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1. Aanleiding 
Naar aanleiding van beroepen teven het Rijksinpassingsplan voor windplan Zeewolde heeft 
de Raad van State een conclusie gevraagd bij advocaat-generaal Widdershoven. De vragen 
hadden betrekking op de mogelijkheid dat met het provinciale beleid inzake de windmolens 
schaarse rechten wordt gecreëerd. De advocaat-generaal heeft op <PM> zijn conclusie 
gegeven. 
 
De gevraagde conclusie geeft aanleiding om de juridische vertaling van het beleid te 
nuanceren voor zover het betreft het onderdeel dat er maar één initiatiefnemer per 
projectgebied mogelijk is.  
Met het provinciale beleid is bedoeld de inhoud te regelen, niet wie een initiatiefnemer is 
of initiatiefnemers te selecteren. Beleid is nog zelfbindend, maar een verordening bindt 
ook anderen. Daarom wordt de verordening aangepast.   
 
 

2. Procedure 
Het ontwerp van de wijziging is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl, de Staatscourant en 
de plaatselijke kranten in Flevoland.  
Het ontwerp van de wijziging is toegezonden aan: gemeenten, waterschap, OFGV, Rijk en 
windverenigingen.  
Het ontwerp van de wijziging heeft van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ter inzage 
gelegen.  
 
Gedurende deze periode zijn opmerkingen en zienswijzen ontvangen van . <PM>. 
De zienswijzen geven aanleiding om de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
te maken. <PM> 
 
 

3. De wijzigingen en de tekst van de verordening zoals die luidt met inbegrip van 
die wijzigingen. 

 
Uit de regeling en de toelichting zijn indicaties als dat er maar één initiatiefnemer kan zijn 
die een projectplan voor opschalen en saneren realiseert, eruit gehaald. Er is gefocust op 
het resultaat: er dient een kwalitatief voldoende projectplan te liggen waarin de volledige 
opschalings- en saneringsopgave in samenhang zijn opgenomen , voordat de provincie 
akkoord geeft voor realisatie van nieuwe windmolens. 
Verder zijn toelichtingen aangescherpt, in de zin dat meer duidelijkheid wordt gegeven 
over de ruimtelijke motieven die aan de regeling ten grondslag liggen.  
Dit betreft de tijdelijkheid van een omgevingsvergunning, maar ook de aanwijzing van 
windgebieden en niet-windgebieden, de aanwijzing van projectgebieden en 
plaatsingszones.  
 
De regeling voor wind – hoofdstuk 10b van de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland – wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 10b.6 en 10b.7 zijn redactioneel aangepast zodat duidelijker is op grond waarvan 
een projectgebieden en plaatsingszones worden aangewezen, danwel aangepast. 
 
Artikel 10b.8 wordt geschrapt. 
 
Om te borgen dat het projectplan in zijn geheel wordt uitgevoerd wordt nu in artikel 10b.9 
de eis gesteld dat een projectplan in ieder geval ook stukken bevat waaruit blijkt dat is 
geborgd dat het projectplan voor opschalen en saneren in zijn geheel wordt uitgevoerd.    
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Het woord initiatiefnemer schrappen en zinnen weer redactioneel kloppend maken: 
- Begrippen projectgebied en projectplan 
- Artikel 10b.10, eerste lid onder d 
- Artikel 10b.13, tweede lid 
- Artikel 10b.13, derde lid onder d 

Het woord initiatief vervangen door plan: 
- Artikel 10b.14 

 
 
De toelichting bij de regeling voor wind in de Verordening voor de fysieke leefomgeving 
Flevoland wordt als volgt gewijzigd: 
 
Nadere toelichtingen zijn opgenomen bij de volgende onderdelen:  

- In het algemene deel van de verordening op het hoofdstuk wind wordt de 
systematiek nader toegelicht. 

- Artikel 10b.3: nadere toelichting van de reden van de tijdelijkheid en de termijn 
van 25 jaar. 

- Artikel 10b.4: nadere toelichting van de indeling in windgebieden en niet-
windgebieden. 

- Artikel 10b.5: nadere toelichting op de projectplannen en de aanwijzing en/of 
aanpassing van projectgebieden en plaatsingszones.  

- Artikel 10b.6:  nadere toelichting op de projectgebieden. 
- Artikel 10b.7: nadere toelichting op de plaatsingszones. 
- Artikel 10b.8: geschrapt. 
- Artikel 10b.9: nadere toelichting op het beperken van de dubbeldraai-termijn 

 
 
Het woord initiatiefnemer schrappen en zinnen weer redactioneel kloppend maken: 

- Algemene toelichting op het hoofdstuk wind 
- Artikel 10b.2 
- Artikel 10b.6 
- Artikel 10b.10 
- Artikel 10b.11 
- Artikel 10b.13 
- Artikel 10b.14 

 
De teksten met de wijzigingen zichtbaar gemaakt, zijn opgenomen in de bijlagen. 
 
 
Bijlagen:  
 

a. Regels hoofdstuk 10b Verordening voor de fysieke leefomgeving, met daarin de 
wijzigingen aangegeven  

b. Toelichting hoofdstuk 10b Verordening voor de fysieke leefomgeving, met daarin de 
wijzigingen aangegeven 
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