
VOORTGANGSBERICHT 7 3E KWARTAAL 2018

In dit voortgangsbericht informeren wij Provinciale Staten over de uitvoering van het Regioplan 
Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In het Regioplan is een uitwerking van het provinciale 
beleid voor windenergie in zuidelijk en oostelijk Flevoland vastgelegd. Het plan voorziet in de 
vervanging van de huidige generatie windmolens door nieuwere en efficiëntere turbines, waardoor 
het mogelijk is om meer dan twee keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu het geval is. 
Daarnaast wordt de voorwaarde gesteld dat bewoners en ondernemers uit het gebied de mogelijkheid 
moeten krijgen om financieel in de ontwikkeling te participeren. Hiermee draagt het beleid bij aan 
economische structuurversterking en een vergroting van het lokale en regionale draagvlak.

In de zevende uitgave van dit voortgangsbericht informeren we u over de ontwikkelingen uit het 3e 
kwartaal van 2018. In eerdere versies van dit voorgangsbericht werd nog gesproken van een “nieuws-
brief”. Omdat veel van de informatie vaak ook in separate mededelingen en/of voorstellen bij u terecht is 
gekomen, vinden wij het beter om te spreken van een voortgangsbericht. Dit neemt echter niet weg dat 
er ook nieuwe onderwerpen in het voorgangsbericht worden benoemd. 
 

1.  Uitvoering van de moties bij het Regioplan

Motie 1. Vervolgtraject
Bij het vaststellen van het Regioplan op 13 juli 2016 is een motie aangenomen waarin PS hebben verzocht 
om regelmatig geïnformeerd te worden over de uitwerking van het regioplan. Met het voorliggende 7e 
voortgangsbericht wordt uitvoering gegeven aan deze motie. 

In dezelfde motie hebben PS verzocht om geen nieuwe projectgebieden buiten het plangebied van het 
Regioplan aan te wijzen zonder dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met PS. Naast de ontwikkeling 
van Jaap Rodenburg II (nu windpark Pampus) zijn er op dit moment geen voornemens om andere nieuwe 
projectgebieden aan te wijzen. 

Motie 2. Obstakelverlichting
In een tweede motie bij het regioplan heeft u verzocht om de hinder van obstakelverlichting zo veel 
mogelijk te beperken door in overleg te treden met het ministerie van I&M over de circulaire, zodat 
vastbrandende verlichting, demping, afscherming en maatwerkoplossingen mogelijk worden. Nu deze 
aanpassing heeft plaatsgevonden richten wij onze aandacht op de vertaling in de projecten. Om op de 
hoogte te blijven en mee te praten over de laatste ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot 
obstakelverlichting, is de provincie vertegenwoordigd in de landelijke projectgroep Obstakelverlichting. 
De recent uitgevoerde proeven bij windpark Krammer met het inschakelen van verlichting op basis van 
radar-naderingsdetectie hebben positieve resultaten opgeleverd. 
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Bij deze proeven wordt verlichting alleen ingeschakeld op het moment dat vliegtuigen binnen een bepaalde 
afstand van het park worden gedetecteerd. Beoogd wordt dat radar-naderingsdetectie opgenomen wordt 
in een actualisatie van het informatieblad ‘Aanduiding van windturbines en windparken op het Neder-
landse vasteland’, welke naar verwachting eind van dit jaar in concept wordt opgesteld. Naast de onder-
zoeken naar radar-naderingsdetectie wordt ook onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden om de 
hinder van obstakelverlichting te reduceren, bijvoorbeeld door de toepassing van infraroodverlichting 
(niet zichtbaar licht) in combinatie met instrumenten voor piloten om infraroodlicht wél te kunnen zien. 
Door onze deelname aan de projectgroep Obstakelverlichting volgen wij de voortgang en resultaten van 
ontwikkelingen op de voet en kunnen we initiatiefnemers van de Flevolandse parken met deze kennis 
verder helpen.

2.  Jaap Rodenburg II

De provincie is het bevoegd gezag voor de vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. In de 
afgelopen maanden is de vergunningaanvraag beoordeeld, en hebben Gedeputeerde Staten besloten een 
ontwerpvergunning Wet Natuurbescherming te verlenen aan initiatiefnemer voor de realisatie van windpark 
Jaap Rodenburg II. Het betreft de realisatie van tien turbines. Parallel met het besluit tot verlening van 
de ontwerpvergunning hebben Gedeputeerde Staten een ontwerpontheffing Wet Natuurbescherming 
verleend aan de initiatiefnemer van het windpark. Een ieder kan zienswijzen op de ontwerp besluiten 
indienen van 27 september tot en met 8 november 2018. Provinciale Staten worden geïnformeerd wanneer 
de Wnb-vergunning is verleend.

3. Voortgang samenwerking en projecten in de vier 
projectgebieden

Windpark Zeewolde (projectgebied Zuid)

Rijksinpassingsplan vastgesteld – beroepsfase 
Tegen het Rijksinpassingsplan, de omgevings-
vergunning en de ontheffing op basis van de Wet 
natuurbescherming zijn 22 beroepschriften 
ingediend. De Raad van State heeft de beroepen 
behandeld tijdens een 3-tal zittingsdagen. Te weten 
9 april, 4 en 5 juni 2018. Hoewel de uitspraak in 
september werd verwacht, is de uitspraak nogmaals 
met 6 weken verdaagd.

Saneringsopgave 
In de commissie van 26 september 2018 is een voorstel aan Provinciale Staten besproken over de start van 
de onteigeningsprocedure op één locatie in het projectgebied. De besluitvorming is op 17 oktober 2018 
beoogd. Ook na het nemen van het besluit zal het mogelijk blijven om tot minnelijke overeenstemming te 
komen.

Gedoogplichtprocedure
De initiatiefnemer heeft voor een 4-tal locaties, waarop nieuwe windmolens gebouwd worden, niet de 
beschikking over de benodigde gronden. Daarnaast was er een 4-tal locaties waar de initiatiefnemer niet 
met alle rechthebbenden overeenstemming had bereikt over de realisatie van een windmolen danwel de 
zogenoemde overdraai over gronden. Daarom is zij medio 2017 een gedoogplichtprocedure op basis van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht gestart. Eind september van dit jaar heeft de minister de gedoogbesluiten 
afgegeven (in totaal 8 beschikkingen). Tegen de besluiten kan beroep worden ingesteld door de belang-
hebbenden.
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Saneringsfonds
Op 21 juni 2017 heeft u besloten een saneringsfonds te beheren voor windpark Zeewolde dat gevoed 
wordt met de middelen vanuit het Rijk. Op dit moment wordt nog onderzocht op welke wijze de gelden 
het beste beheerd kunnen worden. Hierover is de provincie in gesprek met de betrokken departementen 
en initiatiefnemer. Het ziet er naar uit dat eea zal worden vastgelegd in een specifieke doeluitkering en 
een privaatrechtelijke uitvoeringsovereenkomst met het windpark. 

Windplan Blauw (Projectgebied Noord)

Rijksinpassingsplan wordt definitief vastgesteld
Het ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Blauw 
heeft ter inzage gelegen van 22 juni tot en met 
8 augustus. In die periode zijn 46 unieke zienswijzen 
ingediend. De zienswijzen zijn inmiddels beantwoord 
en de laatste aanpassingen zijn doorgevoerd in het 
RIP. De belangrijkste aanpassingen betreffen de 
verplaatsing van turbines uit het Swifterbos en de 
aanpassing van het rustgebied voor de fuut. 

In de afgelopen weken zijn tevens de verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor luchtvaart en radar 
verleend en heeft de initiatiefnemer met alle turbine-eigenaren afspraken gemaakt over de te saneren 
turbines. Hierdoor zal de inzet van het onteigeningsinstrument voor Windplan Blauw niet meer nodig zijn. 

Er zijn geen belemmeringen meer om het Rijksinpassingsplan vast te kunnen stellen. De ministers van EZK 
en BZK gaan daarom het plan ondertekenen in de eerste helft van oktober. Na ondertekening is er een 
planologisch kader vastgesteld dat ruimte biedt voor de bouw van 61 nieuwe windturbines en een netto 
bijdrage van ca. 250 MW.

Vergunning Wet Natuurbescherming
De provincie is bevoegd gezag voor de vergunning Wet natuurbescherming. Gedeputeerde Staten hebben 
deze vergunning verleend. Het besluit wordt, in het kader van de Rijkscoördinatieregeling 
(RCR-procedure), samen met het Rijksinpassingsplan en andere vergunningen gepubliceerd door het Rijk.

Aanpassing plaatsingszones Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland
Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerp Rijksinpassingsplan en de ontwerp vergunningen 
heeft ook het ontwerp besluit van de Gedeputeerde Staten over de aanpassing van de verordening voor de 
fysieke leefomgeving 2012 ter inzage gelegen. De aanpassing voorziet in de optimalisatie van twee 
plaatsingszones ten behoeve van het windpark. Er is één zienswijze ingediend tegen het ontwerp besluit, 
die geen aanleiding gaf het besluit aan te passen. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten de 
plaatsingszones aan te passen conform het ontwerp besluit.

Windplan Groen (Projectgebied Oost)

In projectgebied Groen hebben de initiatiefnemers 
en het merendeel van de bestaande turbine-
eigenaren elkaar gevonden in Windkoepel Groen. 

Voorkeursalternatief
De initiatiefnemers van Windplan Groen 
(Windkoepel Groen) hebben in samenspraak met 
de betrokken overheden een voorkeursalternatief 
(hierna: VKA) ontwikkeld voor de invulling van het 
projectgebied “Oost” uit het Regioplan. 
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Het betreft een plan voor de realisatie van 109/110 nieuwe windmolens ter vervanging van de 98 bestaande 
windmolens in het gebied.
Op 19 september hebben Provinciale Staten kennis genomen van het VKA en ingestemd met de afwijkingen 
van het beleid die hiervoor nodig waren. Naar aanleiding van de behandeling in de Staten is een mededeling 
met een aanvullende toelichting op de windmolen-aantallen verzonden (edocs # 2315466) en wordt een 
moment georganiseerd om technische vragen over de sanity check te bespreken. 

Pré-toets luchtvaart
Op dit moment vindt intensief overleg plaats met de betrokken luchtvaartinstanties. In een pré-toets wordt 
beoordeeld in hoeverre het plan voldoet aan de eisen in het kader van de luchtvaartveiligheid en of het 
mogelijk is de wettelijk benodigde verklaring van geen bezwaar af te geven voor het plan. Tijdens de 
over leg gen is een aantal discussiepunten naar voren gekomen. De betrokken overheden hebben afgesproken 
te werken aan een oplossing waarin zowel het luchtvaart-belang als duurzame-energiebelang met elkaar te 
verenigen zijn. Wij houden u op de hoogte over uitkomsten van het overleg. 

Planning
De planning van het project is er nu op gericht dat het VKA wordt vertaald in een voorontwerp Rijksinpas-
singsplan dat in december 2018 aan de overlegpartners (waaronder Provinciale Staten) kan worden 
voorgelegd. Doel is om in het najaar 2019 de SDE+ subsidie aan te kunnen vragen. Hiervoor is het nodig 
dat het Rijksinpassingsplan is vastgesteld. 

Projectgebied West

In het projectgebied West hebben de deelnemers 
(6 exploitanten van lijnopstellingen en 15 solitaire 
windturbine eigenaren en de windvereniging 
Windshare) overheden gevraagd mee te denken over 
de ontwikkelingsmogelijkheden van het project-
gebied. De initiatiefnemers zijn op dit moment in 
gesprek met de betrokken luchtvaartinstanties en 
verkennen met welke opstelling zij een haalbare 
businesscase voor het gebied kunnen realiseren. 
Als zij hiervoor realistische mogelijkheden zien, 
willen zij met de betrokken overheden een 
intentieovereenkomst sluiten. 
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