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 *2321038* 
 
Onderwerp 
Voorontwerp Inpassingsplan Windplan Groen  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. In te stemmen met bijgevoegde reactie op het voorontwerp-

rijksinpassingsplan Windplan Groen        
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 5 programmaonderdeel 5.2 Ener-
gie en Klimaat 

 
3. Eerdere behandeling  

Op 19 september heeft u kennis genomen van het voorkeursalternatief (hier-
na VKA) voor het windplan en ingestemd met de afwijkingen van het Regio-
plan windenergie (zie bijlage 1).  
Nadere informatie over Windplan Groen vindt u verder in de eerder uitge-
brachte nieuwsbrieven/voortgangsberichten (de laatste 2 edities zijn voor de 
volledigheid bijgevoegd in bijlage 2 en 3)       

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Het voorkeursalternatief is inmiddels vertaald in een voorontwerp rijksinpas-
singsplan. Doel van de behandeling is dat Provinciale Staten zich uitspreken 
over het voornemen van het Rijk om voor dit project een rijksinpassingsplan 
vast te stellen.  
 
Het Rijk stelt uw Staten in de gelegenheid om te reageren op het vooront-
werp rijksinpassingsplan. Gezien de omvang van het project (een windener-
gieproject met een opwekkingscapaciteit groter dan 100 MW) ligt de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid voor het besluitvormingsproces van het ruimtelij-
ke plan bij het Rijk1.       

 
5. Verdere behandeling PS 

Provinciale Staten worden over het verdere verloop van de wettelijke inpas-
singsplan (IP)-procedure op de hoogte gehouden.       

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Voor de realisatie van windplan Groen is een voorontwerp-rijksinpassingsplan 
(VOIP) opgesteld. Het VOIP is gebaseerd op het eerder vastgestelde voorkeur-
salternatief (VKA) dat voorziet in de realisatie van 109 nieuwe windmolens en 
de sanering van 98 bestaande windmolens. Op grond van artikel 3.28, eerste 
lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dienen Provinciale Staten, voordat 
het IP wordt vastgesteld, te worden gehoord. Het IP voldoet (met uitzonde-
ring van  de eerder geaccordeerde afwijkingen) aan de kaders uit het Regio-
plan Windenergie. Provinciale Staten wordt daarom voorgesteld om in te 
stemmen met een concept-reactie waarin het IP wordt beschouwd als uitvoe-
ring van het beleid.       

 
7. Beoogd effect 

Een rijksinpassingsplan dat past binnen het provinciale omgevingsbeleid.      

1 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning/ontheffting op basis van de Wet Natuurbe-
scherming. 
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8. Korte toelichting op het VOIP 
 

VKA vertaald in VOIP 
Het VKA zoals dat in september j.l. aan u is voorgelegd is, op één molenposities na, vertaald in 
het voorliggende VOIP. Één positie aan de Meeuwentocht is vervallen omdat hiervan nu al duide-
lijk is dat deze niet verenigbaar is met de hoogtebeperkingen.Voor het gemak  zijn hieronder de 
hoofduitgangspunten nogmaals herhaald.  
 
Opschalen 109 nieuwe windmolens 

(verwacht vermogen van 
550 MW) 

• 82 molens direct gerealiseerd 
• 27 molens uitgesteld gerealiseerd 
• 79 molens met een ashoogte > 120m 
• 30 molens met een ashoogte < 120m 
• Optimalisatie van 2 plaatsingszones 

(Meeuwentocht en Pijlstaartweg) 
• 3 extra plaatsingszones (Ansjovistocht, 

Zeebiestocht, Hondtocht Noord) 

Saneren 98 bestaande windmolens 
worden gesaneerd (200  
MW vermogen) 

Max 0,5 jr dubbeldraaien 
27 + 12 molens waarvan sanering wordt 
uitgesteld  

Participeren - Min 2,5 % financiële participatie voor bewoners en ondernemers in het 
gebied 

- Afdracht aan een gebiedsfonds  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uitkomsten pretoets luchtvaart 
Over het eerder vastgestelde VKA vindt tijdens het schrijven van deze nota nog intensief over-
leg plaats met de betrokken luchtvaartinstanties. Doel van het overleg is om te komen tot een 
inrichting van het gebied waarbij zowel de belangen van de luchtvaart als de belangen van het 
opwekken van voldoende duurzame energie worden gediend. Ook wordt het plan beoordeeld 
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door de Inspectie Luchtvaart en Transport. Inschatting is dat als gevolg van de hoogte-
beperkingen een aantal posities niet gerealiseerd kan worden. Nu al is bekend dat in elk geval 
één positie van de toekomstige Meeuwentocht komt te vervallen en dat er zeer waarschijnlijk 
ook nog een aantal andere posities komen te vervallen. Het is nog onbekend welke dit zijn en 
mogelijk leidt dit ook tot de behoefte om nieuwe locaties aan te wijzen zodat het eerder ge-
vonden evenwicht in het plan weer kan worden hersteld. E.e.a. houdt in dat het VOIP naar aan-
leiding van de uitkomsten van de pretoets moet worden aangepast en dat deze aanpassingen in 
de volgende fase van de procedure (het ontwerp-inpassingsplan) worden verwerkt. In de stuur-
groep van het windplan zijn afspraken gemaakt om u over de uitkomsten van de pretoets (en de 
gevolgen ervan voor het plan) op de hoogte te brengen, voordat het ontwerp-inpassingsplan 
voor iedereen ter visie wordt gelegd.   
 
Vervolg van de procedure 
Nadat de reacties van het VOIP zijn verwerkt wordt het ontwerp inpassingsplan voor iedereen 
ter inzage gelegd en is het mogelijk zienswijzen in te dienen (beoogd in de periode februa-
ri/maart 2019). De vaststelling van het definitieve inpassingsplan is in juni/juli 2019 beoogd zo-
dat de initiatiefnemers tijdig de subsidie (SDE+) in het najaar van 2019 kunnen aanvragen.  
 
Tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp inpassingsplan zal de provincie ook een ont-
werp vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) en een voorgenomen/ontwerp- 
aanpassing van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving (VFL) ter inzage leggen. De aan-
passing van de VFL volgt uit uw besluit van 19 september jl. en betreft de juridische vertaling 
van de geaccordeerde afwijkingen van het Regioplan. In artikel 10b.7 van de VFL zijn deze wij-
zigingen als een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten opgenomen. 
 

9. Argumenten 
1.1.  Het voorontwerp-inpassingsplan past op hoofdlijnen binnen de uitgangspunten van het Regio-

plan Windenergie.  
In het VOIP zoals dat is toegezonden door het ministerie is het eerder vastgestelde VKA ver-
taald. Over dit VKA is al eerder geconstateerd dat dit op hoofdlijnen voldoet aan de uitgangs-
punten van het Regioplan; Er is sprake van één initiatiefnemer (windkoepel Groen) die voorne-
mens is om de bestaande windmolens uit het gebied te saneren om vervolgens nieuwe windmo-
lens te realiseren die meer windenergie opwekken. De initiatiefnemers maken het voor bewo-
ners en ondernemers uit het gebied mogelijk om te participeren in de ontwikkelfase en/of par-
ticipatiefase. De noodzaak voor het toepassen van een hogere ashoogte van 120 m is gebleken 
uit de sanity-checks. 
 

1.2.  Het voorontwerp-inpassingsplan komt overeen met de eerder geaccordeerde afwijkingen van 
het beleid.  
Op 19 september jl. hebben Provinciale Staten kennis genomen van het VKA voor windplan 
Groen en vanwege de gebiedsspecifieke omstandigheden ingestemd met de afwijkingen van het 
Regioplan ten aanzien van de inzet van extra plaatsingszones en het uitstellen van een deel van 
de sanerings- en opschalingsopgave.  In het VOIP is planologisch ruimte geboden voor de realisa-
tie van de extra windmolens en is het in het deelgebied van Eolienne  (een groep eigenaren met 
samen 27 windmolens in het zuidwestelijke deel van het plangebied) mogelijk gemaakt om de 
bestaande windmolens later te saneren en pas later gebruik te maken van de opschalingsmoge-
lijkheden.  

 
1.3. Het voorontwerp-inpassingsplan geeft aanleiding voor enkele opmerkingen over de sanerings-

opgave, obstakelverlichting, participatie en de overige aandachtspunten. 
De voorgestelde regeling in het VOIP geeft nog onvoldoende zekerheid dat de saneringsopgave 
in z’n totaliteit wordt uitgevoerd. Daarnaast is ook de regeling omtrent de obstakelverlichting 
nog niet aangepast conform de laatste inzichten. In de bijgevoegde concept-reactie wordt ge-
vraagd om de regelingen voor de sanering en obstakelverlichting te verscherpen. Om er voor te 
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zorgen dat de initiatiefnemer in gesprek blijft met haar omgeving (de VVE van Ketelhaven in het 
bijzonder), wordt in de conceptreactie van Provinciale Staten aandacht gevraagd voor draagvlak 
en het vroegtijdig uitwerken van de diverse participatiemogelijkheden.    
 

1.4. In de concept-reactie is aandacht gevraagd voor het afstemmingsproces met de  luchtvaart 
Omdat de resultaten van de pretoets luchtvaart niet tijdig bekend zijn, wordt in de concept-
reactie verzocht om Provinciale Staten tijdig op de hoogte te brengen van de gevolgen voor het 
ontwerp-inpassingplan. 

 
1.5.  De juridische vertaling en uitvoeringsaspecten van het inpassingsplan worden nog uitgebreid 

bestudeerd door de ambtelijke organisatie van de provincie.  
Tegelijk met het aanbieden van het VOIP aan Provinciale Staten is het plan ook aan de ambte-
lijke organisatie van de provincie voorgelegd voor het wettelijk vooroverleg op basis van artikel 
3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. In dit proces kijkt de ambtelijke organisatie van de 
provincie naar de juridische vertaling en uitvoeringsaspecten van het plan en maakt haar op-
merkingen  

 
10. Kanttekeningen 
1.1. Het plan bevindt zich nog in een beginstadium 

Hoewel, op twee uitzonderingen na, wordt voldaan aan het provinciale beleid voor windenergie, 
zal een aantal aspecten nog definitieve vergunningen/afwegingen en toestemmingen worden 
verkregen en opgesteld. Dit is een logisch gevolg van het trechterings-proces dat voor dergelijke 
projecten wordt doorlopen, waarbij er in elke planfase meer gedetailleerde informatie beschik-
baar zal zijn. Het plan kent daarbij ook nog een aantal aandachtspunten en risico’s. De belang-
rijkste betreffen: 
 
- Luchtvaart 

Zie ook argument 1.4 - Als gevolg van de hoogtebeperkingen moet rekening worden gehou-
den met het gegeven dat een aantal windmolens uit het VKA niet gerealiseerd kan worden. 
De risico’s ten aanzien van de luchtvaart lijken beperkt tot het zuidelijk deel van het plan-
gebied. Deze hoogtebeperking is van invloed op de businesscase en levert risico’s op voor 
het halen van de planning. 
Mitigatie: intensief overleg met betrokken luchtvaartinstanties 
 

- Radardekking 
Het risico bij radar is dat op dit moment onzeker is of het windpark de toets van Defensie 
ivm radarverstoring kan doorstaan. Huidige toetsing laat aanzienlijke verstoringen zien. Het 
Rijk werkt momenteel een aantal oplossingsrichtingen uit waardoor het risico vooral van in-
vloed is op de planning. 
Mitigatie: het Rijk overweegt bijplaatsing van een steunradar en verplaatsing van bestaande 
radar 
 

- Zweefvliegveld ZC Flevo 
De verklaring voor het veilig gebruik van het luchtruim (vvgl) wordt door ILT ingetrokken 
zodra er obstakels in de omgeving worden geplaatst. Risico is dat het Zweefvliegveld geen 
geschikte plek heeft gevonden en de vvgl wel wordt ingetrokken.   Risico lijkt beperkt om-
dat het zweefvliegveld al een locatie op het oog heeft in de gemeente Nunspeet. Wel moe-
ten hiervoor de noodzakelijke procedures nog voor worden doorlopen.  
Mitigatie: provincie faciliteert het verplaatsingsproces en verzorgt de afstemming tussen 
windpark en zweefvliegcentrum  
 

- Natuurvergunning 
Op basis van de huidige informatie lijken de risico’s beperkt, maar de passende beoordeling 
over het voorkeursalternatief moet hier duidelijkheid over geven. Mogelijk zijn mitigatie-
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maatregelen noodzakelijk vanwege vogels, vleermuizen en stikstofdepositie. Als mitigatie 
maatregelen niet of lastig uitvoerbaar blijken te zijn kan de natuurvergunning niet verleend 
worden en/of treedt vertraging op. 
Mitigatie: intensief overleg met vergunningverlener  
 

- SDE-subsidie 
Twee risico’s ten aanzien van SDE: 
a) de aanvraag voor de tweede ronde SDE+ in september 2019 wordt niet op tijd gehaald  
b) Ander risico is dat het budget voor SDE gelimiteerd is 
 
Gevolgen als de risico’s optreden: 

a) De financierbaarheid van het project is sterk afhankelijk van de hoogte van de 
SDE(+) subsidie. Omdat de SDE(+) jaarlijks daalt heeft vertraging een direct sterke 
invloed op de financiële realiseerbaarheid van het project  

b) Het SDE(+) budget is beperkt en projecten met de laagste kostprijs hebben de mees-
te kans op subsidie. Projecten met een hogere kostprijs hebben meer kans dat het 
budget al is uitgeput voor ze aan bod komen.  

Mitigatie: De planning is gebaseerd op het zo snel mogelijk aanvragen van de subsidie (na-
jaar 2019). Daarnaast wordt de aanvraag gelijk ingediend op het moment dat  de subsidie 
wordt opengesteld.  

 
 

11. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

1. VOIP Windplan Groen  – definitieve versie (incl. begeleidend schrijven)  2332632 Tot       

2. Concept reactie namens Provinciale Staten   2321013    Tot       

3. Besluit d.d. 19 september 2018 2258489  

4. 2 vorige edities van nieuwsbrief/voortgangsbericht Regioplan 2250741 en  2309426  
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