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Gewijzigd vastgestelde 

Noodverordening wind ter inzage, 

Flevoland

 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat de gewijzigd vastgestelde Noodverordening 
wind vanaf 12 maart 2015 ter inzage ligt.

Provinciale Staten hebben op 18 februari 2015 de Noodverordening wind gewijzigd vastgesteld. De 
belangrijkste wijzingen ten opzichte van het ontwerp zijn:
– het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder en de testlocatie te Lelystad zijn uitgezonderd 

van de noodverordening;
– de beschermingsregels voor bouwen en gebruik zijn samengevoegd;
– de beslistermijnen zijn aangepast waarbij aansluiting is gezocht met de Wabo;
– er zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd.

De Noodverordening wind geldt voor het grondgebied van de provincie Flevoland, met uitzondering 
van het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder en de testlocatie te Lelystad.
De Noodverordening wind heeft als doel de plaatsing van nieuwe windmolens tegen te gaan die niet 
voldoen aan het beleid voor opschalen en saneren van windmolens.
De verordening bevat een instructie aan gemeenten om de bestemmingsplannen zodanig aan te 
passen dat nieuwe windmolens niet zijn toegestaan. Daarnaast bevat de verordening beschermingsre-
gels die gelden zolang die instructie nog niet in de bestemmingsplannen is vertaald. Met die regels 
wordt voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van het beleid voor 
opschalen en saneren van windmolens. Het gaat daarbij om een verbod om bestaand gebruik te 
wijzigen, een vereiste van een omgevingsvergunning voor werken geen bouwwerken zijnde en een 
toetsingskader voor bouwen.
Daarnaast bepaalt de verordening dat voor nieuwe windmolens alleen omgevingsvergunningen voor 
bepaalde termijn mogen worden afgegeven.

De gewijzigd vastgestelde Noodverordening wind ligt vanaf 12 maart 2015 ter inzage in het provincie-
huis Flevoland te Lelystad en de gemeentehuizen van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoordpolder, 
Urk en Zeewolde. De stukken kunnen op het provinciehuis en de gemeentehuizen tijdens kantooruren 
worden ingezien.
Het ontwerp van de Noodverordening wind is tevens te raadplegen op de website van de provincie 
Flevoland: http://provincie.flevoland.nl, ‘stukken ter inzage’ en op ruimtelijkeplannen.nl onder 
identificatienummer NL.IMRO.9924.PVwind-VA01.

Het is niet mogelijk om tegen de gewijzigd vastgestelde Noodverordening wind bezwaar of beroep in 
te stellen.

Als u nadere informatie over de stukken wenst, kunt u contact opnemen met de provincie Flevoland, 
Postbus 55, 8200 AB Lelystad, tel. 0320-265207.
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