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 *2235398* 
 
Onderwerp 
Start onteigening t.b.v. de realisatie van één saneringslocatie in windpark Zee-
wolde. 
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. een onteigeningsprocedure te starten voor één saneringslocatie in het pro-

jectgebied van windpark Zeewolde;  
2. ter uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied 2016 (gemeente Zee-

wolde) de Kroon te verzoeken om ten name van de provincie Flevoland en op 
de grondslag van de artikelen 78 en 79 van de Onteigeningswet over te gaan 
tot de aanwijzing ter onteigening van de gedeelten van de onroerende za-
ken, zoals deze zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en als zo-
danig gewaarmerkte grondtekening en zoals deze zijn omschreven in de 
eveneens bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte lijst van ter 
onteigening aan te wijzen onroerende zaken. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 

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

 
3. Eerdere behandeling  

Uw Staten hebben op 21 juni 2017 kennis genomen van het samenstel van 
waarborgen van initiatiefnemer, de gemeente Zeewolde en het ministerie 
van Economische Zaken voor de saneringsopgave voor het windpark Zeewolde 
en ingestemd met de inzet van het onteigeningsinstrument wanneer dit als 
uiterste middel noodzakelijk is om het dan resterende deel van de volledige 
saneringsopgave voor het windpark Zeewolde te realiseren (zie bijlage 1). 
Daarnaast bent u via mededelingen en nieuwsbrieven op de hoogte gesteld 
over de stand van zaken rondom de saneringsopgave van het windpark (zie 
bijlagen 2 t/m 5 ). 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Provinciale staten (hierna: PS) zijn op grond van artikel 78 Onteigeningswet 
bevoegd de Kroon te verzoeken om onroerende zaken ter uitvoering aan te 
wijzen. 
 
Doel van de behandeling is dat Provinciale Staten besluiten over te gaan tot 
de inzet van het onteigeningsinstrumentarium. 

 
5. Verdere behandeling PS 

De Staten blijven via separate mededelingen op de hoogte over de voortgang 
van de in te zetten onteigeningsprocedure.       
 

6. Korte toelichting op voorstel 
Op 21 juni 2017 heeft u besloten om het onteigeningsinstrumentarium als ui-
terste redmiddel in te zetten voor de realisatie van de resterende sanerings-
opgave voor windpark Zeewolde. Op het moment dat u dit besluit nam was er 
over 63 dossiers nog geen overeenstemming over de sanering (het betrof 11 
windmolens uit een 1e tranche die voor de start van de bouw/exploitatie ge-
saneerd moeten zijn en 52 windmolens uit een 2e tranche die uiterlijk 
31/12/2026 gesaneerd moeten zijn). Over de inzet van het onteigeningsin-
strumentarium hebben Gedeputeerde Staten (na besluitvorming door PS) sa-
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men met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Zeewolde en de initi-
atiefnemer afspraken vastgelegd in de “Bestuurlijke overeenkomst saneringsopgave windpark 
Zeewolde” (hierna: saneringsovereenkomst).  
 
Tijdens de behandeling van het voorstel heeft de gedeputeerde Meijer  toegezegd een regierol 
op zich te nemen om te onderzoeken of de partijen uit het projectgebied alsnog tot overeen-
stemming konden komen. De gedeputeerde heeft de regierol in twee trajecten vormgegeven. 
Een bestuurlijk bemiddelingstraject tussen partijen en individuele minnelijke gesprekken ter 
voorkoming van de onteigening. Dankzij de inzet van de bestuurlijke bemiddeling is op 47 dos-
siers overeenstemming bereikt over de tijdige sanering. Er resteren nu nog 16 dossiers waarover 
nog geen overeenstemming is bereikt. Voor 15 dossiers geldt dat deze windmolens uiterlijk op 
31/12/2026 gesaneerd moeten zijn. Één windmolen moet uiterlijk voor de start van de bouw 
gesaneerd te zijn.  Om over de sanering van deze molen overeenstemming te bereiken zijn na-
mens de provincie minnelijke gesprekken gevoerd en biedingen gedaan over de aankoop van de 
gronden onder de windmolen. Deze minnelijke gesprekken worden in de komende periode ge-
continueerd. Tot op heden is er in het minnelijke traject echter geen overeenstemming bereikt. 
Om een tijdige sanering van de windmolen te realiseren wordt u gevraagd om de onteigenings-
procedure op te starten. Het minnelijk verwerven van de gronden blijft de insteek. 

 
7. Beoogd effect 

De verkrijging van de eigendom van de onroerende zaken die nodig zijn voor de saneringsopgave 
van het Windpark Zeewolde. 

 
8. Argumenten 
1.1 Er is een publiek belang en grondslag voor onteigening 

Het publieke belang voor de onteigening is gelegen in het realiseren van windenergie op basis 
van het provinciale  beleid waarin opschalen en saneren onlosmakelijk aan elkaar verbonden 
zijn. Zonder volledige sanering van de projectgebieden uit het Regioplan Windenergie is het 
niet mogelijk nieuwe windmolens te realiseren. Bovendien is de ambitie voor het realiseren 
van windenergie ook op nationaal (structuurvisie wind op land, nationaal energie akkoord) en 
Europees niveau (Europese richtlijn 2009/28 EG) vastgelegd. De grondslag voor de onteigening 
is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2016” van de gemeente Zeewolde in samen-
hang gelezen met het rijksinpassingsplan voor het nieuwe windpark Zeewolde. In het be-
stemmingsplan van Zeewolde is de locatie als agrarisch bestemd en het gebruik van de wind-
turbine onder het overgangsrecht gebracht. In het rijksinpassingsplan is de realisatie van de 
nieuwe windmolens onlosmakelijk verbonden aan de volledige sanering van de turbines uit het 
plangebied.  
 

1.2 Er is een noodzaak voor onteigening.  
De onteigeningsprocedure moet nu gestart worden om de tijdige sanering van de windmolen 
te realiseren. Het merendeel van de bestaande windmolens in het projectgebied mag conform 
de planregels van inpassingsplan “Windpark Zeewolde” tot uiterlijk 31 december 2026 blijven 
draaien. De bestaande windmolen uit het onderhavige voorstel staat  echter op 183 meter af-
stand van een nieuwe windmolen van het windpark Zeewolde waardoor vroegtijdige sanering 
noodzakelijk is. Vanwege deze korte afstand tot de nieuwe windmolens zal de bestaande 
windmolen niet meer aan de veiligheidseisen (IEC-normen) voldoen. De belasting op de oude 
windmolen zal door turbulentie niet meer aan de ontwerpstandaarden voldoen met een zware 
overbelasting en onverantwoorde risico’s tot gevolg.  
 

In de Flora en Fauna-ontheffing is daarnaast als voorwaarde opgenomen dat o.a. deze wind-
molen uiterlijk voor de start van exploitatie van het nieuwe windpark verwijderd moet zijn.  
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Gelet op de proceduretijd van een onteigeningsprocedure (gem. 2 jaar) en de verwachte start 
van de exploitatie van het windpark (medio 2021) is het noodzakelijk om nu te starten met de 
onteigening. Deze planning is ook vastgelegd in de saneringsovereenkomst.  
 

1.3 De minnelijke verwerving is (nog) niet succesvol gebleken 
Tijdens de bestuurlijke bemiddeling is bij de te onteigenen partij overeenstemming bereikt 
over de voorwaarden waaronder de nieuwe windmolen van Windpark Zeewolde op zijn eigen-
dom gerealiseerd kon worden. Over de sanering van de bestaande windmolen is dit in het be-
stuurlijk bemiddelingstraject niet gelukt. Daarom zijn er ook individuele onderhandelingen 
gevoerd met de betreffende grondeigenaar en zijn adviseur. Dit heeft echter nog niet tot re-
sultaat geleid. De onderhandelingen gaan ook tijdens de onteigeningsprocedure gewoon door, 
waarbij het uitgangspunt nog steeds is dat de gronden minnelijk zullen worden verworven. 
Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan geldt onteigening als laatste mogelijkheid. 

 
1.4 De provincie is de meest gerede partij voor onteigening 

De onteigening geschiedt ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan “Buitenge-
bied 2016”. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Zeewolde op 29 
september 2016. De gemeente Zeewolde is weliswaar verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2016’ maar dit laat onverlet dat de bevoegdheid in-
gevolge artikel 78 van de Onteigeningswet ook door en ten name van andere publiekrechtelij-
ke lichamen kan worden uitgeoefend. Vanwege de omvang van het project, de provinciale er-
varing met onteigening bij infrastructuur/natuurprojecten, de betrekkelijke afstand tot de lo-
kale belangen en de provinciale betrokkenheid bij andere projectgebieden uit het Regioplan, 
is de provincie de meest geschikte onteigeningsinstantie. De provincie is dit ook als zodanig 
overeengekomen in de saneringsovereenkomst en voert het overleg met de eigenaren van de 
benodigde onroerende zaak en verwerft deze zaak zo mogelijk in eigendom langs minnelijke 
weg. Slaagt dit niet dan zijn provinciale staten op grond van artikel 78 Onteigeningswet be-
voegd de Kroon te verzoeken om onroerende zaken ter uitvoering aan te wijzen. 
 

1.5 Minnelijke grondverwerving blijft het uitgangspunt 
Zoals hiervoor aangegeven blijft het uitgangspunt om de gronden minnelijk te verwerven. 
Mocht dit onverhoopt niet lukken, kan via onteigening de beschikking worden verkregen over 
de noodzakelijke gronden. Het opstarten van de onteigeningsprocedure is gemeld aan de des-
betreffende eigenaren. Indien de te onteigenen partij gedurende het onteigeningstraject als-
nog tot verkoop binnen de gestelde kaders bereid blijkt, kan de onteigeningsprocedure wor-
den stopgezet. 
 

1.6 De provincie loopt geen financieel risico 
De schadeloosstelling die op grond van de Onteigeningswet betaald zou moeten worden, 
wordt conform de bestuurlijke overeenkomst Saneringsopgave Windpark Zeewolde (artikel 6.5 
en 6.6) bekostigd uit het saneringsfonds en indien dit niet voldoende blijkt, zal het tekort 
door de initiatiefnemer (Windpark Zeewolde B.V.) worden aangevuld. Omdat het sanerings-
fonds nog niet is ingericht en ook nog geen middelen bevat, zal de schadeloosstelling volledig 
worden voorgefinancierd door de initiatiefnemer (artikel 7). Om die reden stort de initiatief-
nemer vooraf het bedrag op het rekeningnummer van de provincie. De voorfinanciering door 
Windpark Zeewolde B.V. wordt in een aanvullende overeenkomst vastgelegd.   
 

2.1. Het indienen van een verzoekschrift aan de Kroon is eerste stap in de onteigeningsprocedure 
Met het verzoekschrift doet de provincie een formeel verzoek tot onteigening. Op basis van 
dit verzoekschrift beoordeelt de Corporate Dienst (onderdeel Rijkswaterstaat) namens de 
Kroon of aan de vereisten voor onteigening is voldaan. Als dit het geval is zal een ontwerpbe-
sluit tot onteigening worden voorbereid. Voor een volledige omschrijving van de procedure 
verwijzen we naar de bijlage waarin de onteigeningsprocedure is toegelicht door Rijkswater-
staat. In bijlage 6 is een korte beschrijving opgenomen van de procedure.   
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2.2. De grondplantekening en de onteigeningslijst liggen ten grondslag aan het onteigeningsver-
zoek.  
De bijgevoegde grondplantekening (bijlage 8) is een vertaling van de opgave waarbij een mi-
nimale grondverwerving als uitgangspunt geldt. Dit ruimtebeslag geldt als basis voor de ontei-
geningsstukken op basis van titel IV. Op de onteigeningslijst (bijlage 9) zijn de te verwerven 
eigendommen met de kadastrale aanduiding omschreven. De zakelijke beschrijving (bijlage 
10) vormt de toelichting van het verzoek. 
 

2.3. Als Provinciale Staten hebben ingestemd met de start van de procedure en het verzenden van 
het verzoekschrift kan de uitvoering door Gedeputeerde Staten plaatsvinden. De bevoegdheid 
voor het starten van de procedure en versturen van het verzoekschrift ligt bij Provinciale Sta-
ten. De rest van de procedure is uitvoerend en is Gedeputeerde Staten bevoegd. Dit volgt uit 
artikel 158 eerste lid sub b van de Provinciewet. Provinciale Staten worden met mededelingen 
op de hoogte gesteld over het vervolg van de procedure.  
 

9. Kanttekeningen 
De Corporate Dienst van Rijkswaterstaat toetst het verzoekschrift namens de Kroon. Zij toetsen aan 
vormvereisten, waaronder of de provincie bevoegd is om te onteigenen, maar ook aan nut en nood-
zaak. Uit diverse juridische adviezen blijkt dat onteigening door de provincie haalbaar wordt ge-
acht. Het is echter uiteindelijk de Corporate Dienst, die namens de Kroon een definitieve beslissing 
moet nemen of de voorgestelde onteigening daadwerkelijk te realiseren is. 
 

10. Bijlagen 
Naam stuk: eDocs 

nummer : 

Bijgevoegd of 

per iode ter  inzage 

1. Besluit 21 juni 2017 2069040  

2. Mededelingen 22 augustus 2017 2113979  

3. Mededeling 18 oktober  2017 2142352  

4. 4e nieuwsbr ief Regioplan Windener gie 2169268  

5. 5e nieuwsbr ief Regioplan Windener gie 2225123  

6. Toelichting onteigeningspr ocedur e  2237050  

7. Ver zoekbesluit 2237619  

8. Gr ondplantekening (NIET PUBLICEREN IVM Per soonsgegevens) 2237062        

9. Onteigeningslijst (NIET PUBLICEREN IVM Per soonsgegevens) 2237051  

10. Zakelijke beschr ijving onteigening wpz w ijz bijhouden / schone ver sie 2293070  
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