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!

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van lnfrastructuur en Milieu
Provincie Flevoland
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Vereniging SwifterwinT
Nuon Wind Development B.V.
7 oktober 2016

I

ntentieovereenkomst windpark Windplan Blauw

Partljen:

1.

De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zUn
hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze mevrouw LK. Post, MT-lid Energie en
Omgeving, hierna te noemen: EZ;

2.

De l\ilinister van lnfrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-lvaas
Geesteranus, handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, namens deze de
heer W.H.B. Aarnink, directeur Netwerkontwikkeling, hierna te noemenr l&l\4;
EZ en l&M samen

te noemenr het

RUk;

3.

De provincie Flevoland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Stuivenberg,
gedeputeerde provincie Flevoland, gemachtigd door de commissaris van de Koning
conform het bepaalde in artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet en handelende
ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van Flevoland van 4 oktober
2O16, hierna te noemen: provincie Flevoland;

4.

De gemeente Dronten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. N. Verlaan,
wethouder gemeente Dronten, gemachtigd door de burgemeester conform het
bepaalde in artikel 17'1 , tweede lid, van de Gemeentewet en handelende ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Dronten 27
september 2O16, hierna te noemen: gemeente Dronteni

5.

De gemeente Lelystad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. E. Van Wageningen,
wethouder gemeente Lelystad, gemachtigd door de burgemeester conform het
bepaalde in artikel 171 , tweede lid, van de Gemeentewet en handelende ter uitvoering
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Lelystad 4
oktober 2O16, hierna te noemen: gemeente Lelystad;

6.

Vereniging SwifterwinT, vertegenwoordigd door de voorzitter de heer lvl. Schoone en
de secretaris de heer N. Schulte gezamenluk, en Nuon Wind Development B.V.,
vertegenwoordigd door mw. lvl.S. Deimel, manager proj ectontwikkeling wind op land in
Nederland, hierna te noemen: I n itiatiefnemers;

Hierna allen samèn te noemen: PartUen;
Overwegende:

-

dat het realiseren van windenergie op land essentieel is voor het behalen van de
doelstelling voor de opwekking van duurzame energie zoals vastgelegd in het op 6
september 2O13 ondertekende Energieakkoord voor duurzame groei, te weten een
toename van het aandeel van hernieuwt are energieopwekking naar 14y" in 2020 en een
verdere stljging van dit aandeel naat 160/o in 2O?3:

-

dat met het realiseren van windturbines in Lelystad en Dronten invulling wordt gegeven
aan de op 28 maart 2O14 door het Rijk vastgestelde structuurvisie Wind op Land, waarin
beoogd wordt 6000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land ruimtelijk in te
passen door grootschalige windprojecten te concentreTen in 11 gebieden die daarvoor het
meest geschikt zUn, waaronder de locatie Flevoland;
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-

dat de structuurvisie Wind op Land (SWOL) aangeeft dat in zuidelljk en oostelUk Flevoland
al tientallenjaren windenergie wordt ontwikkeld, wat er toe heeft geleid dat er in het
gebied veel oudere-generatie-windmolens aanwezig zljn die mogelUk vervangen kunnen
worden:

-

dat de structuurvisie vervolgens tleoogt om door herstructurering meer energie op te
wekken met minder molens, terwUltegelljkertLid een fraaier landschap ontstaat. De
provincie Flevoland heeft hiertoe samen met huidige windturbine eigenaren en de
gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde en met betrokkenheid van het RUk een
gebiedsproces doorlopen

-

;

dat provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde het beleid van
opschalen, saneren en participeren hebben vastgelegd in het Regioplan Windenergie
ZuidelUk en Oostelijk Flevoland (hierna Regioplan genoemd) dat op 3Ojuni 2016 in de
gemeenteraad van Dronten, op 5juli 2O16 in de gemeenteraad van Lelystad, op 27juni
2O16 in de gemeenteraad van Zeewolde en op 1 3juli 2O1 6 in de Provinciale Staten van
Flevoland is vastgesteld (inclusief enkele amendementen en moties).
dat in het Regioplan door de provincie Flevoland en de gemeenten Dronten, Lelystad en
Zeewolde is besloten zuideluk en oostelijk Flevoland op te delen in projectgebieden,
waarbinnen, gedurende de realisatiescope van het regioplan (2O3O) één project voor
opschalen, saneren en participeren in beginsel door één initiatiefnemer wordt gerealiseerd
met één procedure voor de ruimteluke inpassing;

-

dat ten aanzien van het windmolenbeleid de gemeente Dronten tevens in de
uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie Dronten 2O3O heeft aangegeven hoe zU tot
realisatie van de windmolenparken wil komen. Dit vervolgens is vertaald in de nota
kostenverhaal 2O16. De structuurvisie Dronten 2030 en de nota kostenverhaal een
aanvulling vormen op het vastgestelde Regioplan voor het Drontense grondgebied.

-

dat het overgrote deel van de eigenaren van windmolens, eigenaren en gebruikers van
gronden en bewoners van projectgebied Noord lid is van drie windverenigingen die
besloten hebben om vereniging SwifterwinT op te richten;

-

dat de vereniging SwiftyerwinT het initiatief zal nemen voor de oprichting van een
ontwikkel-BV die de ontwikkeling en exploitatie van een nieuwe generatie windturbines op
zich zal nemen en dat de vereniging SwifterwinT in afwachting van de oprichting van de
ontwikkel BV optreedt als initiatiefnemer voor het windpark Windplan Blauw;

-

dat de 28 huidige windmolens in projectgebied Noord eigendom is van Nuon en dat Nuon
de ontwikkeling en exploitatie van een nieuwe generatie windturbines op zich wil nemen;

-

dat de vereniging SwifterwinT en Nuon op 10 augustus 2016 een
samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten teneinde gezamenlijk als initiatiefnemers
te kunnen optreden;

-

dat de I n itiatiefnemers overeenkomstig het bepaalde in artikel 9b, derde lid, van de
Elektriciteitswet 1998, schrifteluk melding hebben gedaan bij de Minister van Economische
Zaken van het voornemen om een windmolenpark met een capaciteit van meer dan I OO
MW aan te leggen;

-

dat de lnitiatiefnemers, vanwege de

bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst en de
ingediende melding, de aangewezen PartUen zUn om de ontwikkeling van een nieuw
windmolenpark en de sanering van de huidige windmolens in projectgebied noord te
realiseren;

-

dat het doel van deze intentieovereenkomst is om vooT deze ontwikkeling en sanering een
uitvoerbaar en haalbaar plan tot stand te brengen;

dat Partuen zich vanuit een positieve en enthousiaste grondhouding willen inzetten voor de
hiervoor benodigde acties;

Spreken het volgende af:

Artikel

1

Partijen streven ernaar, ieder vanuit ziin eigen rol en verantwooTdellj kheid, tot
overeenstemming te komen oveT een proiectplan voor: één integraal economisch gezond
windenergieproject waarbU bU voorkeur nog in 2020 een oPgesteld vermogen van tenminste
215 N4W windenergie wordt gerealiseerd in het proiectgebied noord van Flevoland zoals dat is
begrensd op de kaart in bijlage 1, en de sanering van het huidige bestand aan windmolens
binnen dat gebied e.e.a. binnen de kaders van het Regioplan.

Artikel 2
PartUen stellen zich hierb!.j

a)

b)
c)

d)
e)

tot doel om te bevorderen dat:

in het projectgebied noord één integraal windenergieproject wordt gerealiseerd waarbU de
pijlers economische haaltaarheid, ruimtelijke kwaliteit, draagvlak, participatie, natuur en

milieu met elkaar in evenwicht zUn;
de verdiencapaciteit uit windmolens in het proiectgebied noord wordt vergroot;
financiële participatie door inwoners van Dronten, Lelystad en Swifterbant plaats kan
vinden:
gedurende dit proces alle belanghebbende PartUen in voldoende mate betrokken worden
zodat gewogen besluiten genomen kunnen worden over definitieve inpassing van de
windmolensi
een bUdrage wordt geleverd aan de landschappelijke samenhang en ruimteluke kwaliteit
van projectgebied Noord door het huidige bestand aan windmolens te saneTen en bij de
inpassinq van de toekomstige windmolens het RUksbeleid (SWOL) en het ruimteluk kader
van het Regioplan als uitgangspunt te nemen

Artikel 3
1. Partijen spannen zich in om oveT en weeT ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie
van de doelstellingen van deze intentieovereenkomst hun deskundigheid en (markt)kennis
ter beschikking te stellen.
2. PartUen zullen bij de uitvoering van deze intentieovereenkomst de volgende punten in acht
nemen:

a.

b.

Artikel

1.

Partuen onderschrUven de noodzaak van coördinatie en onderlinge afstemming
van elkaars activiteiten en werkzaamheden en van overleg over tal van aspecten,
een en ander zoals verder uitqewerkt in deze intentieovereenkomst;
PartUen houden met respect voor elkanders taken en werkzaamheden rekening
met elkanders gerechtvaardigde belangen.
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PartUen spannen zich in, elk vanuit haar eigen bevoegdheden en verantwoordelij kheden

en voor eigen rekening en risico, om tot overeenstemming te komen en het realiseren van
de volgende mlj lpalen:
a) een projectplanning tot en met het bereiken van de onherroepelijke

b)
c)
d)
e)

vergunningen;
een notitie reikwijdte en detailniveau;
een projectplan (overeenkomstig de kaders van het Regioplan, bestaande uit in
ieder geval een opschalingsplan, een saneringsplan en een particiPatieplan);
een participatieplan inclusief omgevingsanalyse en communicatieplan;

het plan- en Project MER;
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2.

3.

0
g)

een inpassingsplan met bUbehorende u itvoeringsbesluiten;
de benodigde vergunningen.
De lnitiatiefnemers, ondersteund door de overige PartUen, zUn verantwoordelUk voor:
a. de totstandkoming van een (concept) notitie reikwljdte en detailniveau;
b. een projectplan, overeenkomstig de kaders van het Regioplan;
c. een participatieplan waarin de proces- en financiële participatie op hoofdl]jnen is
uitgewerkt, inclusief communicatieplan;
d. een gecombineerd plan- en project NIER;
e. aanvragen van de vergunningen.
EZ, ondersteund door de overige PartUen, zal verantwoordelUk zUn voor:
a. het opstellen en beheersen van de projectplanning;
b. het publiceren van de (concept) notitie reikwUdte en detailniveau overeenkomstig
het bepaalde in artikel 7.8 en 7.9 Wet milieubeheer en vaststelling daarvan;
c. opstellen van een inpassingsplan en coördinatie van bUbehorende
uitvoeringsbesluiten. Het publiceren van het (concept) inpassingsplan en
uitvoeringsbesluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.8 en 7.9 Wet
milieubeheer en vaststelling daarvan;
d. het communicatieplan.

Artikel 5

1.
2.

Ten behoeve van het draagvlak voor en de uitvoerbaarheid van het project spant de
vereniging SwifterwinT zich in om binnen projectgebied Noord zo veel mogeluk
(rechts)personen die daar op grond van de statuten van de vereniging SwifterwinT voor in
aanmerking komen, als lid te werven en als lid te behouden.
De ln itiatiefnemeTs spannen zich in om bewoners van het projectgebied noord en overige
belanghebbenden vanaf het begin b! het project te betrekken en te laten participeren en
neemt hierbU de gedragscode'Draagvlak en participatie wind op land'van de Nederlandse
Windenergie Associatie en de verenigde natuur- en milieuorganisaties als uitgangspunt.

Artikel 6
Het RUk is voornemens om de saneringsopgave voor het projectgebied Noord, zoals die wordt
beschreven in het saneringsplan, met toepassing van artikel 3.5 van de Wet ruimteluke
ordeningjuncto artikel 6h van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, ruimtelljk te
veTankeren in een RU ksinpassingsplan.

Artikel

7

De vereniging SwifterwinT neemt de verplichting op zich om bU de oprichting van de

ontwikkel-BV haar verantwoordeliikheden zoals verwoord in deze intentieovereenkomst over

te dragen aan de ontwikkel-BV en daartoe ook een aanpassing voor te stellen van deze
intentieovereenkomst.

Artikel I
Het RUk spant zich in om knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving en beleidsregels
voor de realisatie van het windpark Windplan Blauw weg te nemen. Dit geldt in het bijzonder
voor knelpunten die de onderlinge afstemming met de andere grote ruimtelUke opgave voor
provincie Flevoland met zich brengt, te weten de uitbreiding van luchthaven Lelystad, en voor
knelpunten die verband houden met dUken, radar en zendmasten. Het RUk zorgt voor de
interdepartementale afstemming over deze knelpunten.
Artikel I
Provincie Flevoland en gemeente Lelystad en Dronten spannen zich in om knelpunten in de
uitvoering van wet en regelgeving en beleidsregels voor de realisatie van windpark Windplan
Blauw zo veel mogeluk weg te nemen.

Artikel

1.

1O

EZ zotgl voor ondersteuning van de uitvoering van deze intentieovereenkomst door

een projectorganisatie te faciliteren met in elk geval een stuurgroep en een

projectteam waarin alle PartUen voor eigen rekening en risico zitting hebben en

2.

3.
4.
Artikel

waarbU alle PartUen de beschikking hebben over een gezamenlijk opgestelde
planningen een beschr]jving van rollen, taken, verantwoordelu kheden en
bevoegdheden van ieder afzonderlUk (zie bU lage).
De stuurgroep zal bestaan uit de verantwoordelUk gedeputeerde van Flevoland
(voorzitter), de verantwoordelU ke wethouders van Dronten en Lelystad, de voorzitter
van SwifterwinT en de manager projectontwikkeling wind op land in Nederland namens
Nuon. Namens het bevoegd gezag zullen tevens de plaatsvervangend directeur
Energie en Omgeving van het ministerie van Economische Zaken en directeur
netwerkontwikkeling van RUkwaterstaat l\4idden-Nederland deelnemen in de

stuurgroep.
De Stuurgroep zal zo vaak bUeenkomen als nodig is om besluiten te nemen oveT
mUlpalen en de voortgang van het project conform de planning te bewaken.
Partuen zullen elk voldoende menskracht aan de proj ectorga nisatie ter beschikking
stellen om de doelen van deze intentieovereenkomst binnen de planning te bereiken.
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PartUen stemmen de communicatie over het project zoveel mogelUk met elkaar af. De
lnitiatiefnemers en EZ zljn primair verantwoordelij k voor de communicatie over het project.
Onder communicatie wordt in dit verband ook de planparticipatie verstaan. Op de
communicatie zUn de uitgangspunten uit de gedragscode'participatie en draagvlak wind'van

de Nederlandse Windenergie Associatie en de verenigde natuur- en milieuorganisaties van
toepassing.

Slotbepalingen
Artikel

1.

2.
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Elke partU kan de andere Partijen schriftelljk verzoeken deze intentieovereenkomst te
wUzigen. De wijziging behoeft de schriftelUke toestemming van alle Partljen. De
wijzigingen worden zo spoedig mogeluk na de schriftelijke toestemming van alle partUen

bekendgemaakt.
Elke partu kan deze intentieovereenkomst opzeggen met in acht neming van een
opzegtermun van 3 weken. Deze opzegging dient aan ieder andere partlj afzonderlljk
schriftelUk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel

13

PartUen komen overeen dat deze intentieovereenkomst niet in rechte afdwingbaar is.

Artikel

14

Deze intentieovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door
alle partljen en loopt tot en met het moment dat het inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten

onherroepelUk

zU

n.

Artikel 15
Deze intentieovereenkomst wordt gepubliceerd in de Staatscourant en tenminste op de
website van SwifterwinT.

Bij deze intentieovereenkomst zUn de volgende bljlagen gevoegd die onlosmakeluk deel
uitmaakt van deze intentieovereenkomst: bijlage 1 kaart van projectgebied Noord van
Flevoland en bUlage 2 met een uitwerking van bevoegdheden en verantwoordelU kheden.

Aldus overeengekomen op 7 oktober 2o16, en getekend in 1o-voud,

*,o*,**",.-",,**_*.
§

Mevrouw l. K. Post
MT-lid Energie en Omgeving

De Minister van

lnfrastructuur en Milieu,

De heer W.H.B. Aarnink
directeur Netwerkontwikkeling

Provincie Flevoland
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FLEVoLAND

I

De heer A. Stuivenberg
gedeputeerde

druntEn

wethouder

semeente o

Letyíod
mw. E. van Wageningen
wethouder

Vereniging SwifterwinT,

heer lvl. Schoone,

en de heer N. Schulte,
Secretaris.

Nuon

Vertegenwoordigd door mw. M.S. Deimel
manager windontwikkeling op land in Nederland
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JLAGE

1

1. PROJECTGEBIED NOORD

\
Kaart van projectgebied Noord met plaatsingszones (grus),
qekleurde stippen zUn bestaande windturbines

BIJLAGE 2

Bevoegdheden en verantwoordel!jkheden windpark Windplan Blauw
1.

lnitiatiefnemers: Vereniging SwifterwinT en Nuon
- op regelmatige basis pro actief deelnemen aan overleg tussen initiatiefnemers en
overheden
- mede opstellen en ondertekenen intentie overeenkomst windpark Windplan Blauw

-

ondertekenen anterieure overeenkomsten
- opstellen projectplan (incl. saneringsplan, opschalingsplan en participatieplan)
- opstellen stakeholderanalyse en (p lan) partic ipatiepla n
- communicatie van het project naar de regio i.s.m. het ministerie van EZ
- opstellen Notitie ReikwUdte en Detail voor de IVIER
- opstellen NIER incl. noodzakelUke onderzoeken
- opstellen vergunningaanvragen incl. noodzakelUke onderzoeken
- indienen SDE+ aanvraag
2.

Ministerie EZ
- op regelmatige basis pro actief deelnemen aan overleg tussen initiatiefnemers en
overheden

- mede opstellen en ondertekenen intentie overeenkomst windpark Windplan Blauw
- opzet van een projectorganisatie in overleg met partners
- opstellen van een communicatieplan en werkplanning in overleg met partners.
- opstellen en vaststellen inpassingsplan (lP) inclusief BRo-overleg
- afstemming windpark Flevoland Noord op ontwikkelingen luchthaven Lelystad
- toetsen en ondertekenen anterieure oveTeenkomsten
- toetsen proj ectplan
- in overleg treden met het ministerie van l&[/ bU het goedkeuren van stukken, het
nemen van besluiten en het doorlopen van de besluitvormingsprocedure
- VASTSTEIIEN NRD
- in procedure brengen NRD en organiseren info avonden
- communicatie van het project naar de regio i.s.m. de initiatiefnemers
- nemen coördinatiebesluit en versturen term]jnbrief
- keuze VKA in overleg met initiatiefnemers, provincie en gemeente
- toetsen en goedkeuren MER
- in procedure brengen van lP, NIER, besluiten vergunningen en organiseren info
avonden

- MER voor advies voorleggen aan de cie IVIER
- in behandeling nemen van vergunningaanvragen en nemen van besluiten
- in behandeling nemen van ziensw]jzen, opstellen nota van beantwoording en
vaststellen lP
- in behandeling nemen SDE+ aanvraag
- afhandelen RvS procedure (i.o.m. ministerie l&M)
3.

Ministerie lenM
- op regelmatige basis pro actief deelnemen aan projectgroepoverleg tussen
inil ial ietnemers en overheden.
- Agenda specifiek deelnemen aan de Stuurgroep.
- toetsen op overeenstemming met het rUksbeleidr algemeen beginsel van een
goede ruimtelUke ordening, nationaal ruimtelUk beleid (Structuurvisie Wind op Land),
wet- en regelgeving op de beleidsterreinen van l&lvl zoals externe veiligheid, geluid
en andere milieuaspecten.
- mede opstellen en ondertekenen intentie overeenkomst windpark Windplan Blauw
- afstemming windpark Flevoland Noord op ontwikkelingen luchthaven Lelystad
- toetsen van concept-NRD en instemmen met de NRD

-
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- keuze VKA in overleg met initiatiefnemers, provincie en gemeente
- toetsen IVIER en lnpassinqsplan.
- in behandeling nemen van vergunningaanvragen en nemen van besluiten hierover
vooT zover deze betrekking hebben op het l&M beheersgebied.
- l\ilEz en MlenÍ\4 stellen het inpassingsplan (lP) vast.
3.

Provincie Flevoland
-. op regelmatige basis pro actief deelnemen aan overleg tussen initiatiefnemers en
overheden
- keuze VKA in samenwerking met rij k en gemeenten
- mede opstellen en ondertekenen intentie overeenkomst windpark Windplan Blauw
- advisering lP op basis van provinciaal beleid (BRo-overleg)
- in behandeling nemen van vergunningaanvragen en nemen van besluiten
- actieve tlUdrage aan info avonden

4.

Gemeente Lelystad
- ln overleg met andere gemeenten opstellen anterieure (exploitatie) overeenkomst
voor het plangebied binnen de gemeentegrenzen
- op regelmatige basis pro actief deelnemen aan overleg tussen initiatiefnemers en
overheden
- mede opstellen en ondertekenen intentie overeenkomst windpark Windplan Blauw
- advisering lP op basis van gemeentelijk beleid (BRo-overleg)
- adviseren over NRD voor de [/ER

- adviseren over het MER
- actieve bijdrage aan info avonden
- in behandeling nemen van vergunningaanvragen en nemen van besluiten
5.

Gemeente Dronten

- ln overleg met andere gemeenten opstellen anterieure (exploitatie)overeenkomst
voor het plangebied binnen de gemeentegrenzen
- op regelmatige basis pro actief deelnemen aan overleg tussen initiatiefnemers en
overheden
mede opstellen en ondertekenen intentie overeenkomst windpark Windplan Blauw
- advisering lP op basis van gemeentelUk beleid (BRo-overleg)

- adviseren over NRD voor de I\4ER
- adviseren over het MER
- actieve budrage aan info avonden
- in behandeling nemen van vergunningaanvragen en nemen van besluiten
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