beoordeling voorkeursalternatief in september jl. 
In september jl. hebben wij kennis genomen van het voorkeursalternatief (VKA) dat voor dit project 
was opgesteld en hebben wij, vanwege de gebieds-specifieke omstandigheden, ingestemd met de 
benodigde afwijkingen van het regionale beleid voor windenergie. Die afwijkingen betroffen het 
toevoegen van extra plaatsingszones (te weten de Zeebiestocht, Ansjovistocht en twee extra 
windmolens aan de Hondtocht Noord)  en het mogelijk maken van een uitgestelde opschaling en 
sanering in het zuidwestelijke deel van het gebied. Ook hebben wij geoordeeld dat de noodzaak 
voor een hogere ashoogte dan 120m economisch was aangetoond.  
 
De genoemde specifieke omstandigheden betreffen de hoogtebeperkingen als gevolg van de 
luchthaven, de afgegeven vervangingsvergunningen voor bestaande lijnen buiten de aangewezen 
plaatsingszones, een relatief lage SDE-vergoeding ten opzichte van de gemiddelde windsnelheid en 
een hoge saneringslast door het grote aantal relatief jonge windmolens. Deze omstandigheden 
tezamen maken het gecompliceerd om tot een project te komen dat binnen de kaders van het 
beleid past én economisch uitvoerbaar is. Uiteindelijk is met het VKA een voorzichtig  evenwicht 
bereikt tussen milieu, techniek, economie en draagvlak dat zonder de afwijkingen van het beleid 
niet realiseerbaar zou zijn.  
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Gevolgen van hoogtebeperkingen luchthaven voor het inpassingsplan 
In het toegezonden voorontwerp inpassingsplan (VOIP) is het eerder vastgestelde VKA (met 1 
windmolen minder aan de Meeuwentocht) planologisch vertaald. Ondertussen vindt er ook nog 
overleg plaats met de betrokken luchtvaartinstanties en is het plan voor beoordeling in een pre-
toets voorgelegd aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Wij hebben al mogen vernemen 
dat het VOIP zeer waarschijnlijk aangepast zal moeten worden om te kunnen voldoen aan regels en 
procedures die gelden voor de hoogtebeperkingen voor de luchthaven Lelystad. Wij hopen dat er 
een oplossing gevonden kan worden die rechtdoet aan zowel de veiligheid van de luchthaven en de 
doelstelling van het Regioplan Windenergie. Wij hopen daarbij ook dat het gevonden evenwicht voor 
windplan Groen ook zoveel mogelijk behouden kan blijven. Graag worden wij op de hoogte gesteld 
van de gevonden oplossing die u in het ontwerp-rijksinpassingsplan gaat vertalen.  
 
Overige opmerkingen op het voorontwerp-inpassingsplan 
 
- Uitvoering van het project als geheel en sanering: In het inpassingsplan is nog geen sluitende 

regeling opgenomen om te borgen dat windplan Groen als geheel wordt gerealiseerd inclusief de 
gehele saneringsopgave. Het is nu mogelijk dat enkele lijnen geen gebruik maken van hun 
mogelijkheid voor opschalen waardoor een deel van de saneringsopgave niet wordt uitgevoerd. 
Dit willen wij gezien onze doelstellingen voorkomen en wij verzoeken u daarom hiervoor een 
adequate regeling op te nemen.  
 

- Obstakelverlichting: Wij doen een dringend beroep op de initiatiefnemers om de hinder als 
gevolg van obstakelverlichting tot een minimum te beperken. Omdat de richtlijn 
Obstakelverlichting 2016 het mogelijk maakt om vastbrandende en gedimde verlichting uit te 
voeren, gaan we er vanuit dat de knipperende verlichting expliciet wordt uitgesloten in de 
planregels. Daarnaast denkt de provincie graag met de initiatiefnemers mee als het gaat over 
het toepassen van innovatieve concepten (uiteraard passend binnen de bestaande regelgeving) 
voor obstakelverlichting.  

 
- Participatie/Draagvlak: Tijdens de commissievergadering over het VKA heeft de VVE van 

Ketelhaven haar zorgen geuit over de toekomstige kwaliteit van hun woon- en leefomgeving. 
Wij hebben kennis genomen van het gegeven dat wordt voldaan aan de geldende wet- en 
regelgeving op dit gebied, maar willen ook een beroep doen op de initiatiefnemer om in gesprek 
te blijven met de VVE en de omgeving in het algemeen. 
 
Uit de toegezonden documenten en de presentatie tijdens de commissievergadering over het 
VKA blijkt ook dat de initiatiefnemers al uiteenlopende ideeën hebben voor de participatie 
tijdens de ontwikkel- en exploitatiefase. Om het aanwezige maatschappelijke draagvlak in 
Flevoland voor windenergie te behouden en nog verder te vergroten, willen we dat zoveel 
mogelijk mensen baat hebben bij de nieuwe situatie. Wij merken dat u deze ambitie met ons 
deelt en vragen u in dit kader vragen om de participatiemogelijkheden en inzet van de 
gebiedsgebonden bijdrage vanuit dit gedachtengoed  in een zo vroeg mogelijk stadium verder 
uit te werken.  
 

- Onzekerheden/Aandachtspunten: Het project kent nog een aantal onzekerheden en 
aandachtspunten. Wij hebben hier kennis van genomen en begrijpen dat het project in deze 
fase nog in ontwikkeling is. Wij verwachten wel dat het merendeel van deze aandachtpunten en 
risico's is weggenomen of gemitigeerd op het moment dat het ontwerp-inpassingsplan ter inzage 
wordt gelegd.  
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Ten slotte 
Gelet op de omvang van het project ligt het in de rede dat het Rijk er voor zorgt dat het 
toekomstige Windplan Groen planologisch wordt mogelijk gemaakt. Bij de vormgeving van het 
rijksinpassingsplan werkt het Rijk nauw samen met de provincie en gemeenten. Wij stellen het op 
prijs dat deze prettige samenwerking wordt voorgezet. 
 
Hoogachtend, 
 
Provinciale Staten van Flevoland, 
de griffier,  de voorzitter, 
 
 
 
 


