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Bijlage(n) 

  

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op 16 januari 2018 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 

voor het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, onderhoudsweg en 

bijbehorende voorzieningen op het perceel overig Almere Pampus te Almere. In deze brief 

besluiten wij op uw aanvraag om omgevingsvergunning. 

 

Besluit 

Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besluiten wij 

de omgevingsvergunning te verlenen. 

 

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende besluiten en activiteit(en):  

1. Activiteit: bouwen SBA 180209-13-01 

2. Activiteit: planologische strijdig gebruik SBA 180209-24-01 

3. Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets SBA 180209-24-01 

 

Voor de motivering verwijzen wij naar de bijlage(n). Deze maakt/maken onderdeel uit van 

de beschikking. Wij raden u aan om de vergunningen met de bijlage(n) goed te lezen. Dit 

kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden 

voorschriften naleven. 

 

De vergunning wordt verleend voor een periode van 25 jaar. Wij wijzen u erop dat, op 

grond van artikel 5.16 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, na het verstrijken van de bij 

deze omgevingsvergunning aangegeven termijn van ten hoogste 25 jaar, u verplicht bent 

de vóór de verlening van deze omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te 

hebben. 

 

Procedure 

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 

paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wij hebben de aanvraag 

beoordeeld aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast hebben wij de 

aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht. Uw 
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aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de 

gevraagde omgevingsvergunning. 

 

Wanneer mag u met de werkzaamheden beginnen 

Zodra de beschikking in werking getreden is mag u met de werkzaamheden beginnen. Dit 

gebeurt zes weken na de dag van bekendmaking. Wanneer echter een voorlopige 

voorziening wordt aangevraagd binnen deze termijn treedt de beschikking niet eerder in 

werking dan nadat de rechter over dit verzoek een beslissing heeft genomen. De 

beschikking is pas onherroepelijk als binnen deze termijn geen beroepschrift is ingediend. 

Zolang de beschikking niet onherroepelijk is handelt u voor eigen risico.  

 

Nog in te dienen gegevens en bescheiden 

Bij de als bijlage meegezonden verleende activiteiten is genoemd welke gegevens en 

bescheiden uiterlijk 3 weken voor de start van de betreffende handeling moeten worden 

ingediend en namens ons zijn goedgekeurd alvorens deze handeling mag worden 

uitgevoerd. 

 

Overige toestemmingen en voorzieningen 

Voor het realiseren van uw project heeft u naast de verleende omgevingsvergunning nog 

andere toestemmingen en / of voorzieningen nodig. Zie de bijlage met het overzicht 

omtrent toestemmingen en/of voorzieningen. 

- Vergunning voor het plaatsen van objecten ten behoeve van 

(ver)bouwactiviteiten (aanvraag via het digitale loket: “Voorwerpen of 

stoffen op of aan de openbare plaats”) 

 

De aanvraagformulieren voor de hierboven genoemde toestemming(en) en/of 

vergunning(en) kunt u vinden op https://www.almere.nl/dienstverlening/vergunningen. 

 

Nadere informatie 

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de heer Duppen, 

telefoonnummer 0629461963 Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons 

kenmerk 180209 te vermelden. 

Voor inlichtingen over de uitvoering en de start van de werkzaamheden (inclusief het 

eventuele grondwerk) dient u contact op te nemen met de inspecteur van het team 

Toezicht & Constructie, RM van der Smitte, telefoonnummer 036-5277545 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

namens hen, 

 

 

 

T.M.  Klooster 

Teamleider Wabo -Vergunningen en Realisatie  

 

Cc: Bosch en Van Rijn BVt.a.v. Mevr. R.A. Hoenkamp 

Groenmarktstraat 37 

3521AV Utrecht  

 

Intern: n.v.t. 
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Betaling leges 

Als gevolg van het indienen van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. De legesnota met 

daarop de berekening van het verschuldigde bedrag, sturen wij u binnenkort afzonderlijk 

toe. 

 

Publicatie 

Van dit ontwerpbesluit doen wij mededeling op 11 april 2018 d.d. 12 april 2018 op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en op 11 april 2018 d.d. 12 april 2018 in de 

Staatscourant. 

 

Zienswijzen 

Wij leggen de aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 12 april 2018 digitaal ter inzage. Een 

ieder kan binnen zes weken vanaf de eerste dag van terinzagelegging zienswijzen over de 

ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen bij 

Burgemeester en wethouders van Almere, postbus 200, 1300 AE Almere.  

 
 

BIJLAGEN 

Bijlagen die onderdeel zijn van de beschikking 

- Bijlage procedureel 

- bijlage activiteit bouwen 

- bijlage handelen in strijd met ruimtelijke ordening/ planologische regeling 

- Collegebesluit ontwerp omgevingsvergunning en vvgb Windpark Pampus (20 

februari 2018) dossier 1082 

- Raadsbesluit ontwerp omgevingsverguning en vvgb Winpark Pampus (26 maart 

2018) RV-15 

- Bijlage – Ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ 

- bijlage besluit OBM 

- bescheiden als genoemd in de bijlage Overzicht bescheiden bij besluit 
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Bijlage procedureel 

Ter inzage legging 

Op 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage 

gelegen en is een ieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. 

Van deze gelegenheid is wel/geen gebruik gemaakt. 
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Overig bouwwerk bouwen 
het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, onderhoudsweg en 
bijbehorende voorzieningen 
Bouwen 
180209-13-01 
Het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10 Wabo). 

 

1.   Inhoudelijke beoordeling 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te 

voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. In dit geval heeft u 

vergunning in hoofdlijnen aangevraagd voor het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, 

onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen. 

 

Op grond van artikel 2.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) worden in bijlage II van het Bor categorieën van 

gevallen aangewezen, waarin in afwijking van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo geen omgevingsvergunning nodig 

is voor de activiteit bouwen van een bouwwerk. 

Gelet op de door u aangevraagde activiteit en gezien de artikelen 2, 3 en 5 van bijlage II van het Bor is de door 

u aangevraagde bouwactiviteit omgevingsvergunningplichtig als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo. 

 

Toelichting 

Op grond van artikel 2.10 Wabo moet de aangevraagde omgevingsvergunning, voor zover deze betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo, worden geweigerd indien het bouwen niet 

voldoet aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke bouwverordening, het bestemmingsplan, de 

beheersverordening, algemene ruimtelijke regels die door de provincie of het Rijk zijn gesteld, het 

exploitatieplan, redelijke eisen van welstand of een advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid. 

 

De vergunningaanvraag betreft een bandbreedte. Voor wat betreft de afmetingen  

van de windmolens is deze bandbreedte als volgt:  

➢ Ashoogte: minimaal 85 meter, maximaal 100 meter.  

➢ Rotordiameter: minimaal 100 meter, maximaal 120 meter.  

➢ Tiphoogte: lager dan 150m.  

In de overweging te hebben meegenomen dat bij de aanvraag is aangegeven dat er uiteindelijk voor  

één specifieke windmolen zal worden gekozen. 

 

In dit geval hebben wij geen weigeringsgronden geconstateerd, voor zover deze betrekking hebben op het 

bouwen van een bouwwerk. Dit blijkt, per toetsgrond, uit het volgende. 

 

Bouwbesluit 

Het bouwen van de windturbines is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de  

Bouwverordening en het Bouwbesluit. De aanvrager heeft verzocht gebruik te maken van artikel 2.7 van de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), om gegevens omtrent de constructie en installatie later in te 

dienen. Deze gegevens dienen 3 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden te worden ingediend. De 

uiteindelijke toetsing van de gegevens omtrent constructie en installatie zullen minimaal 3 weken voor de start 

van de bouw worden uitgevoerd. Zie de onder punt 3 genoemde voorwaarden. 
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Bouwverordening 

Het bouwen van de windturbines is in overeenstemming met de regelen en voorschriften van de  

Bouwverordening. 

 

Planologische regeling 

De strijdigheid van de activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft met het bestemmingsplan Almere 

Pampus en Markermeer wordt opgeheven. Wij verlenen immers elders in dit besluit de door u aangevraagde 

omgevingsvergunning, voor zover deze betrekking heeft op de activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c 

Wabo. Zie hiervoor ook de bijlage “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. 

 

Redelijke eisen van welstand 

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft is in verband met de 

omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit 

oordeel niet over omwille van het behalen van de gemeentelijke duurzame energiedoelstellingen. Als besloten 

in in de B&W vergadering van 20 februari 2018 agendapunt 13.TH dossier 1082. 

 

Advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid 

In dit geval is de toetsgrond met betrekking tot een advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid niet 

relevant. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten de vergunning in hoofdlijnen, voor zover dat betrekking heeft op 

het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen, 

onder oplegging van de onder punt 3 genoemde voorwaarden, te verlenen. 

 

2. Toetsingsdocumenten 

Wij hebben de volgende toetsingsdocumenten bij de inhoudelijke beoordeling betrokken: 

• Bescheiden zoals aangegeven in “Overzicht bescheiden bij besluit”. 

 

3. Voorwaarden 

• Het bouwwerk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de technische voorschriften die zijn gegeven bij 

of krachtens het Bouwbesluit 2012 en overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening Almere. 

• De in bijlage A1 genoemde gegevens dienen uiterlijk 3 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden 

te worden ingediend 

• Er mag niet eerder begonnen worden met bouwwerkzaamheden voordat de nog in te dienen stukken zijn 

goedgekeurd 

• De windturbines moeten zijn uitgerust met een ijsdetectie- en- afschakelvoorziening, waarmee 

de turbines automatisch uitgeschakeld worden indien zich ijs op de rotorbladen heeft gevormd 

• De windturbines dienen te worden voorzien van een stilstandvoorziening 

• Uiterlijk drie weken voor start van de bouw dient de uiteindelijke keuze ten aanzien van het type/ fabricaat 

toe te passen windmolen voor het gehele project te worden verstrekt 

• De keuze van de windturbine kan doorwerken in de milieuregels die voor het windpark gelden, deze 

gegeven moeten dan ook aangeleverd en getoetst worden 

• Het onderhoudsgebouw is ook in hoofdlijnen aangevraagd. Voor dit bouwwerk dient nog wel een 

gewijzigde vergunning ingediend te worden 

• Overige voorwaarden die genoemd zijn in de andere activiteiten moeten zijn goedgekeurd 
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Bijlage A1 
De gegevens uiterlijk 3 weken voor startbouw indienen.  
De (detail)tekeningen en/of berekeningen van deze onderdelen moeten nog worden ingediend: 
 
Omschrijving Toelichting 

Tekening stabiliserende onderdelen   

- stabiliteit voorzieningen   

- maatvoering   

Overige gegevens   

Funderingsoverzicht   

Sonderingen De sonderingen zijn afhankelijk van de vorm en 
afmetingen van de funderingen en de wisselingen in de 
ondergrond.. Sonderingen zijn nodig voor de funderingen 
van de molens en de bij behorende gebouwen. 

- Verzoek: I.v.m. een landelijke database voor 
sonderingen, zouden wij graag de sonderingen in GEF 
formaat toegestuurd krijgen (info@almere.nl t.a.v. 
VTH cluster constructie), zodat deze in de landelijke 
database www.dinoloket.nl opgenomen kunnen 
worden. Gaarne zien we jullie goedkeuring in het 
verstrekken van de GEF bestanden incl. de x-y 
coördinaten in RD stelsel.   

Geotechnisch rapport   

Horizontale gronddrukken   

Palenplan   

- maatvoering en paalnummering   

- noordpijl   

- aanduiding paaltype   

- inheiniveau + bouwpeil   

- paalbelastingen   

- detail paalkop   

- plaats sondeerpunten   

- palenstaat   

Overige gegevens   

Overzichttekening(en) in Staal   

Overzichttekening(en) in Beton   

Principedetails (incl. maatvoering)   

- verankering t.b.v. stabiliteit   

- stabiliteitsverbindingen   

- karakteristieke constructieonderdelen   

1° Belastingen en Belastingcombinaties   

- gewichtsberekening   

- berekening onderdelen hoofdlijn constructie   

2° Constructieve samenhang   

3° Stabiliteitsprincipe   

- stabiliteitsberekening   

- stabiliteitsbeschouwing   

De toegepaste materialen   

Paalwapening   

Wapening fundering   

Wapening betonconstructie bovenbouw   

Ankerplan   

Staalconstructie   

 
 
 

 



   

 

Besluit afwijking bestemmingsplan 

Activiteit planologische regeling 

 

Omschrijving  

Het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen van 10 

windturbines met kraanopstelplaatsen onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen 

in Almere Pampus (windpark Jaap Rodenburg II ). 

 

Type aanvraag 

Tijdelijk afwijken, uitgebreid 

 

Kenmerk afwijken 

180209 

 

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of provincie of een 

voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, lid 1, onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

 

Inleiding 

Op 16 januari 2018  is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend, voor het afwijken van het 

bestemmingsplan ten behoeve van het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen 

onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen in Almere Pampus (windpark Jaap Rodenburg II ).  

 

Toelichting  

Op grond van artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het 

verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk 

bestaat uit: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, de regels in een provinciale verordening of een algemene 

maatregel van bestuur (AMvB) of met een voorbereidingsbesluit (artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo). 

Artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3˚Wabo bepaalt dat voor zover de aanvraag betrekking heeft op een 

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo de omgevingsvergunning slechts kan worden 

verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 

besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

 

Overwegingen  

Inleiding 

In september 2015 heeft de raad het programma Energie Werkt! vastgesteld. In Energie Werkt! is 

aangegeven dat wordt ingezet op het vervangen van twee bestaande windparken, waaronder het 

windpark Jaap Rodenburg bij Almere Pampus. 

 

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om dit windpark te 

vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter). De oude windmolens worden 

gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Met deze nieuwe windmolens kan er voor 30.000 

huishoudens groene stroom worden opgewekt (21.500 meer dan het huidige windpark Jaap 

Rodenburg). Het project draagt daarmee voor 18 % bij aan de doelstellingen van het programma 

Energie Werkt! 

In 2017 is er een uitgebreid participatietraject doorlopen om samen met bewoners uit de omliggende 

wijken te komen tot de meest optimale opstelling. Er is in 2017 ook een aanmeldnotitie m.e.r.-

beoordeling opgesteld door de initiatiefnemers om de milieueffecten van het toekomstige windpark in 

beeld te brengen. Op basis van de uitkomst van het participatietraject en de uitkomst van de m.e.r.-

beoordelingsnotitie is gekozen voor een opstelling met 10 nieuwe windmolens. De raad is op 28 

september 2017 geïnformeerd over de keuze van deze opstellingsvariant. 



 

 

 

 

Nuon en Burgercoöperatie Almeerse Wind hebben het initiatief genomen om het windpark Jaap 

Rodenburg te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter). De oude 

windmolens worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Om dit planologisch mogelijk te 

maken hebben de initiatiefnemers een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het 

tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Opstelling nieuwe windpark in Almere Pampus                                                   

Op 16 januari 2018 hebben de initiatiefnemers ten behoeve van de realisatie van Windpark Jaap 

Rodenburg II een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met kenmerk 3393765, voor de Wabo-

activiteiten ‘bouwen’, ‘oprichting inrichting’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en 

'beperkte milieutoets’. Voor deze omgevingsvergunning moet een uitgebreide Wabo-procedure worden 

gevolgd. Dat wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd voor 

een periode van 6 weken. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen indienen.  

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn op grond van artikel 9f, eerste en tweede lid, van de 

Elektriciteitswet 1998 het bevoegd gezag voor vergunningverlening en coördinatie voor het oprichten 

van windparken tussen de 5 en 100 MW (het nieuwe Windpark Jaap Rodenburg heeft een vermogen 

van rond de 30 MW). Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 18 april 2017 de formele 

bevoegdheid voor de vergunningverlening echter overgedragen aan het college van B&W van de 

gemeente Almere. Dit besluit was gebaseerd op een oud projectplan van de initiatiefnemers, met een 

andere opstelling van het windpark dan waarvoor nu een vergunning wordt aangevraagd. GS heeft haar 

besluit van 11 april 2017 daarom herbevestigd in een brief van 27 februari 2018. 

 

Voorwaarden bij de vergunning 

Als voorwaarde bij deze vergunning wordt de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens van het 

Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na 

ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. Deze sanctie gaat pas in nadat de Gemeente 

Nuon per aangetekende brief heeft gesommeerd gehoor te geven aan de plicht tot Saneren en Nuon de 

Sanering niet binnen 6 maanden heeft voltooid. Hiermee wordt dan invulling gegeven aan het principe 

van saneren en opschalen van bestaande windmolens dat als uitgangspunt is opgenomen in het 

provinciaal beleid.  

  

Onder saneren wordt verwezen naar de definitie zoals is opgenomen in de Verordening fysieke 

leefomgeving Flevoland. Daarin is in artikel 1 onder tt bepaald:  

“(…) Saneren: het slopen en afvoeren van een bestaande windmolen tot minimaal een meter onder het 

maaiveld, waarbij de bestemmingsplanregeling zodanig is (gewijzigd) dat herbouw van de windmolen 

met hetzelfde of een lager vermogen op of nabij de locatie van de gesaneerde windmolen blijvend 

onmogelijk is gemaakt. (…)”  

 

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 

Om de ontwikkeling van het windmolenpark mogelijk te maken, moet er bij de percelen kadastraal 

bekend als AMR04F 01108 t/m 01113 worden afgeweken van het bestemmingsplan ‘Almere Pampus 

en Markermeer’. Binnen het huidige bestemmingsplan worden windmolens niet mogelijk gemaakt. 



 

 

Volgens de Verordening fysieke leefomgeving van de provincie Flevoland  kunnen windmolenparken 

maximaal 25 jaar mogelijk worden gemaakt. Afwijken van het bestemmingsplan is op grond van artikel 

2.12, lid 1, onder a, onder 3˚, van de Wabo mogelijk indien de activiteit niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor 

de aanvraag omgevingsvergunning is daarom door de initiatiefnemers een ruimtelijke onderbouwing 

opgesteld waarin de ruimtelijke inpassing is onderbouwd.  

De aanvraag is voorzien van een toelichting op de aanvraag, een goede ruimtelijke onderbouwing, 

namelijk: ‘Windpark Jaap Rodenburg II d.d. 15 januari 2018’. Bij de aanvraag is ook bijgevoegd de 

Aanmeldnotitie mer-beoordeling d.d. 15-9-2017, en het Slagschaduwonderzoek t.b.v. MER-

beoordeling d.d. 14-9-2017 en een notitie Verkennende ecologische analyse windpark Jaap Rodenburg 

II (d.d. 13 september 2017)  

 

Het college heeft op 26 september 2017 een mer-beoordelingsbesluit genomen, inhoudende dat het 

niet noodzakelijk is een MER-rapportage op te stellen. De stukken hebben van 12 oktober 2017 tot en 

met 22 november 2017 ter inzage gelegen.  

 Bij de aanvraag omgevingsvergunning is tevens een aanvraag omgevingsvergunning Beperkte 

Milieutoets (OBM) ingediend.  

 

Bij de aanvraag is een inventariserend veldonderzoek verkennende Fase ingediend. Dit onderzoek 

wordt,  voordat tot ter inzage legging van het ontwerp vergunning wordt overgegaan, aangevuld met een 

archeologisch rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal 

worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld. Dit archeologisch rapport is op …..PM ingediend. 

Om zeker te stellen dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten conform het Almeers 

archeologiebeleid en -verordening worden behouden, wordt bij de omgevingsvergunning het voorschrift 

verbonden dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende 

mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te voeren archeologisch 

onderzoek 

 

Afwijken bestemmingsplan 

De in dit plan beoogde projectlocatie is in het bestemmingsplan “Almere Pampus en Markermeer” 

bestemd als ‘Agrarisch’ en heeft gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie1’ en 

‘Waarde-Archeologie 4’ en de ‘gebiedsaanduiding vrijwaringszone – dijk 2’. 

 

Het realiseren van het Windpark zoals in de aanvraag omgevingsvergunning aangegeven is hiermee in 

strijd.  

 

De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend via een afwijkingsprocedure van het 

bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3˚ Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

 

Dit project is dusdanig concreet, onderbouwd en uitgewerkt dat hiervoor de omgevingsvergunning kan 

worden verleend. Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin uitgebreid wordt ingegaan op 

alle relevantie ruimtelijke en ecologische aspecten. 

 

Raad 

Een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3˚ Wabo wordt 

afgeweken van het bestemmingsplan, mag op grond van artikel 6.5, lid 1 Bor niet worden verleend dan 

nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. De gemeenteraad van 

Almere heeft bij besluit van 6 januari 2011 (RV-91/2010) als standpunt ingenomen dat een ‘verklaring 

van geen bedenkingen’ niet is vereist, voor zover het college van burgemeester en wethouders het 

bevoegd gezag is ten aanzien van een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3˚ Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De 

gemeenteraad heeft hieraan de eis van een ‘voorhangprocedure’ verbonden. Dit houdt in dat de raad – 

parallel met de terinzagelegging van het ontwerpbesluit - in de gelegenheid wordt gesteld de aanvraag te 

agenderen voor bespreking met het college. Voorwaarde hiervoor is dat dit verzoek wordt ingediend 

door ten minste één vijfde, doch minimaal acht, van de raadsleden en binnen een termijn van drie 

vergaderweken nadat het college de raad schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het ontwerpbesluit 

tot verlening van de omgevingsvergunning. 



 

 

In afwijking van de bovenstaande beschrijving van de voorhangprocedure wordt bij voorliggende 

aanvraag omgevingsvergunning de raad om expliciet een Verklaring van Geen Bedenkingen gevraagd. 

Bij vaststelling van het beleidsstuk Energie Werkt! is namelijk over windmolens met de raad vastgelegd 

dat elke nieuw te plaatsen windmolen aan de raad kan worden voorgelegd. Door expliciet de raad te 

vragen om een Verklaring van Geen Bedenkingen heeft de raad een doorslaggevende stem in de 

omgevingsvergunning. Zonder verklaring van geen bedenkingen van de raad kan de 

omgevingsvergunning niet worden verleend. 

 

Coördinatieregeling 

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard voor het 

project. Het is wenselijk dat voorbereiding en bekendmaking van de volgende besluiten worden 

gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op elkaar zijn afgestemd: 

 Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen, aanleggen en 

voor de beperkte milieutoets – bevoegdheid college van B&W; 

 Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) – bevoegdheid Gedeputeerde 

Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie mee te werken. 

 Watervergunning – bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de 

coördinatie mee te werken. 

 

Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp ontheffing dan wel vergunning in het kader 

van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Na ambtelijk 

overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter dat zij het niet gaan redden 

om de ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te hebben voor de terinzagelegging. 

Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning cruciaal is voor de aanvraag van de SDE 

subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de 

terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning.  

 

Dit betekent dus dat de watervergunning en de ontheffing dan wel vergunning in het kader van de Wnb 

in een later stadium door het college van B&W ter inzage worden gelegd. Op die manier kan de 

gemeente Almere nog steeds zorgen voor goede inhoudelijke afstemming van de verschillende 

vergunningen en worden bewoners via de bekende lokale communicatiekanalen op de hoogte gebracht 

van deze vergunningen (in plaats van via provinciale kanalen of de kanalen van het waterschap). 

Daarnaast is het nog steeds zo dat deze ontheffing of vergunning Wnb en watervergunning de Wabo 

procedure volgen en de ontwerpbesluiten ter inzage wordt gelegd door het college van de gemeente 

Almere (zonder coördinatieregeling volgen deze besluiten de verkorte reguliere procedure, zonder dat 

het ontwerp besluiten zes weken ter inzage worden gelegd.).  

Tot slot hoeven belanghebbenden nog steeds alleen naar de Raad van State met hun beroep. Zij hebben 

dus minder proceskosten omdat het beroep meteen door het hoogste rechtsorgaan (Raad van State) 

wordt beoordeeld. 

 

Het coördinatiebesluit van de Raad van de gemeente Almere is op 7 februari 2018 bekend gemaakt op 

gemeenteblad.almere.nl en op de Staatscourant.nl. 

 

De gemeenteraad heeft op PM ingestemd met het ontwerp Verklaringen van Geen Bedenkingen.  

 

Op PM hebben wij ingestemd met het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning.  

 

Ter inzage 

De terinzagelegging van het ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning, en het ontwerp 

Verklaring van Geen Bedenkingen  is bekend gemaakt op PM 2018 in de Staatscourant en op PM op 

http://gemeenteblad.almere.nl. 

 

Vanaf maandag PM tot en met maandag PM (zes weken) heeft het ontwerpbesluit met bijbehorende 

stukken en het ontwerp Verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn 

zijn er geen zienswijzen ingediend. Er zijn naar onze mening geen omstandigheden of belangen die zich 

verzetten tegen het verlenen van de omgevingsvergunningen. 

 

Exploitatieplan 

http://gemeenteblad.almere.nl/


 

 

Volgens artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast te 

stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 

voorgenomen. Voor het project is het opstellen van een exploitatieplan niet voorgeschreven. De kosten 

van de grondexploitatie zijn met Nuon en Almeerse Wind verhaald in  anterieure overeenkomst van 

d.d….PM. De kosten van de grondexploitatie zijn daarmee anderszins verzekerd. Er is geen noodzaak 

voor een tijdvak of fasering of regels of eisen te stellen voor het bouwrijp maken. Op grond van artikel 

6.12, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening kan dan worden besloten om geen exploitatieplan vast 

te stellen.   

 

Digitaal 

De mededeling van een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning, waarbij sprake is van een 

geval als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3˚Wabo, moet beschikbaar worden gesteld 

conform de vereisten zoals die zijn vastgelegd voor ‘omgevingsvergunningen’ in IMRO2012 en 

STRI2012. De gemeente Almere zal aan het elektronisch beschikbaar stellen van deze mededeling 

voldoen.  

 

Besluit 

Gelet op het voorgaande en gezien: 

- de ingediende aanvraag onder nummer 180209 van Nuon Wind Development B.V., d.d. 16 

januari 2018, met bijbehorende stukken, en de hierop ingediende aanvulling d.d. 15 februari 

2018, kenmerk PM….; 

- het besluit van het college van 26 september 2017, kenmerk 840 inzake de mer-beoordeling 

met bijbehorende stukken;  

- het besluit van Gedeputeerde Staten van 11 april 2017, kenmerk 2054159 (terug te vinden in 

besluitenlijst provincie Flevoland van 18 april 2017) en hun brief van 27 februari 2018, met 

kenmerk PM….; 

- het besluit van de Raad d.d. 25 januari 2018, kenmerk RV-86/2017 inzake de 

coördinatieregeling Windpark Jaap Rodenburg II; 

- het besluit van het college d.d. 20 februari 2018, met kenmerk PM… inzake het ontwerp 

omgevingsvergunning windpark Pampus; 

- het besluit van de raad d.d. PM 15 maart 2018, met kenmerk … inzake het ontwerp verklaring 

van geen bedenkingen windpark Pampus;  

 

 hebben wij besloten: 

1. medewerking te verlenen aan de gevraagde afwijking van de regels van het bestemmingsplan 

“Almere Pampus en Markermeer” als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3˚Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, ten behoeve van het plaatsen van 10 windturbines met 

kraanopstelplaatsen onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen in Almere Pampus 

(windpark Jaap Rodenburg II ), een en ander zoals weergegeven op de bij de aanvraag gevoegde 

bescheiden; 

2. aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

a. de eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in 

voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te 

voeren archeologisch onderzoek; 

b. de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de bestaande 

windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe 

windpark heeft gesaneerd; 

c. de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor een 

periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit;  

3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

namens hen, 

de afdelingsmanager Ruimtelijke ontwikkeling & mobiliteit 

 

De secretaris   de burgemeester 

 

 

 

R. Wielinga   F.M. Weerwind. 

 

Bijlagen:  



 

 

- verklaring van geen bedenkingen inzake de realisering van het windmolenpark Almere Pampus, d.d. 

PM… 

- De ingediende aanvraag met bescheiden d.d. 16 januari 2018 voor het plaatsen van 10 windturbines 

met kraanopstelplaatsen, onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen in Almere Pampus (nummer 

180209), met bijbehorende stukken, en de hierop ingediende aanvulling d.d. 15 februari 2018, met 

kenmerk PM… ;  

- het besluit van het college d.d. 26 september 2017, kenmerk 840 inzake de mer-beoordeling met 

bijbehorende stukken, waaronder waaronder de Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling d.d. 15-9-2017 en 

de ruimtelijke onderbouwing Windpark Jaap Rodenburg II d.d. 15-1-2018 [versie 0.2]  
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Onderwerp: . . . • • , D 
Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark 1 ampus 

Portefeuille 
Ruimte, Wonen en Wijken 

Portefeuillehouder (s) 
T. Herrema 

Publiekssamenvatting 
Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het 
windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens 
(tiphoogte 150 meter). De oude windmolens worden gesloopt ten behoeve van het 
nieuwe windpark. Om dit planologisch mogelijk te maken hebben de 
initiatiefnemers een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. De ontwerp omgevingsvergunning 
wordt ter inzage gelegd gedurende een periode van 6 weken, zodat een ieder 
zienswijzen kan indienen. 

Bestuur l i jk voortraject Bestuur l i jk vervolg 

Soort Stuk 

Bespreekstuk 

(Tijdel i jke) Geheimhouding: 

Embargo tot : 

PFO Ruimte en Wonen 12 februari 2018 Verzending aan de raad: Ja 

Bij lagen 
Collegebesluit 

Raadsvoorstel Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen windpark Pampus 
Ontwerp omgevingsvergunning Windpark Pampus 
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Windpark Pampus 
Advies welstandscommissie 
Advies OBM Pampus 
Notitie Voorziene effecten aanpassing oostelijke lijn 
Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Pampus (inclusief besluit van 
het college dd. 26-09-2017 inzake de m.e.r-beoordeling Jaap 
Rodenburg I I met bijbehorende stukken) 

in te vullen door Bureau Agenda 

• Conform 20 febmari 2018 

• Gewijzigd 

• Aangehouden 

• Teruggenomen 
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Voorstel aan Burgemeester en Wethouders 

Ontwerpbesluit 

Inleiding en bestuurlijke 
context 

Verseon 
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a. 

b. 

c. 

In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning waarbij op grond van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder ten derde van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan 
'Almere Pampus en Markermeer' voor de duur van maximaal 25 jaar, ten 
behoeve van de ontwikkeling van het windpark Jaap Rodenburg I I conform de 
door de initiatiefnemers ingediende aanvraag omgevingsvergunning 3393765 
en dat hieraan de volgende voorschriften worden verbonden: 

dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het 
projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar 
aanleiding van het nog uit te voeren archeologisch onderzoek; 
dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon 
de bestaande windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na 
ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd; 
de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt 
voor een periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit. 

Voor het geval er geen behoudenswaardige archeologische resten worden 
gevonden als genoemd onder beslispunt 1, wordt in afwijking van het advies 
van de welstandscommissie, niet overgegaan tot het verplaatsen van de 
windmolenrij het meest dichtbij de Garden of Love and Fire te verplaatsen, 
omwille van het behalen van de gemeentelijke duurzame energiedoelstellingen; 
In te stemmen om de ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking 
hebbende stukken ter inzage te leggen op voorwaarde dat eventuele 
behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende 
mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld; 
De te coördineren watervergunning en ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming later ter inzage te leggen. 
De raad voor te stellen: 

Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in 
artikel 2.27 van de Wel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor 
de ontwerp omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg I I en dat aan 
de omgevingsvergunning de volgende voorschriften worden verbonden: 

a. eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het 
projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en 
veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te voeren 
archeologisch onderzoek; 
dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet 
indien Nuon de bestaande windmolens aan de Eemmeerdijk niet 
uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft 
gesaneerd; 
de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan geldt voor een periode van maximaal 25 jaar na 
verzending van het besluit; 

De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien er geen zienswijzen 
tegen de ontwerp verklaring zijn ingediend. 

a. 

b. 

c. 

b. 

In september 2015 heeft de raad het programma Energie Werkt! vastgesteld. In 
Energie Werkt! is aangegeven dat wordt ingezet op het vervangen van twee 
bestaande windparken, waaronder het windpark Jaap Rodenburg bij Almere 
Pampus. 

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om dit 
windpark te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 
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meter). De oude windmolens worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe 
windpark. Met deze nieuwe windmolens kan er voor 30.000 huishoudens groene 
stroom worden opgewekt (21.500 meer dan het huidige windpark Jaap 
Rodenburg). Het project draagt daarmee voor 18% bij aan de doelstellingen van het 
programma Energie Werkt! 
In 2017 is er een uitgebreid participatietraject doorlopen om samen met bewoners 
uit de omliggende wijken te komen tot de meest optimale opstelling. Er is in 2017 
ook een aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld door de initiatiefnemers om 
de milieueffecten van het toekomstige windpark in beeld te brengen. Op basis van 
de uitkomst van het participatietraject en de uitkomst van de m.e.r.-
beoordelingsnotitie is gekozen voor een opstelling met 10 nieuwe windmolens. De 
raad is op 28 september 2017 geïnformeerd over de keuze van deze 
opstellingsvariant. 

Bot<h . van Rijn 

Opstelling nieuwe windpark in Almere Pampus 

Op 16 januari 2018 hebben de initiatiefnemers ten behoeve van de realisatie van 
Windpark Jaap Rodenburg I I een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met 
kenmerk 3393765, voor de Wabo-activiteiten 'bouwen', 'oprichting inrichting', 
'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' en de 'beperkte milieutoets'. 
Voor deze omgevingsvergunning moet een uitgebreide Wabo-procedure worden 
gevolgd. Dat wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de ontwerpvergunning ter inzage 
worden gelegd voor een periode van 6 weken. Gedurende deze periode kan een 
ieder zienswijzen indienen. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn op grond van artikel 9f, leden 1 en 2, van 
de Elektriciteitswet het bevoegd gezag voor vergunningverlening en coördinatie 
voor het oprichten van windparken tussen de 5 en 100 MW (het nieuwe Windpark 
Jaap Rodenburg heeft een vermogen van rond de 30 MW). Gedeputeerde Staten 
hebben in hun vergadering van 11 april 2017 de formele bevoegdheid voor de 
vergunningverlening echter overgedragen aan het college van B&W van de 
gemeente Almere (besluit van 11 april 2017, kenmerk 2054159, terug te vinden in 
besluitenlijst provincie Flevoland 18 april 2017). Dit besluit was gebaseerd op een 
oud projectplan van de initiatiefnemers, met een andere opstelling van het windpark 
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dan waarvoor nu een vergunning wordt aangevraagd. GS zal haar besluit van 11 
april 2017 daarom herbevestigen met een brief die 27 februari wordt verzonden aan 
het college van B&W van de gemeente Almere. 

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
Om de ontwikkeling van het windmolenpark mogelijk te maken, moet er bij de 
percelen kadastraal bekend als AMR04F 01108 t/m 01113 worden afgeweken van 
het bestemmingsplan 'Almere Pampus en Markermeer'. Binnen het huidige 
bestemmingsplan worden windmolens niet mogelijk gemaakt. Conform de 
provinciale Verordening van de Fysieke Leefomgeving mogen windmolenparken 
maximaal 25 jaar worden vergund. Afwijken van het bestemmingsplan is op grond 
van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo mogelijk indien de activiteit 
niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit 
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor de aanvraag omgevingsvergunning 
is daarom door de initiatiefnemers een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin 
de ruimtelijke inpassing is onderbouwd. 
De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing 'Windpark Jaap 
Rodenburg I I d.d. 15 januari 2018'. 

Twee aandachtspunten voor de ruimtelijke inpassing: 

• Advies welstandscommissie: windpark vs Polderland Garden of Love and Fire 
• Een belangrijk aandachtspunt is de relatie tussen het toekomstige windpark en 

de Polderland Garden of Love and Fire. Dit landschapskunstwerk van de 
internationaal vermaarde Daniël Libeskind is bedoeld als tuin om te mediteren. 
De provincie hecht belang aan de landschapskunstwerken als beeldbepalend 
element voor Flevoland. Er heeft in het voortraject meermaals afstemming 
plaatsgevonden met de welstandscommissie, maar pas bij indiening van de 
definitieve detailtekeningen behorende bij de vergunningaanvraag bleek dat de 
meest oostelijk molenrij van het nieuwe windmolenpark - en met name de 
molen in de directe nabijheid - naar mening van de welstandscommissie te 
dicht bij dit landschapskunstwerk komt te liggen. Windmolens passen volgens 
de welstandcommissie niet goed bij een dergelijke functie vanwege het geluid 
en de slagschaduw die de molens produceren. De windmolens verstoren het 
zichtveld en de beleving van de landschapskunst. De initiatiefnemers hebben 
het welstandsadvies ter harte genomen en hebben gezocht naar mogelijkheden 
om de molens zo ver mogelijk weg van de Polderland Garden of Love and Fire 
te plaatsen. Dat is mogelijk door de windmolens op de uiterste grens van de 
onderzochte bandbreedtes van de milieuonderzoeken te plaatsen. In een 
oplegnotilie * (Notitie Voorziene effecten aanpassing oostelijke lijn) die aan de 
vergunningaanvraag is toegevoegd hebben de initiatiefnemers aangegeven hoe 
ver de molens op kunnen schuiven, zonder dat daarmee al het onderzoek 
opnieuw moet worden gedaan. In plaats van op circa 80 meter van de rand en 
circa 183 meter van de kern van de Polderland Garden of Love and Fire, komt 
de dichtstbijzijnde windmolen nu op circa 130 meter van rand en circa 225 
meter van de kern van de Polderland Garden of Love and Fire te staan. 
Ondanks deze inspanningen en ondanks de positieve feedback op het 
verschuiven van de molenrij vanuit de beleidsvelden cultuur en landschap / 
stedenbouw, blijft de welstandcommissie bij haar negatieve advies. 
Hoewel dit technisch gezien mogelijk is, zou dat de verlening van de 
omgevingsvergunning ernstig vertragen (omdat alle stukken dan moeten 
worden aangepast en er opnieuw moet worden afgestemd met bewoners uit de 
omliggende wijken), waardoor de financiering van het project op losse 
schroeven komt te staan. Tijdige vergunningverlening is namelijk van essentieel 
belang voor de initiatiefnemers om in september een SDE subsidie aan te 
kunnen vragen. 

Het windpark is dusdanig belangrijk voor het behalen van de doelstelling uit het 
programma Energie Werkt! (bijdrage van 18% aan deze doelstelling) en 
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daarmee aan de landelijke duurzame energiedoelstellingen, dat het college het 
welstandsadvies naast zich neer legt. Bovendien is het windmolenpark tijdelijk 
van aard. Het windpark kan sowieso niet langer dan 25 jaar bestaan en wordt 
mogelijk na 15 jaar verwijderd als gevolg van de toekomstige IJmeerlijn en de 
woningbouwontwikkelingen in Pampus. 

• Archeologisch onderzoek 
Momenteel ontbreekt het archeologisch onderzoek bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. Vanwege drassigheid in het gebied kon dit onderzoek 
niet tijdig uitgevoerd worden. Het onderzoek zal wel vóór de terinzagelegging 
(half maart) aan de omgevingsvergunning worden toegevoegd, zodat een ieder 
ook zienswijzen kan indienen op het archeologisch onderzoek. Indien tijdens 
het onderzoek behoudenswaardige archeologische resten worden gevonden in 
het projectgebied, dan kan de vergunning worden verleend voor alle andere 
locaties, totdat de aangetroffen behoudenswaardige archeologische resten zijn 
veiliggesteld. Met het verbinden van het voorschrift aan de 
omgevingsvergunning dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten 
in het projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld 
wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk archeologiebeleid dat ook is 
vastgelegd in de gemeentelijke archeologieverordening en het bestemmingsplan 
'Almere Pampus en Markermeer' 

Vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening zijn er, in afwachting van het 
archeologisch onderzoek, op voorhand geen bezwaren tegen het verlenen van een 
tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijke gebruik van maximaal 25 jaar van 
gronden op de percelen kadastraal bekend als AMR04F 01108 t/m 01113 ten 
behoeve van een windpark. Het cultureel historisch en welstandelijk belang van het 
kunstwerk Garden of Love & Fire van Daniël Liebeskind in Almere Pampus weegt 
niet op tegen het algemeen belang om de (gemeentelijke) duurzame 
energiedoelstellingen te halen, en het belang van Nuon en Almeerse Wind bij het 
realiseren van het windproject Jaap Rodenburg II. 

Voorwaarden vanuit Verordening fysieke leefomgeving Provincie 
Comform het provinciaal windbeleid als vastgelegd in het Regioplan Windenergie 
en de Verordening fysieke leefomgeving kunnen nieuwe windmolens slechts tijdelijk 
worden gerealiseerd (namelijk tot maximaal 25 jaar) en dient er met het realiseren 
van nieuwe windmolens oude windmolens te worden gesaneerd. Aan het project 
Jaap Rodenburg I I worden dan ook de voorwaarden verbonden dat de nieuwe 
windmolens tijdelijk vergund voor een termijn van maximaal 25 jaar. Daarnaast 
wordt om aan de Saneringsopgave te voldoen, de voorwaarde opgenomen dat de 
bestaande windmolens van Jaap Rodenburg en de windmolens aan de Eemmeerdijk 
worden gesaneerd. De saneringsopgave van de molens langs de Eemmeerdijk is 
middels een stilstandvoorziening van de nieuw te bouwen molens geborgd. Deze 
voorwaarden zijn ook opgenomen in de anterieure overeenkomst met de 
initiatiefnemers Nuon en Almeerse Wind. 

Beperkte milieutoets 
Daarnaast is het windpark Jaap Rodenburg I I een activiteit waarvoor conform de 
Wabo een beperkte milieutoets moet worden gedaan. Voor de betreffende aanvraag 
gelden in dit kader geen indieningsvereisten anders dan dat moet worden vermeld 
of een m.e.r.-beoordeling heeft plaatsgevonden. Voor het windpark Jaap 
Rodenburg I I is dit reeds gebeurd. Op 26 september 2017 heeft het college op basis 
van de m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat er geen aanvullend m.e.r.-
onderzoek nodig is. In het kader van de terinzagelegging van de 
omgevingsvergunning is het mogelijk dat men zienswijzen indient op de m.e.r.-
beoordelingsnotitie. 

Verklaring van geen bedenkingen 
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Beoogd effect 

Om het nieuwe windpark Jaap Rodenburg te kunnen realiseren, moet een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd voor het afwijken van het 
bestemmingsplan. In het bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer zijn de 
nieuwe windmolens niet opgenomen. Conform artikel 6.5 lid I van het Besluit 
omgevingsrecht moet de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen (wgb) 
afgeven als er met een project wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. 
In Almere geldt voor een uitgebreide Wabo de voorhangprocedure die er kort 
gezegd op neerkomt dat de raad het binnen een beperkte tijd de 
afwijkingsvergunning ter bespreking kan agenderen bij de raad. Bij vaststelling van 
het beleidsstuk Energie Werkt! is over windmolens met de raad afgesproken dat 
elke nieuw te plaatsen windmolen aan de raad wordt voorgelegd. Door toepassen 
van de regeling van artikel 6.5 van het Bor heeft de raad een doorslaggevende stem 
in de omgevingsvergunning. Zonder verklaring van geen bedenkingen van de Raad 
kan de omgevings vergunning niet worden verleend. 

Coördinatieregeling 
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing 
verklaard voor het project (RV-86/2017). Het is wenselijk dat voorbereiding en 
bekendmaking van de volgende besluiten worden gecoördineerd, zodat de 
vergunningen inhoudelijk goed op elkaar zijn afgestemd: 
• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het 

bouwen, aanleggen en voor de beperkte milieutoets - bevoegdheid college van 
B&W; 

• Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) - bevoegdheid 
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie 
mee te werken. 

• Watervergunning - bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om 
aan de coördinatie mee te werken. 

Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel 
ontheffing in het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp 
omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het 
waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter dat zij hel niet gaan redden om 
de ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te hebben voor de 
terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning 
cruciaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 2018 door de 
initiatiefnemers, is het niet aan te raden te wachten met de terinzagelegging van de 
ontwerp omgevingsvergunning. 

Dat betekent dat de watervergunning en de ontheffing dan wel vergunning in het 
kader van de Wnb in een later stadium door het college van B&W ter inzage 
worden gelegd (het zogeheten tweede mandje). Op die manier kan de gemeente 
Almere nog steeds zorgen voor goede inhoudelijke afstemming van de verschillende 
vergunningen en worden bewoners via de bekende lokale communicatiekanalen op 
de hoogte gebracht van deze vergunningen (in plaats van via provinciale kanalen of 
de kanalen van het waterschap). 
Daarnaast is het nog steeds zo dat deze ontheffing of vergunning Wnb en 
watervergunning de Wabo procedure volgen en de ontwerpbesluiten ter inzage 
wordt gelegd door het college van de gemeente Almere (zonder coördinatieregeling 
volgen deze besluiten de verkorte reguliere procedure, zonder dat het ontwerp 
besluiten zes weken ter inzage worden gelegd.). 
Tot slot hoeven belanghebbenden nog steeds alleen naar de Raad van State met 
hun beroep. Zij hebben dus minder proceskosten omdat het beroep meteen door 
het hoogste rechtsorgaan (Raad van State) wordt beoordeeld. 

Het windpark Jaap Rodenburg I I in Almere Pampus planologisch mogelijk maken 
en belanghebbenden de mogelijkheid bieden om hun zienswijzen in te dienen op de 
omgevingsvergunning. 
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Argumenten Ad 1. De ontwikkeling van het windmolenpark past binnen zowel gemeentelijk 
(energie)beleid als provinciaal beleid. Met de vernieuwing en de opschaling van het 
windpark Jaap Rodenburg I I wordt voldaan aan de beleidsdoelstellingen van het 
programma Energie Werkt!. Daarnaast wordt met deze ontwikkeling conform de 
intentieovereenkomst IAK Groen Blauw (2011) via de retributie-inkomsten 
bijgedragen aan het Groen Blauwe Raamwerk. Met de ontwikkeling wordt ook 
aangesloten op het provinciale beleid van 'opschalen en saneren'. Naast sanering 
van de windmolens van het huidige windpark Jaap Rodenburg worden ook de 
windmolens van Nuon langs de Eemmeerdijk gesaneerd. Dit is als voorwaarde 
opgenomen bij de (ontwerp) omgevingsvergunning. 

Ad 2. Hoewel het windpark de beleving van de Polderland Garden of Love and Fire 
hindert en de welstandcommissie adviseert om de molenrij het meest dichtbij dit 
landschapskunstwerk nog verder te verplaatsen, is het de vraag of dit advies moet 
worden opgevolgd. Het windpark draagt voor 18% bij aan realisatie van de 
doelstelling uit het programma Energie Werkt! en het aanpassen van de plannen 
heeft tot gevolg dat de financiering van het project op losse schroeven komt te staan 
omdat door de vertraging i.v.m. het aanpassen van de plannen de SDE 
subsidieronde van dit jaar zal worden gemist. Daarnaast is de opstelling van het 
windpark in een uitvoerig participatieproces met bewoners tot stand gekomen en 
heeft de raad zich tijdens een burgerinitiatief ook positief uitgesproken over de 
opstelling. Tot slot is het windmolenpark tijdelijk van aard (15 tot maximaal 25 
jaar). 

Ad 3. Het archeologisch onderzoek ontbreekt nog bij de ontwerp 
omgevingsvergunning. Het was te drassig in het gebied om onderzoek te kunnen 
doen. Omwille van het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning is er voor 
gekozen om de overige stukken en de ontwerp vergunning en ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen wel in routing te brengen voor de besluitvorming. Het 
archeologisch onderzoek wordt aan de stukken toegevoegd voordat deze ter inzage 
worden gelegd. Een ieder kan dus gewoon zienswijzen indienen, ook met betrekking 
tot archeologie. En als tijdens het onderzoek behoudenswaardige archeologische 
resten worden gevonden in het projectgebied, dan worden gedurende het project 
deze behoudenswaardige archeologische resten veilig gesteld (al of niet opgraven). 
De overige (bouw-)werkzaamheden van het project kunnen dan gewoon doorgaan. 
Er zou gewacht kunnen worden met het in routing brengen van de 
ontwerpvergunning totdat het archeologisch onderzoek is uitgevoerd, maar dan is 
het vrijwel zeker dat de initiatiefnemers niet tijdig over een definitieve vergunning 
kunnen beschikken ten behoeve van de SDE subsidieaanvraag in september. De 
financierbaarheid van het project komt daarmee op losse schroeven te staan. 

Ad 4. Er wordt in dit geval geen gebruik gemaakt van de op voorhand afgegeven 
verklaring van geen bedenkingen voorhangprocedure bij uitgebreide 
afwijkingsprocedures (afwijkingen op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en 
onder te derde, van de Wabo) zoals aangegeven in het besluit van de raad d.d. 6 
januari 2011 (RV-91/2010). De raad heeft bij vaststelling van het programmaplan 
Energie Werkt! op 24 september 2015 namelijk te kennen gegeven dat elke nieuw te 
plaatsen windmolen met de raad moet worden besproken. Daarom wordt de raad 
nu specifiek voor deze ontwikkeling gevraagd om een ontwerp wgb af te geven. 

Ad 5. De coördinatieregeling biedt de mogelijkheid om besluiten op een later 
moment mee te coördineren met het moederbesluit (in dit geval de 
omgevingsvergunning) als er sprake is van vertraging in de procesgang bij de mee te 
coördineren vergunningen. De watervergunning en de ontheffing wnb worden zoals 
eerder besloten dus nog steeds gecoördineerd met de omgevingsvergunning, maar 
dan in het zogeheten 'tweede mandje'. Op die manier hoeft de procesgang van de 
omgevingsvergunning niet te leiden onder vertraging bij de andere vergunningen. 
De voordelen van de coördinatieregeling (inhoudelijke afstemming verschillende 
vergunningen, bekendmaking via voor bewoners bekende lokale 

Gemeente Almere 



Tegenargumenten en 
kanttekeningen 

Financiële middelen en 
effecten 

Afstemming 

communicatiekanalen, meteen gang naar Raad van State, minder proceskosten, 
tijdswinst) gaan nog steeds op. 

Ad 1. Met het niet overnemen van het welstandsadvies is de kans extra aanwezig 
dat er op dit punt zienswijzen en beroep worden ingediend. Er moet door het 
college dus een heldere afweging worden gemaakt tussen beleving van het 
landschap en de noodzaak om onze energievoorziening te verduurzamen. 

Ad 2. Er kan voor worden gekozen om af te zien van het vragen van een wgb aan 
de gemeenteraad en de voorhangprocedure te volgen, maar dan wordt niet geheel 
tegemoet gekomen aan de belofte die is gemaakt bij de vaststelling van het 
programmaplan Energie Werkt! dat elke nieuw te plaatsen windmolen aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. 

Ad 3. Er kan voor worden gekozen om toch te wachten met de terinzagelegging van 
de ontwerp omgevingsvergunning totdat de ontwerp watervergunning en de 
ontwerp ontheffing Wnb ook gereed zijn. Op die manier kunnen de drie besluiten 
gelijktijdig worden gecoördineerd wat voor de overzichtelijkheid van het proces het 
meest wenselijk is. Het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning is echter 
cruciaal voor het kunnen aanvragen van de SDE-subsidie in september 2018 door 
de initiatiefnemers. Als deze ronde van de SDE subsidie niet wordt gehaald, is de 
kans aanwezig dat het project niet gefinancierd kan worden aangezien de hoogte 
van de subsidie jaarlijks afneemt. 

In de collegevoorstellen omtrent het afsprakenkader retributieverdeling windpark 
Pampus en de m.e.r.-beoordelingsnotitie zijn de financiële effecten van het 
windpark opgenomen. Onderstaand worden deze nogmaals benoemd. 

De windmolens komen allemaal te staan op grond van het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB). Door een afspraak tussen de gemeente en het RVB worden de 
pachtinkomsten (retributie) verdeeld over alle grondeigenaren binnen de 1500m 
contour van de windmolens, te weten: stichting Flevo-Landschap, het Waterschap, 
de provincie, manege Pampushout en de gemeente Almere. Over een looptijd van 
15 jaar ontvangt de gemeente Almere hiervan bijna 10%, wat neer komt op 
€430.000. De retributie-inkomsten van de gemeente komen ten goede aan de 
algemene middelen. 
Daarnaast ontvangt de gemeente conform het provinciale Regioplan na het eerste 
exploitatiejaar van het windpark van de initiatiefnemers gedurende 15 jaar een 
gebiedsgebonden bijdrage van jaarlijks circa € 31.500,-, waarmee in lijn met het 
programma Energie Werkt! projecten en maatregelen met betrekking tot 
hernieuwbare energie mogelijk worden gemaakt. Tot slot ontvangt de gemeente de 
gebruikelijke leges- en OZB inkomsten. 

Op het moment dat er zekerheid is over de genoemde financiële effecten worden 
deze betrokken bij de eerstvolgende programmabegroting. 

De komst van het windmolenpark kan bij een snellere woningbouwontwikkeling in 
Pampus mogelijk betekenen dat 2 molens 2 jaar voor het einde van de 
exploitatietermijn moeten worden stilgezet op de slagschaduwmomenten of volledig 
worden stilgezet/afgebroken. Dit risico is berekend op maximaal 4 miljoen euro, 
maar wordt laag ingeschat. Mocht dit zich voor doen, dan zal dit bij de 
gebiedsontwikkeling worden betrokken. 

De vergunningaanvraag is gecontroleerd door de medewerkers van de afdeling 
VTH. Daarnaast zijn de inhoudelijke experts/beleidsmedewerkers van de 
(voormalig) afdeling DSO betrokken geweest bij de toetsing van de 
vergunningaanvraag en ook de welstandscommissie heeft een advies gegeven. Het 
college- en raadsvoorstel, de ontwerp beschikking en de ontwerp wgb zijn samen 
met bestemmingsplanjuristen opgesteld. 
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Aanpak/Uitvoering 

Er heeft ook afstemming plaatsgevonden met het waterschap en de provincie 
Flevoland inzake de coördinatie van de watervergunning en de ontheffing in het 
kader van de Wnb. Op basis van deze afstemming is besloten om deze 
vergunningen later ter inzage te laten leggen door het college van B&W. 

Communicatie (intern en 
extern) 

De ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp wgb worden gedurende 6 weken 
ter inzage gelegd, nadat het archeologisch onderzoek is toegevoegd aan de stukken. 
In deze periode kan een ieder zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden al dan 
niet verwerkt in de definitieve vergunning en de definitieve wgb. Vergezeld van een 
nota van antwoord worden de definitieve stukken naar verwachting voor het 
zomerreces ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en vervolgens gepubliceerd. 
Men heeft dan de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit omtrent de 
omgevingsvergunning. Met de definitieve omgevingsvergunning kunnen de 
initiatiefnemers een aanvraag doen voor de SDE subsidie. 

Nadat de gemeenteraad heeft besloten de ontwerp wgb af te geven, worden de 
ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken en de ontwerp 
wgb ter inzage gelegd. De besluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant en 
het gemeenteblad. Daarnaast zal er ook berichtgeving in Almere Deze Week 
worden geplaatst en worden alle mensen die zich hebben aangemeld voor de 
nieuwsbrief over het windpark op de hoogte gebracht. Daarnaast wordt er een 
informatieavond georganiseerd in één van de l e twee weken van de zienswijzen 
termijn, om mensen te informeren over de ontwerp omgevingsvergunning en het te 
doorlopen proces. 
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Besluit Burgemeester en Wethouders 
Besluit (in te vullen door Bureau Agenda) Verseon 

Vergaderdatum 

B en W besluit 

a. 

b. 

c. 

20 februari 2018 

Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark 
Pampus 

Het college besluit: 
1 In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning waarbij op grond van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, onder ten derde van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan 'Almere Pampus en 
Markermeer' voor de duur van maximaal 25 jaar, ten behoeve van de ontwikkeling van 
het windpark Jaap Rodenburg I I conform de door de initiatiefnemers ingediende 
aanvraag omgevingsvergunning 3393765 en dat hieraan de volgende voorschriften 
worden verbonden: 

dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in 
voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het 
nog uit te voeren archeologisch onderzoek; 
dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de 
bestaande windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na 
ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd; 
de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor 
een periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit. 

2 Voor het geval er geen behoudenswaardige archeologische resten worden gevonden als 
genoemd onder beslispunt 1, wordt in afwijking van het advies van de 
welstandscommissie, niet overgegaan tot het verplaatsen van de windmolenrij het meest 
dichtbij de Garden of Love and Fire te verplaatsen, omwille van het behalen van de 
gemeentelijke duurzame energiedoelstellingen; 

3 In te stemmen om de ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage te leggen op voorwaarde dat eventuele behoudenswaardige 
archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en 
veiliggesteld; 

4 De te coördineren watervergunning en ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming later ter inzage te leggen. 

5 De raad voor te stellen: 
a. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in 

anikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de 
ontwerp omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg I I en dat aan de 
omgevingsvergunning de volgende voorschriften worden verbonden: 

i . eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het 
projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld 
naar aanleiding van het nog uit te voeren archeologisch onderzoek; 

i i . dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien 
Nuon de bestaande windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 
jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd; 

iii . de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 
geldt voor een periode van maximaal 25 jaar na verzending van het 
besluit; 

b. De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen als definitieve 
verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien er geen zienswijzen 
tegen de ontwerp verklaring zijn ingediend. 

Aldus vastgesteld in het college van BenW d.d. 20 februari 2018 
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Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning waarbij op grond van artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, onder ten derde van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan 'Almere Pampus en Markermeer' voor de 
duur van maximaal 25 Jaar, ten behoeve van de ontwikkeling van het windpark Jaap 
Rodenburg II conform de door de initiatiefnemers ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning 3393765 en dat hieraan de volgende voorschriften worden 
verbonden: 

a. dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in 
voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te 
voeren archeologisch onderzoek; 

b. dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de bestaande 
windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe 
windpark heeft gesaneerd; 

c. de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor een 
periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit. 

2. Voor het geval er geen behoudenswaardige archeologische resten worden gevonden als 
genoemd onder beslispunt 1, wordt in afwijking van het advies van de welstandscommissie, 
niet overgegaan tot het verplaatsen van de windmolenrij het meest dichtbij de Garden of 
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Love and Fire te verplaatsen, omwille van het behalen van de gemeentelijke duurzame 
energiedoelsteilingen; 

3. In te stemmen om de ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage te leggen op voorwaarde dat eventuele behoudenswaardige 
archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en 
veiliggesteld; 

4. De te coördineren watervergunning en ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming later ter inzage te leggen. 

5. De raad voor te stellen: 

a. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de ontwerp 
omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II en dat aan de omgevingsvergunning de 
volgende voorschriften worden verbonden: 

a. eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende 
mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te voeren 
archeologisch onderzoek; 

b. dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet Indien Nuon de bestaande 
windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe 
windpark heeft gesaneerd; 

c. de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor een 
periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit; 

b. De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan te merken indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp verklaring zijn 
ingediend. 

Besluit 
1. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning waarbij op grond van artikel 2.1 2, 
eerste lid, onder a, onder ten derde van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan 'Almere Pampus en Markermeer' voor de 
duur van maximaal 25 jaar, ten behoeve van de ontwikkeling van het windpark jaap 
Rodenburg II conform de door de initiatiefnemers ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning 3393765 en dat hieraan de volgende voorschriften worden 
verbonden: 
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a. dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in 
voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te 
voeren archeologisch onderzoek; 

b. dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de bestaande 
windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe 
windpark heeft gesaneerd; 

c. de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor een 
periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit. 

2. Voor het geval er geen behoudenswaardige archeologische resten worden gevonden als 
genoemd onder beslispunt 1, wordt in afwijking van het advies van de welstandscommissie, 
niet overgegaan tot het verplaatsen van de windmolenrij het meest dichtbij de Garden of 
Love and Fire te verplaatsen, omwille van het behalen van de gemeentelijke duurzame 
energiedoelstellingen; 

3. In te stemmen om de ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage te leggen op voorwaarde dat eventuele behoudenswaardige 
archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en 
veiliggesteld; 

4. De te coördineren watervergunning en ontheffing in het kader van de Wet 
natuurbescherming later ter inzage te leggen. 

5. De raad voor te stellen: 

a. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de ontwerp 
omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II en dat aan de omgevingsvergunning de 
volgende voorschriften worden verbonden: 

a. eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende 
mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te voeren 
archeologisch onderzoek; 

b. dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de bestaande 
windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname van het nieuwe 
windpark heeft gesaneerd; 

c. de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor een 
periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit; 
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b. De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan te merken indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp verklaring zijn 
ingediend. 

Toelichting 
Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het windpark 
Jaap Rodenburg te vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter). 
De oude windmolens worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Om dit 
planologisch mogelijk te maken hebben de initiatiefnemers een aanvraag ingediend voor een 
omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. De ontwerp 
omgevingsvergunning wordt ter Inzage gelegd gedurende een periode van 6 weken, zodat 
een ieder zienswijzen kan indienen. 
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Voorgesteld raadsbesluit 

Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de ontwerp 
omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II en dat aan de omgevingsvergunning de 
volgende voorschriften worden verbonden: 

a. eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in 
voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog 
uit te voeren archeologisch onderzoek; 

b. dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de 
bestaande windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname 
van het nieuwe windpark heeft gesaneerd; 

c. de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor 
een periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit; 

De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen 
bedenkingen aan te merken indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp verklaring zijn 
ingediend. 

Hoe luidt het vastgestelde wettelijke en beleidskader? 

Programmaplan Energie Werkt! 
Bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer 
Wet ruimtelijke ordening 
Besluit omgevingsrecht 
Intentieovereenkomst Uitwerking IAK Programma Groenblauw 
Provinciale Verordening voor de Fysieke Leefomgeving 
Regioplan Windenergie 

Waarom wordt dit besluit aan de raad voorgelegd? 
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In september 2015 heeft de raad het programma Energie Werkt! vastgesteld. In Energie Werkt! 
is aangegeven dat wordt ingezet op het vervangen van twee bestaande windparken, waaronder 
het windpark Jaap Rodenburg bij Almere Pampus. 

Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om dit windpark te 
vernieuwen met 10 nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter). De oude windmolens 
worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Met deze nieuwe windmolens kan er 
voor 30.000 huishoudens groene stroom worden opgewekt (21.500 meer dan het huidige 
windpark Jaap Rodenburg). Het project draagt daarmee voor 18% bij aan de doelstellingen van 
het programma Energie Werkt! 
In 2017 is er een uitgebreid participatietraject doorlopen om samen met bewoners uit de 
omliggende wijken te komen tot de meest optimale opstelling. Er is in 2017 ook een 
aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling opgesteld door de initiatiefnemers om de milieueffecten van 
het toekomstige windpark in beeld te brengen. Op basis van de uitkomst van het 
participatietraject en de uitkomst van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is gekozen voor een 
opstelling met 10 nieuwe windmolens. De raad is op 28 september 2017 geïnformeerd over de 
keuze van deze opstellingsvariant. 

— Wet» 

BoMh , v *n Rijn 
t i m * IIIWlllllMlM 

Opstelling nieuwe windpark in Almere Pampus 

Op 16 januari 2018 hebben de initiatiefnemers ten behoeve van de realisatie van Windpark Jaap 
Rodenburg II een omgevingsvergunningaanvraag ingediend, met kenmerk 3393765, voor de 
Wabo-activiteiten 'bouwen', 'oprichting inrichting', 'handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening' en 'beperkte milieutoets'. Voor deze omgevingsvergunning moet een uitgebreide 
Wabo-procedure worden gevolgd. Dat wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de 
ontwerpvergunning ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken. Gedurende deze 
periode kan een ieder zienswijzen indienen. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn op grond van artikel 9f, leden 1 en 2, van de 
Elektriciteitswet 1998 het bevoegd gezag voor vergunningverlening en coördinatie voor het 
oprichten van windparken tussen de 5 en 100 MW (het nieuwe Windpark Jaap Rodenburg heeft 
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een vermogen van rond de 30 MW). Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 11 
april 2017 de formele bevoegdheid voor de vergunningverlening echter overgedragen aan het 
college van B&W van de gemeente Almere (besluit van 11 april 2017, kenmerk 2054159, terug 
te vinden in besluitenlijst provincie Flevoland 18 april 2017). Dit besluit was gebaseerd op een 
oud projectplan van de initiatiefnemers, met een andere opstelling van het windpark dan 
waarvoor nu een vergunning wordt aangevraagd. GS zal haar besluit van 11 april 2017 daarom 
herbevestigen met een brief die 27 februari wordt verzonden aan het college van B&W van de 
gemeente Almere. 

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
Om de ontwikkeling van het windmolenpark mogelijk te maken, moet er bij de percelen 
kadastraal bekend als AMR04F 01108 t/m 01113 worden afgeweken van het bestemmingsplan 
'Almere Pampus en Markermeer'. Binnen het huidige bestemmingsplan worden windmolens 
niet mogelijk gemaakt. Conform de provinciale Verordening van de Fysieke Leefomgeving 
mogen windmolenparken maximaal 25 jaar worden vergund. Afwijken van het 
bestemmingsplan is op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo mogelijk 
indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Voor de aanvraag omgevingsvergunning is 
daarom door de initiatiefnemers een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin de ruimtelijke 
inpassing is onderbouwd. 
De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing 'Windpark Jaap Rodenburg II d.d. 15 
januari 2018'. 
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Er zijn twee aandachtspunten voor de ruimtelijke inpassing: 

• Advies welstandscommissie: windpark vs Polderland Garden of Love and Fire 
Een belangrijk aandachtspunt is de relatie tussen het toekomstige windpark en de 
Polderland Garden of Love and Fire. Dit landschapskunstwerk van de internationaal 
vermaarde Daniël Libeskind is bedoeld als tuin om te mediteren. De provincie hecht belang 
aan de landschapskunstwerken als beeldbepalend element voor Flevoland. Er heeft in het 
voortraject meermaals afstemming plaatsgevonden met de welstandscommissie, maar pas 
bij indiening van de definitieve detailtekeningen behorende bij de vergunningaanvraag 
bleek dat de meest oostelijk molenrij van het nieuwe windmolenpark - en met name de 
molen in de directe nabijheid - naar mening van de welstandscommissie te dicht bij dit 
landschapskunstwerk komt te liggen. Windmolens passen volgens de welstandcommissie 
niet goed bij een dergelijke functie vanwege het geluid en de slagschaduw die de molens 
produceren. De windmolens verstoren het zichtveld en de beleving van de landschapskunst. 
De initiatiefnemers hebben het welstandsadvies ter harte genomen en hebben gezocht 
naar mogelijkheden om de molens zo ver mogelijk weg van de Polderland Garden of Love 
and Fire te plaatsen. Dat is mogelijk door de windmolens op de uiterste grens van de 
onderzochte bandbreedtes van de milieuonderzoeken te plaatsen. In een oplegnotitie 
(Notitie Voorziene effecten aanpassing oostelijke lijn) die aan de vergunningaanvraag is 
toegevoegd hebben de initiatiefnemers aangegeven hoe ver de molens op kunnen 
schuiven, zonder dat daarmee al het onderzoek opnieuw moet worden gedaan. In plaats 
van op circa 80 meter van de rand en circa 183 meter van de kern van de Polderland 
Garden of Love and Fire, komt de dichtstbijzijnde windmolen nu op circa 130 meter van 
rand en circa 225 meter van de kern van de Polderland Garden of Love and Fire te staan. 
Ondanks deze inspanningen en ondanks de positieve feedback op het verschuiven van de 
molenrij vanuit de beleidsvelden cultuur en landschap / stedenbouw, blijft de 
welstandcommissie bij haar negatieve advies. 

Hoewel dit technisch gezien mogelijk is, zou dat de verlening van de omgevingsvergunning  
ernstig vertragen (omdat alle stukken dan moeten worden aangepast en er opnieuw moet  
worden afgestemd met bewoners uit de omliggende wijken), waardoor de financiering van 
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het project op losse schroeven komt te staan. Tijdige vergunningverlening is namelijk van 
essentieel belang voor de initiatiefnemers om in september een SDE subsidie aan te kunnen 
vragen. 

Het windpark is dusdanig belangrijk voor het behalen van de doelstelling uit het programma 
Energie Werkt! (bijdrage van 18% aan deze doelstelling) en daarmee aan de landelijke 
duurzame energiedoelstellingen, dat het college het welstandsadvies naast zich neer legt. 
Bovendien is het windmolenpark tijdelijk van aard. Het windpark kan sowieso niet langer 
dan 25 jaar bestaan en wordt mogelijk na 15 jaar verwijderd als gevolg van de toekomstige 
IJmeerlijn en de woningbouwontwikkelingen in Pampus. 

• Archeologisch onderzoek 
Momenteel ontbreekt het archeologisch onderzoek bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. Vanwege drassigheid in het gebied kon dit onderzoek niet tijdig 
uitgevoerd worden. Het onderzoek zal wel vóór de terinzagelegging (half maart) aan de 
omgevingsvergunning worden toegevoegd, zodat een ieder ook zienswijzen kan indienen 
op het archeologisch onderzoek. Indien tijdens het onderzoek behoudenswaardige 
archeologische resten worden gevonden in het projectgebied, dan kan de vergunning 
worden verleend voor alle andere locaties totdat de aangetroffen behoudenswaardige 
archeologische resten zijn veiliggesteld. Met het verbinden van het voorschrift aan de 
omgevingsvergunning dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het 
projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld wordt uitvoering 
gegeven aan het gemeentelijk archeologiebeleid dat ook is vastgelegd in de gemeentelijke 
archeologieverordening en het bestemmingsplan 'Almere Pampus en Markermeer'. 

Vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening zijn er, in afwachting van het archeologisch 
onderzoek, op voorhand geen bezwaren tegen het verlenen van een tijdelijke 
omgevingsvergunning voor het tijdelijke gebruik van maximaal 25 jaar van gronden op de 
percelen kadastraal bekend als AMR04F 01108 t/m 01113 ten behoeve van een windpark. Het 
cultureel historisch en welstandelijk belang van het kunstwerk Garden of Love & Fire van Daniël 
Liebeskind in Almere Pampus weegt niet op tegen het algemeen belang om de (gemeentelijke) 
duurzame energiedoelstellingen te halen, en het belang van Nuon en Almeerse Wind bij het 
realiseren van het windproject Jaap Rodenburg II. 

Voorwaarden vanuit Verordening fysieke leefomgeving Provincie 
Comform het provinciaal windbeleid als vastgelegd in het Regioplan Windenergie en de 
Verordening fysieke leefomgeving kunnen nieuwe windmolens slechts tijdelijk worden 
gerealiseerd (namelijk tot maximaal 25 jaar) en dient er met het realiseren van nieuwe 
windmolens oude windmolens te worden gesaneerd. Aan het project Jaap Rodenburg II worden 
dan ook de voorwaarden verbonden dat de nieuwe windmolens tijdelijk vergund voor een 
termijn van maximaal 25 jaar. Daarnaast wordt om aan de Saneringsopgave te voldoen, de 
voorwaarde opgenomen dat de bestaande windmolens van Jaap Rodenburg en de windmolens 
aan de Eemmeerdijk worden gesaneerd. De saneringsopgave van de molens langs de 
Eemmeerdijk is middels een stilstandvoorziening van de nieuw te bouwen molens geborgd. 
Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemers 
Nuon en Almeerse Wind. 
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Beperkte milieutoets 
Daarnaast is het windpark Jaap Rodenburg II een activiteit waarvoor conform de Wabo een 
beperkte milieutoets moet worden gedaan. Voor de betreffende aanvraag gelden in dit kader 
geen indieningsvereisten anders dan dat moet worden vermeld of een m.e.r.-beoordeling heeft 
plaatsgevonden. Voor het windpark Jaap Rodenburg II is dit reeds gebeurd. Op 26 september 
2017 heeft het college op basis van de m.e.r.-beoordelingsnotitie besloten dat er geen 
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aanvullend m.e.r.-onderzoek nodig is. In het kader van de terinzagelegging van de 
omgevingsvergunning is het mogelijk dat men zienswijzen indient op de m.e.r.-
beoordelingsnotitie. 

RV-nummer 
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Verklaring van geen bedenkingen 
Om het nieuwe windpark Jaap Rodenburg te kunnen realiseren, moet een omgevingsvergunning 
worden aangevraagd voor het afwijken van het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan 
Almere Pampus en Markermeer zijn de nieuwe windmolens niet opgenomen. Conform artikel 
6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht moet de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) afgeven als er met een project wordt afgeweken van het geldende 
bestemmingsplan. 
In Almere geldt voor een uitgebreide Wabo de voorhangprocedure die er kort gezegd op 
neerkomt dat de raad het binnen een beperkte tijd de afwijkingsvergunning ter bespreking kan 
agenderen bij de raad. Bij vaststelling van het beleidsstuk Energie Werkt! is over windmolens 
met de raad afgesproken dat elke nieuw te plaatsen windmolen aan de raad wordt voorgelegd. 
Door toepassen van de regeling van artikel 6.5 van het Bor heeft de raad een doorslaggevende 
stem in de omgevingsvergunning. Zonder verklaring van geen bedenkingen van de Raad kan de 
omgevingsvergunning niet worden verleend. 
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Coördinatieregeling 
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad de coördinatieregeling van toepassing verklaard 
voor het project (RV-86/2017). Het is wenselijk dat voorbereiding en bekendmaking van de 
volgende besluiten worden gecoördineerd, zodat de vergunningen inhoudelijk goed op elkaar 
zijn afgestemd: 

• Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan, voor het bouwen, 
aanleggen en voor de beperkte milieutoets - bevoegdheid college van B&W; 

• Ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) - bevoegdheid 
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten is bereid om aan de coördinatie mee te 
werken. 

• Watervergunning - bevoegdheid Waterschap. Ook het waterschap is bereid om aan de 
coördinatie mee te werken. 

Idealiter zouden de ontwerp watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel ontheffing in 
het kader van de Wnb gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage worden 
gelegd. Na ambtelijk overleg met zowel het waterschap als de provincie Flevoland blijkt echter 
dat zij het niet gaan redden om de ontwerp vergunningen en beschikkingen tijdig gereed te 
hebben voor de terinzagelegging. Aangezien het tijdig verkrijgen van de omgevingsvergunning 
cruciaal is voor de aanvraag van de SDE subsidie in september 2018 door de initiatiefnemers, is 
het niet aan te raden te wachten met de terinzagelegging van de ontwerp 
omgevingsvergunning. 

Dat betekent dat de watervergunning en de ontwerp vergunning dan wel ontheffing in het 
kader van de Wnb in een later stadium door het college van B&W ter inzage worden gelegd (het 
zogeheten tweede mandje). Op die manier kan de gemeente Almere nog steeds zorgen voor 
goede inhoudelijke afstemming van de verschillende vergunningen en worden bewoners via de 
bekende lokale communicatiekanalen op de hoogte gebracht van deze vergunningen (in plaats 
van via provinciale kanalen of de kanalen van het waterschap). 
Daarnaast is het nog steeds zo dat deze ontheffing of vergunning Wnb en watervergunning de 
Wabo procedure volgen en de ontwerpbesluiten ter inzage wordt gelegd door het college van 
de gemeente Almere (zonder coördinatieregeling volgen deze besluiten de verkorte reguliere 
procedure, zonder dat het ontwerp besluiten zes weken ter inzage worden gelegd.). 
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Tot slot hoeven belanghebbenden nog steeds alleen naar de Raad van State met hun beroep. Zij 
hebben dus minder proceskosten omdat het beroep meteen door het hoogste rechtsorgaan 
(Raad van State) wordt beoordeeld. 

Wat is het doel en het beoogd effect van het voorgesteld besluit? 

Het windpark Jaap Rodenburg II in Almere Pampus planologisch mogelijk maken en 
belanghebbenden de mogelijkheid bieden om hun zienswijzen in te dienen op de 
omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen. 

Wanneer wordt het besluit van de gemeenteraad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de 
gemeenteraad daarover gerapporteerd? 

Nadat de gemeenteraad heeft besloten om de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te 
geven voor het toekomstige windpark Jaap Rodenburg II, wordt dit besluit samen met het 
collegebesluit omtrent de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd 
in Staatscourant en het gemeenteblad. De besluiten treden in werking op de dag na publicatie. 
Op dat moment start ook de ter inzage legging van 6 weken, waarbij een ieder zienswijzen kan 
indienen op beide besluiten. Nog voor het zomerreces wordt publicatie van de definitieve 
omgevingsvergunning en de definitieve vvgb verwacht. 

Wat zijn de consequenties van dit besluit voor inwoners en organisaties in de stad of andere 
derden? Is of wordt hieraan in het kader van een participatietraject aandacht besteed? 

Met dit besluit krijgt een ieder de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerp vvgb 
en de ontwerp omgevingsvergunning. 

Welke financiële middelen zijn met dit besluit gemoeid? 

Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning betalen de initiatiefnemers leges aan de 
gemeente. 

Als het windpark Jaap Rodenburg II eenmaal is gerealiseerd, ontvangt de gemeente nog meer 
inkomsten. De windmolens komen allemaal te staan op grond van het Rijksvastgoedbedrijf 
(RVB). Door een afspraak tussen de gemeente en het RVB worden de pachtinkomsten 
(retributie) verdeeld over alle grondeigenaren binnen de ISOOm contour van de windmolens: 
stichting Flevo-Landschap, het Waterschap, de provincie, manege Pampushout en de gemeente 
Almere. Over een looptijd van 15 jaar ontvangt de gemeente Almere hiervan bijna 10%, wat 
neer komt op €430.000. De retributie-inkomsten van de gemeente komen ten goede aan de 
algemene middelen. Ook ontvangt de gemeente de gebruikelijke OZB inkomsten. 

Daarnaast ontvangt de gemeente conform het provinciale Regioplan na het eerste 
exploitatiejaar van het windpark van de initiatiefnemers gedurende 15 jaar een 
gebiedsgebonden bijdrage van jaarlijks circa € 31.500,-, waarmee in lijn met het programma 
Energie Werkt! projecten en maatregelen met betrekking tot hernieuwbare energie mogelijk 
worden gemaakt. 

Beschrijf de alternatieven om het doel te bereiken. 

Er wordt bij dit project geen gebruik gemaakt van de op voorhand afgegeven verklaring van 
geen bedenkingen zoals aangegeven in het besluit van de raad d.d. 6 januari 2011 (RV-91/2010). 
De raad heeft bij vaststelling van het programmaplan Energie Werkt op 24 september 2015 
namelijk te kennen gegeven dat elke nieuw te plaatsen windmolen met de raad moet worden 
besproken. Daarom wordt de raad nu specifiek voor deze ontwikkeling gevraagd om een 

Invullen door raadsgriffie 

RV-nummer 
RV-15/2018 

Procedure 
Carrousel: 
8 en 15 maart 2018 
Plenair: 
26 maart 2018 
Besluitvorming; 
26 maart 2018 
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Voorstel aan de gemeenteraad 

ontwerp vvgb af te geven. Er kan voor worden gekozen om af te zien van het vragen van een 
vvgb aan de gemeenteraad en de voorhangprocedure te volgen, maar dan wordt niet geheel 
tegemoet gekomen aan de belofte die is gemaakt bij de vaststelling van het programmaplan 
Energie Werkt!. 

Ontwerp omgevingsvergunning Windpark Pampus 
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Windpark Pampus 
Advies welstandscommissie 
Advies OBM Pampus 
Notitie Voorziene effecten aanpassing oostelijke lijn 
Aanvraag omgevingsvergunning Windpark Pampus (inclusief besluit van het college dd. 26-
09-2017 inzake de m.e.r-beoordeling Jaap Rodenburg II met bijbehorende stukken) 

Achterliggende stukken 

Collegevoorstel en -besluit Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen windpark Pampus d.d. 20 februari 2018 
Raadsvoorstel Coördinatieregeling windpark Pampus (RV-86/2018) zie NotuBiz: raad 25-01-
2018 

Invullen door raadsgriffie 

RV-nummer 
RV-15/2018 

Procedure 
Carrousel: 
8 en 15 maart 2018 
Plenair: 
25 maart 2018 
Besluitvorming: 
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Raadsbesluit 

Onderwerp 
Ontwerp omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen windpark 
Pampus 

Invullen door raadsgriffie 

RV-nummer 
RV-15/2018 

De raad van de Gemeente Almere 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, 

Procedure 
Carrousel: 
8 en 15 maart 2018 
Besluitvorming: 
26 maart 2018 

Pagina 1 

Besluit: 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de ontwerp 
omgevingsvergunning windpark Jaap Rodenburg II en dat aan de omgevingsvergunning de 
volgende voorschriften worden verbonden: 

a. eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in 
voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog 
uit te voeren archeologisch onderzoek; 
dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de 
bestaande windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na ingebruikname 
van het nieuwe windpark heeft gesaneerd; 
de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor 
een periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit; 

b. 

c. 

Almere, 26 maart 2018 

De raad voornoemd, 

De griffier. 

J.D. Pruim 

De vo er 

EJ.M ijn 

Raad 
Il_van Almere 

Gemeente Almere 



(ONTWERP) VERKLARING VAN GEEN 
BEDENKINGEN  
 

De raad van de gemeente Almere;  

gezien de aanvraag  

ingekomen d.d. : 16 januari 2018;  

dossiernummer : 180209;  

van Nuon Wind Development B.V. ;  

om vergunning  

tot : het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen onderhoudsweg en bijbehorende 

voorzieningen;  

in Almere Pampus, 

gemeente : Almere. 

 

B e s l u i t  :  

 gelezen het voorstel van het college van 20 februari 2018 en gezien: 

- de ingediende aanvraag onder nummer 180209 van Nuon Wind Development B.V., d.d. 16 

januari 2018, met bijbehorende stukken, en de hierop ingediende aanvulling d.d. 15 februari 

2018, kenmerk PM….; 

- het besluit van het college van 26 september 2017, kenmerk 840 inzake de mer-beoordeling 

met bijbehorende stukken;  

- het besluit van Gedeputeerde Staten van 11 april 2017, kenmerk 2054159 (terug te vinden in 

besluitenlijst provincie Flevoland van 18 april 2017) en hun brief van 27 februari 2018, met 

kenmerk PM….; 

- het besluit van de Raad d.d. 25 januari 2018, kenmerk RV-86/2017 inzake de 

coördinatieregeling Windpark Jaap Rodenburg II; 

- het besluit van het college d.d. 20 februari 2018, met kenmerk PM… inzake het ontwerp 

omgevingsvergunning windpark Pampus; 

- het besluit van de raad d.d. PM 15 maart 2018, met kenmerk … inzake het ontwerp verklaring 

van geen bedenkingen windpark Pampus;  

 gelet op artikelen 2.20a, 2.27 en 3.10 tot en met 3.13 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht in combinatie met afdeling 6.2 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening;  

 de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht af te geven voor het gebruiken van gronden of bouwwerken en bouwen in strijd met 

een bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van het windpark Jaap Rodenburg II, een en 

ander zoals aangegeven in de daartoe strekkende aanvraag d.d. 16 januari 2018 met nummer 

180209, en de daarbij gevoegde bescheiden; 

 aan de verklaring van geen bedenkingen de volgende voorschriften te verbonden: 

- eventuele behoudenswaardige archeologische resten in het projectgebied in voldoende mate zijn 

gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het nog uit te voeren archeologisch 

onderzoek; 

- dat de nieuwe windmolens van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de bestaande 

windmolens in Almere Pampus en de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 jaar na 

ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd;   

- de omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan geldt voor een periode van 

maximaal 25 jaar na verzending van het besluit;  

 geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. 

 

 

O v e r w e g i n g e n :  

 de aanvraag heeft betrekking op het gebruiken van gronden of bouwwerken en bouwen in strijd met 

een bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van het windmolenpark Jaap Rodenburg II in 

Almere Pampus;  



 het perceel, waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 

‘Almere Pampus en Markermeer;  

 ter plaatse geldt de bestemmingen ‘Agrarisch’ en heeft gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie1’ en ‘Waarde-Archeologie 4’ en de ‘gebiedsaanduiding vrijwaringszone – dijk 2’. 

 Het realiseren van het Windpark zoals in de aanvraag omgevingsvergunning aangegeven is hiermee 

in strijd.  

 De omgevingsvergunning kan alleen worden verleend via een afwijkingsprocedure van het 

bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3˚ Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

 Dit project is dusdanig concreet, onderbouwd en uitgewerkt dat hiervoor de omgevingsvergunning 

kan worden verleend. Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin uitgebreid wordt 

ingegaan op alle relevantie ruimtelijke en ecologische aspecten. 

 met gebruikmaking van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht kan een omgevingsvergunning worden verleend voor de activiteit afwijking van het 

bestemmingsplan, mits de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de 

motivering een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;  

 dat de provincie Flevoland op grond van artikel 9f, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 

1998  bevoegd gezag is voor de realisering van het windpark, 

 dat Gedeputeerde Staten van Flevoland in hun vergadering van 18 april 2017 de formele 

bevoegdheid voor de vergunningverlening heeft overgedragen aan het college van B&W van de 

gemeente Almere.  

 Het college kan als bevoegd gezag de gevraagde omgevingsvergunning niet verlenen, nadat de 

gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven (artikel 2.27 Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in combinatie met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht); 

 De gemeenteraad heeft bij besluit van 6 januari 2011 (raadsbesluit van 6 januari 2011, RV-

91/2010) als standpunt ingenomen dat een ‘verklaring van geen bedenkingen’ niet is vereist voor 

zover het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is ten aanzien van een 

aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 

ten derde van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft hieraan 

de eis van een ‘voorhangprocedure’ verbonden. Dit houdt in dat de raad – parallel met de ter 

inzagelegging van het ontwerpbesluit – in gelegenheid wordt gesteld de aanvraag door ten minste 

één vijfde, doch minimaal acht, van de raadsleden en binnen een termijn van drie vergaderweken 

nadat het college de raad schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het ontwerpbesluit tot verlening 

van de omgevingsvergunning.  

 In afwijking van de bovenstaande beschrijving van de voorhangprocedure wordt bij voorliggende 

aanvraag omgevingsvergunning de raad om expliciet een Verklaring van Geen Bedenkingen 

gevraagd. In het beleidsstuk Energie Werkt! is namelijk over windmolens met de raad vastgelegd dat 

elke nieuw te plaatsen windmolen aan de raad kan worden voorgelegd. Door expliciet de raad te 

vragen om een Verklaring van Geen Bedenkingen heeft de raad een doorslaggevende stem in de 

omgevingsvergunning. Zonder verklaring van geen bedenkingen van de raad kan de 

omgevingsvergunning niet worden verleend. 

 de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen alleen kan weigeren in het belang van een 

goede ruimtelijke ordening (artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in combinatie 

met artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht); 

 de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing: in de ruimtelijke onderbouwing 

wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten en uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat 

de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de weigeringsgrond aldus niet 

van toepassing is; 

 Aangezien het archeologische onderzoek voor het project nog niet is afgerond, wordt bij deze 

vergunning het voorschrift verbonden dat eventuele behoudenswaardige archeologische resten in 

het projectgebied in voldoende mate zijn gedocumenteerd en veiliggesteld naar aanleiding van het 

nog uit te voeren archeologisch onderzoek. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijk 



archeologiebeleid dat ook is vastgelegd in de gemeentelijke archeologieverordening en het 

bestemmingsplan ‘Almere Pampus en Markermeer’; 

 als voorschrift bij deze vergunning wordt ook de verplichting opgelegd dat de nieuwe windmolens 

van het Windpark worden stilgezet indien Nuon de windmolens aan de Eemmeerdijk niet uiterlijk 3 

jaar na ingebruikname van het nieuwe windpark heeft gesaneerd. De windmolens aan de 

Eemmeerdijk worden beheerd door de aanvrager;   

 de omgevingsvergunning geldt voor een periode van maximaal 25 jaar na verzending van het besluit; 

 er is in het kader van de besluitvorming omtrent de verklaring van geen bedenkingen de procedure 

gevolgd als bedoeld in artikelen 3.10 ev. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;  
 Volgens artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient de gemeenteraad een exploitatieplan vast 

te stellen voor gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is 

voorgenomen. Voor het project is het opstellen van een exploitatieplan niet voorgeschreven. De 

kosten van de grondexploitatie zijn met de aanvrager verhaald in de anterieure overeenkomst d.d. 

….PM. De kosten van de grondexploitatie zijn daarmee anderszins verzekerd. Er is geen noodzaak 

voor een tijdvak of fasering of regels of eisen te stellen voor het bouwrijp maken. Op grond van 

artikel 6.12, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening kan dan worden besloten om geen 

exploitatieplan vast te stellen.   

 de ontwerp verklaring van geen bedenkingen samen met het ontwerpbesluit om 

omgevingsvergunning inclusief bijbehorende stukken vanaf dd-mm-jjjj tot en met dd-mm-jjjj  

gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen voor een ieder; 

 er wel/ geen zienswijzen naar voren gebracht zijn omtrent de verklaring van geen bedenkingen; 

 de ingediende zienswijzen wel/ niet tot wijzigingen hebben geleid; 

 er verder wel/geen beletselen zijn om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 de verklaring van geen bedenkingen wordt bij het definitieve besluit van college omtrent de 

omgevingsvergunning gevoegd, zoals is bepaald in artikel 2.27, lid 5 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Almere op  

dd-mm-jjjj, 

 

 

De voorzitter        De griffier 

 

 

 

F.M. Weerwind       J.D. Pruim 

 



 

 
 

Nuon Wind development 
t.a.v. Dhr. J. Hamersma 
Hoekenrode 8 
1102 BR AMSTERDAM   
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Datum 

10 april 2018 

 

Uw brief van/kenmerk 

- 

 

Ons kenmerk 

180209 

 

Bijlage(n) 

. 

 

Intern 

WB289 / JYN 
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Omschrijving  
Het verlenen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 
ten behoeve van het plaatsen van 10 windturbines met 
kraanopstelplaatsen onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen in 
Almere Pampus (windpark Jaap Rodenburg II ). 
 
Type aanvraag 
OBM 
 
Kenmerk afwijken 
180209-34-01 
 
 het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving (artikel 2.1, lid 1, onder i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 
 
Inleiding 
Op 26 januari 2018 is een aanvraag om een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(verder: Obm) ingediend voor windpark Jaap Rodenburg II in Almere Pampus. De aanvraag 
maakt deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning ingediend op 16 januari 2018 met 
olo nr. 3393755. Een mer-beoordeling heeft plaatsgevonden en op 26 september 2017 
heeft het college besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.  
 
Toelichting  
Op grond van artikel 2.1, lid 1 onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor 
zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:  het verrichten van een andere activiteit die 
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten 
die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.  

 
De aanvraag van een Obm, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder i, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek voorgelegd. Uit hun advies van dd. 13-2-2018 blijkt dat er geen 
weigeringsgronden zijn tegen het verlenen van de Obm. 

http://www.almere.nl/
mailto:info@almere.nl


 

 

Datum 

10 april 2018 

 
Ons kenmerk 

180209 

 
Pagina 
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Besluit 
Het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan Nuon Wind Development 
B.V. voor het oprichten van een nieuw windturbinepark van tien windturbines met een 
vermogen van elk maximaal ca. 3,5 MW per stuk. 
 
In dit advies zijn, overeenkomstig artikel 5.13a van het Besluit omgevingsrecht (Bor), geen 
voorschriften opgenomen.  
 
De volgende documenten maken deel uit van het besluit voor het onderdeel milieu: 

- aanvraagformulier 2017.02 nr. 3393765; 

- Aanmeldingsnotitie m.e.r. –beoordeling Windpark Jaap Rodenburg II; 

- Melding Activiteitenbesluit AIM-correspondentienummer A38ahef29ki; 

- Ruimtelijke onderbouwing Windpark Jaap Rodenburg, d.d. 1-2-2018, versie .5 II; 

- Voor_en_zijaanzicht_JRII_v2 tekening; 

- Bijlage A: Akoestisch onderzoek t.b.v. omgevingsvergunning Windpark Jaap 
Rodenburg, d.d. 1-2-2018, versie 1.1; 

- Bijlage B: Slagschaduwonderzoek t.b.v. omgevingsvergunning Windpark Jaap 
Rodenburg, d.d. 1-2-2018, versie 0.3; 

- 31601-1AG-700-006-A_Situatieschets; 

- tstekening_windpark_Jaap_Rodenburg_2; 

- Mer-beoordelingsbesluit d.d. 26 september 2017; 

- Advies Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van het OFGV. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
namens hen, 
 
 
 
T.M.  Klooster 
Teamleider Wabo -Vergunningen en Realisatie  
 
 
 
Cc: Bosch en Van Rijn BV t.a.v. Mevr. R.A. Hoenkamp 

Groenmarktstraat 37 
3521AV Utrecht 
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Overzicht bescheiden bij besluit 180209 
Betreft: het plaatsen van 10 windturbines met kraanopstelplaatsen, 

onderhoudsweg en bijbehorende voorzieningen 
Locatie: overig Almere Pampus 

 

Nummer 
Onderdeel 
(leverancier) Nr document 

Datum 
(versie) 

Datum  
(ingekomen SBA) 

1 Aanvraagdocument publiceerbaar   Overig     16-01-2018 

101 Verzoek intrekking activiteit "oprichting inrichting" - Overig 06-04-2018   06-04-2018 

2 Overzichtskaart 31601-1AG-700-005 Overig 23-02-2018 C 26-02-2018 

3 Voor en zijaanzicht   Tekening 01-12-2017   16-01-2018 

4 Toelichting aanvraag omgevingsvergunning - Overig 06-04-2018 5 06-04-2018 

5 Oplegnotitie  (Effecten aanpassing oostelijke lijn JR11) Blz. 1-5 Overig 23-02-2018   26-02-2018 

6 Ruimtelijke onderbouwing versie 0.5 Blz. 1 t/m 70 Tekening 08-02-2018 B 26-02-2018 

601 Bijlage A Akoestisch onderzoek versie 1.1 Overig 01-02-2018   01-02-2018 

602 Bijlage B Slagschaduwonderzoek versie 0.3 Overig 01-02-2018   01-02-2018 

603 Bijlage C Ecologisch onderzoek Verkennende ecologische analyse 16-514/17.02178/HeiPr Overig 13-09-2017   16-01-2018 

604 Bijlage C Verplaatsen windturbines en ecologie (oplegnotitie) 16-514/18.01939/HeiPr Correspondentie 26-02-2018   26-02-2018 

605 Bijlage D Visualisaties   Overig     16-01-2018 

606 Bijlage F Archeologie Inventariserend veldonderzoek eerste concept Overig     16-01-2018 

607 Bijlage F Archeologie Rapportage inventariserend veldonderzoek 5453001 Rapport 10-04-2018 2 10-04-2018 

608 Bijlage E Advies windpark LVNL PRO/BS/A2017/098/7369 Overig 13-10-2017   06-04-2018 

609 Bijlage E Advies aangepaste plannen Windpark Jaap Rodenburg ll LVNL 
(oplegnotitie) 

PRO/BS/A2018/016/7507 Correspondentie 05-03-2018   13-03-2018 

610 VVGB  radaronderzoek   Overig     03-04-2018 

7 Advies OFGV Geluid 324569/HZ_ADVIES-81602 Overig 08-02-2018   08-02-2018 

8 Aanvulling aanvraag OBM   Overig     26-01-2018 

9 Advies OBM Hz_ADVIES-81909 Overig 16-01-2018  13-02-2018 

10 Besluit Mer beoordelingsnotitie Almere Pampus DSO/2017/ 5384207 er Overig 26-09-2017   11-04-2018 

11 Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling  Overig 26-09-2017   26-01-2018 

12 Afronding melding activiteitenbesluit 322347/MLD MIL-80835 Overig 12-02-2018   28-02-2018 

 


