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Onderwerp 

Wet natuurbescherming: ontwerp-vergunning voor Windpark Zeewolde 

Geachte heer Rijntalder, 

Ons kenmerk 
2018734 

Op 5 december 2016 (gewijzigd op 24 januari 2017) hebben wij uw aanvraag voor een vergunning 
namens Windpark Zeewolde BV, in het kader van de Wet Natuurbescherming, ontvangen voor de 
realisatie van Windpark Zeewolde. Bij de aanvraag hoort een Passende beoordeling Windpark 
Zeewolde, opgesteld door Bureau Waardenburg, tekeningen van het v^ndpark Zeewolde namelijk 
een overzichtstekening 3.112.406, tekeningen van aanzichten en fundatie 3.112.404 1-4, het 
achtergrondrapport Natuur voor MER Windpark Zeewolde opgesteld door Bureau Waardenburg, de 
door u toegestuurde brief (24 januari 2017 met kenmerk 715027/MTK/NBW. 

In dit verband is het van belang om vast te stellen of er negatieve gevolgen voor de instandhouding
doelstellingen kunnen optreden in Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen Het project of de 
handeling vindt in hoofdzaak plaats op het grondgebied van de provincie Flevoland. Gedeputeerde 
Staten van Flevoland zijn daarom gelet op artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet natuurbescherming het 
bevoegd gezag. Bijgevoegd treft u ons ontwerp-besluit aan. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Ruimte en Eeóno/nie 

mevrouw A.W.H.M. van Oorschot 

Inlichtingen bij 

Ing. M. Kolen 
Doorkiesnummer 

0320 265488 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Besluit van GEDEPUTEERDE STATEN VAN FLEVOLAND op een verzoek voor een vergunning op grond 
van artikel 2.7 lid 2 Wet natuurbescherming. 
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Bijlage 1: Informatieblad bezwaarprocedure Gedeputeerde Staten van Flevoland 

A. Onderwerp aanvraag 
Op 5 december 2016 (gev^jzigd op 24 januari 2017) hebben wij een aanvraag voor een vergunning, 
in het kader van de Wet natuurbescherming, ontvangen voor de realisatie van Windpark Zeewolde. 
Bij de aanvraag hoort Passende beoordeling Windpark Zeewolde, opgesteld door Bureau 
Waardenburg, tekeningen van het v^ndpark Zeewolde namelijk een overzichtstekening 3.112.406, 
tekeningen van aanzichten en fundatie 3.112.404 1-4, het achtergrondrapport Natuur voor MER 
Windpark Zeewolde opgesteld door Bureau Waardenburg en de door u toegestuurde brief (24 januari 
2017 met kenmerk 715027/MTK/NBW. 

Windpark Zeewolde BV wil een windpark van 93 windturbines binnen de gemeentegrenzen van 
Zeewolde en Almere realiseren. Uiterlijk 31 december 2026 zullen maximaal 221 bestaande 
windturbines gesaneerd zijn. De aanlegfase van windpark Zeewolde betreft een periode van 
maximaal 7 jaar. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd waardoor er steeds (grote) delen 
van het plangebied zijn waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd. 

B. Wettelijk kader Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming (hierna Wn) is per 1 januari 2017 het nationale wettelijke kader voor 
toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de 
belangrijkste natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden. 

Het windpark Zeewolde wordt aangelegd in de omgeving van het Natura 2000-gebied 
Oostvaardersplassen. Dit gebied is op 23 december 2009, onder artikel 10a van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (kenmerk PDN/2009-078), definitief aangewezen als speciale 
beschermingszone (VR) voor de volgende soorten: 

Broedvogels: 
Dodaars, aalscholver, roerdomp, woudaapje, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, lepelaar, bruine 
kiekendief, blauwe kiekendief, porseleinhoen, blauwborst, snor, rietzanger en grote karekiet. 

Niet-broedvogels: 
Grote zilverreiger, lepelaar, wilde zwaan, kolgans, grauwe gans, brandgans, bergeend, smient, 
krakeend, vflntertaling, pijlstaart, slobeend, tafeleend, kuifeend, nonnetje, zeearend, kluut, 
kemphaan en grutto. 

Artikel 1.3 lid 1 luidt: Ingeval gedeputeerde staten ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze 
wet bevoegd zijn tot het nemen van een besluit met betrekking tot projecten of handelingen, zijn, 
tenzij anders bepaald, bevoegd gedeputeerde staten van de provincie waar het project of de 
handeling wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht. 
Artikel 1.3 lid 4 luidt: Ingeval een project of handeling mede wordt gerealiseerd, onderscheidenlijk 
verricht in een andere provincie, wordt een besluit als bedoeld in het eerste lid genomen door 
gedeputeerde staten van de provincie waar het project of de handeling in hoofdzaak wordt 
gerealiseerd, onderscheidenlijk verricht, in overeenstemming met gedeputeerde staten van die 
andere provincie. 
Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn gezien artikel 1.3 lid 1 en 4 van de Wet Natuurbescherming 
het bevoegd gezag voor onderhavig project. 



Artikel 2.7 lid 2 WN luidt: Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te 
realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat 
gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor dat gebied is aangewezen. 

C. Procedure 
In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing Is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn 
voor windpark Zeewolde gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 
gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op 
grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met 
artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor windpark Zeewolde. Daarom is ook op dit 
besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark 
Zeewolde bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als 
volgt voorbereid: 

• op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen; 

• op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan XXXX gezonden; 
• het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de 

gemeente Zeewolde en de gemeente Almere; 
• er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd 

geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele 
huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt 
gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 

D. Inhoudelijke beoordeling 
De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging vindt plaats in 3 stappen: 
1. identificeren van mogelijke negatieve effecten; 
2. mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten beperken; 
3. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen; 

Het gebruik van het windpark Zeewolde kan effect hebben op de natuurwaarden van de 
Oostvaardersplassen, denk aan verstoring en aantasting leefgebied van vogels door het gebruik van 
de locatie. 

Ad. Stap 1: Identificeren van mogelijke negatieve effecten op de instandhoudingdoelstellingen, 
in het bijzonder de natuurlijke kenmerken van het gebied: 
Effecten op soorten tijdens de aanlegfase 
• verstoring door geluid, beweging en trilling van vogels en vernietiging of verstoring van nesten 

en/of eieren en tijdelijk habitatverlies tijdens de aanlegwerkzaamheden; 
• Verstoring van optimaal foerageergebied van de bruine en blauwe kiekendief tijdens de 

aanlegwerkzaamheden, op de voor de kiekendief optimaal ingerichte foerageergebieden. 

Effecten tijdens de gebruiksfase op broedvogels: 



• Sterfte van aalscholvers tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie van 
maximaal 1 slachtoffer per jaar; 

• Sterfte van grote zilverreigers tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie, < 1 
slachtoffer per jaar; 

• Sterfte van bruine kiekendieven tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie 
van maximaal 1 slachtoffer per jaar; 

• Verstoring van grote zilverreigers in de herstructureringsperiode. 

Effecten tijdens de gebruiksfase op niet-broedvogels: 
• Sterfte van wilde zwanen tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie < 1 

slachtoffer per jaar; 
• Sterfte van kolganzen tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie van 

maximaal 30 slachtoffer per jaar; 
• Sterfte van grauwe ganzen tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie van 

maximaal 1-5 slachtoffer per jaar; 
• Sterfte van brandganzen tijdens de herstructureringsperiode en in de eindsituatie < 1 

slachtoffer per jaar; 
• Verstoring van foerageergebied van grauwe gans, wilde zwaan en kolgans; 
• Barrièrewerking bij de lijnopstelling langs de A27 voor de kolgans en de grauwe gans. 

Ad. Stap 2: Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die effecten beperken: 
• De aanlegwerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, hierdoor is het voor vogels 

mogelijk om elders in het gebied te foerageren en te rusten en hierdoor treedt geen 
wezenlijke verstoring op. 

• Door de sanering van de bestaande windturbines, minimaal 186 worden per nieuwe 
windturbine minimaal twee bestaande windturbines verwijderd. 

• Op de percelen (perceel Hoekman en De Bruijker) ten zuidoosten van de A6 die zijn 
ingericht als optimaal foerageergebied voor de kiekendieven worden alle werkzaamheden 
buiten het broedseizoen van kiekendieven uitgevoerd. 

• De infrastructuur benodigd voor de aanleg- en het onderhoud van de windturbines op de 
percelen ten zuidoosten van de A6 die zijn ingericht als optimaal foerageergebied worden 
zoveel mogelijk op aangrenzende percelen te worden aangelegd. Plaatsen die toch worden 
aangetast, op deze percelen worden ingezaaid met een specifiek mengsel om de 
foerageercondities voor kiekendieven zo optimaal mogelijk te maken. 

• Toepassing van een corridor van stilstaande windturbines in de lijnopstelling langs de A27. 

In de bij de vergunningaanvraag geleverde Passende beoordeling is beschreven welke ingrepen 
plaatsvinden en wat de gevolgen daarvan zijn op de instandhoudingsdoelstellingen. Samenvattend 
zijn de belangrijkste conclusies: 

Ad. Stap 3: Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen 
In de bij de vergunningaanvraag geleverde toets is beschreven welke ingrepen plaatsvinden en wat 
de gevolgen daarvan zijn op de instandhoudingsdoelstellingen. Samenvattend zijn de belangrijkste 
conclusies: 

Aanlegfase broedvogels 
In de passende beoordeling staat aangegeven dat tijdens de aanlegfase van Windpark Zeewolde 
wezenlijke verstoring (effect op draagkracht van het gebied) in vrijwel heel het plangebied is 
uitgesloten. De verstorende werkzaamheden op broedvogels zijn lokaal en tijdelijk van aard en er is 
in de (ruime omgeving van) het plangebied voldoende potentieel foerageergebied beschikbaar, waar 
de soorten gebruik van kunnen maken. Alleen voor de bruine en blauwe kiekendief kan door 
verstoring van foerageergebied op de optimaal voor de kiekendief ingerichte foerageergebieden 
(compensatlegebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet voor Almere) significant 
negatieve effecten niet uitgesloten worden, tenzij er mitigerende maatregelen worden genomen. 

Uit de Passende beoordeling volgt dat in de aanlegfase wezenlijke verstoring (effect op draagkracht 
van het gebied) in heel het plangebied is uitgesloten op niet-broedvogels. 



Gebruiksfase broedvogels 
Uit de passende beoordeling volgt dat er in de gebruiksfase incidentele sterfte van de grote 
zilverreiger <1 slachtoffer per jaar en jaarlijks maximaal 1 slachtoffer aalscholver en bruine 
kiekendief kan plaats vinden als gevolg van het gebruik van Windpark Zeewolde. 
De broedpopulatie van de grote zilverreiger ligt boven de instandhoudingsdoelstelling. De 
draagkracht van de Oostvaardersplassen is voor de soort op orde. In de huidige situatie wordt de 
soort blootgesteld aan meer dan 200 windturbines. Door de sanering van de vrindturbines is het 
aanvaringsrisico in de nieuwe situatie vergelijkbaar of lager dan de huidige situatie, waardoor het 
behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de soort niet in gevaar komt. 
De maximale sterfte per jaar van bruine kiekendieven is hoger dan de 1%-mortaliteitsnorm. De 
broedpopulatie van de Oostvaardersplassen ligt in de huidige situatie ruim boven het 
instandhoudingdoel (www.SOVON.nl). In de huidige situatie wordt de soort blootgesteld aan meer 
dan 200 windturbines in de omgeving. Door de sanering van de windturbines is het aanvaringsrisico 
in de nieuwe situatie vergelijkbaar of lager dan de huidige situatie. Hierdoor is het effect op het 
behalen van de instandhoudingdoelstelling in de nieuwe situatie niet groter dan in de huidige 
situatie. 
De sterfte van de aalscholver ligt in de gebruiksfase van Windpark Zeewolde onder de 1%-
mortaliteitsnorm. Een dergelijk aantal aanvaringsslachtoffers is een kleine hoeveelheid en niet van 
invloed op het behoud van omvang van de populatie. In de huidige situatie wordt de soort 
blootgesteld aan meer dan 200 v^ndturbines. Door de sanering van de windturbines is het 
aanvaringsrisico in de nieuwe situatie vergelijkbaar of lager dan de huidige situatie, waardoor het 
behalen van de instandhoudingsdoelstelling van de soort niet in gevaar komt. 

Door de sanering van de windturbines neemt het aantal windturbines af en daarmee ook het 
verstoord oppervlakte veroorzaakt door de windturbines. Hierdoor heeft Windpark Zeewolde in de 
eindsituatie geen significant negatief effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 
als gevolg van verstoring. 
Door het nemen van mitigerende maatregelen op de kiekendiefcompensatiegebieden ten zuidoosten 
van de A6 (perceel Hoekman en De Bruijker) wordt met zekerheid een aantasting van de kwaliteit 
van de compensatlegebieden voorkomen. Deze maatregelen worden nader uitgewerkt in het 
werkplan behorende bij deze vergunning. 

Gebruiksfase niet-broedvogels 
Uit de passende beoordeling van Windpark Zeewolde volgt dat aanvaringsslachtoffers van de wilde 
zwaan en de brandgans bij alle alternatieven een verwaarloosbare kleine kans op sterfte als gevolge 
van het project is. Wilde zwanen maken echter beperkt gebruik van de Oostvaardersplassen als 
slaapplaats en foerageren overdag in het plangebied van het windpark, waar het aanvaringsrisico in 
de nieuwe situatie vergelijkbaar of kleiner is dan in de huidige situatie. Dit betekent dat het effect 
op de instandhoudingsdoelstelling niet groter zal zijn dan de huidige situatie. 
De sterfte van grauwe gans, kolgans en brandgans ligt in de eindsituatie onder de 1% 
mortaliteitsnorm van de betrokken populaties in de Oostvaardersplassen. Dit is een kleine 
hoeveelheid en niet van invloed op de omvang en het behoud van de populaties. 

Door de sanering van de windturbines neemt het aantal v^ndturbines af en daarmee ook het 
verstoord oppervlakte veroorzaakt door de windturbines. Hierdoor heeft Windpark Zeewolde in de 
eindsituatie geen significant negatief effect op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 
als gevolg van verstoring. 

Voor grauwe ganzen en kolganzen kan barrière werking optreden in de eindsituatie bij de 
lijnopstelling van de A27. Door het nemen van passende maatregelen, de toepassing van een 
corridor van stilstaande windturbines kunnen significant negatieve effecten worden uitgesloten. 

Stikstof 
Uit de AERIUS berekening die is uitgevoerd door Bureau Waardenburg volgt dat de depositie als 
gevolg van de aanleg van het Windpark Zeewolde in geen van de Natura 2000-gebieden 0,05 
mol/ha/jaar of meer zal bedragen. Er vindt dan ook geen overschrijding plaats van de 
drempelwaarde 0,05 mol N/ha/jaar. Er is geen melding nodig in het kader van de PAS. 



Cumulatie 
Uit de passende beoordeling voor het project Windpark Zeewolde blijkt dat significant negatieve 
effecten als gevolg van het project op de Instandhoudingsdoelstellingen van de bruine kiekendieven, 
aalscholvers, grote zilverreigers, wilde zwanen, grauw ganzen en kolganzen kunnen worden 
uitgesloten. 
Uit de draagkrachtberekeningen die zijn uitgevoerd voor de grauwe gans en de kolgans blijkt dat er 
voor deze soorten een overcapaciteit van leefgebied beschikbaar is in de omgeving van de 
Oostvaardersplassen. Cumulatief gezien vallen significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen uit te sluiten. 

Conclusie 
Uit de toets blijkt dat significante effecten met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Voor 
sommige soorten treden wellicht nog licht negatieve effecten op. Er kan een vergunning in het 
kader van de Wet Natuurbescherming worden afgegeven. 

E. Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt vfl'ndpark Zeewolde 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

F. BESLUIT 

Gedeputeerde Staten van Flevoland HEBBEN BESLOTEN, op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet 
Natuurbescherming, een vergunning te verlenen aan: 
Pondera Consult. 

Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

1. Deze vergunning staat op naam van Windpark Zeewolde BV of diens rechtsopvolger. 
2. Deze vergunning wordt uitsluitend gebruik door (medewerkers van ) de vergunninghouder of 

aantoonbaar in opdracht van de vergunninghouder handelende (rechts)personen. De 
vergunninghouder bli jft daarbij verantwoordelijk voor de juiste naleving van deze 
vergunning. 

3. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de vergunde 
activiteiten worden uitgevoerd over een kopie van deze beschikking en tonen deze op de 
eerste vordering aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren. 

4. De in voorschrift 2 genoemde (rechts)personen zijn aantoonbaar op de hoogte van de inhoud 
en het doel van deze voorschriften en beperkingen, zodanig dat zij daar ook Invulling en 
uitvoering aan kunnen geven. 

5. Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden dient aan de Provincie Flevoland en aan 
de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek jaarlijks een werkplan te worden 
overlegd voor het daarop volgende jaar ter goedkeuring van het bevoegd gezag via 
wetnatuurbescherm1ng@flevoland.nl en handhaving@ofgv.nl. In het werkplan staat: 

a. de planning aangegeven van de aanleg- en saneringswerkzaamheden, met 
bijbehorend kaartmateriaal; 

b. Per fase dient onderbouwd te worden waar de rust- en foerageergebieden voor 
vogels liggen; 

c. De mitigerende maatregelen, zoals beschreven in de passende beoordeling en de 
voorschriften uit deze vergunning, dienen uitgewerkt te worden in het werkplan in 
ruimte en ti jd tot de uitvoering. 

Het werkplan dient minimaal 8 weken voor de start van de werkzaamheden naar 
Gedeputeerde Staten toegestuurd te worden. De werkzaamheden kunnen pas starten na 
schriftelijke goedkeuring van het werkplan. De vergunninghouder dient het werkplan 
jaarlijks in te dienen en voor 1 oktober ter goedkeuring naar het bevoegde gezag toe te 
sturen. De voor het volgende jaar geplande werkzaamheden worden uitgevoerd na 



schriftelijke goedkeuring van het bevoegde gezag. De werkzaamheden worden conform 
het goedgekeurde werkplan uitgevoerd. 

6. De vergunde activiteiten worden overeenkomstig de ingediende aanvraag en de 
bijbehorende passende beoordeling uitgevoerd, met inachtneming van de aan deze 
vergunning verbonden voorschriften en beperkingen. Bij eventuele strijdigheid van de 
aanvraag en/of passende beoordeling met de voorschriften en beperkingen in de 
onderhavige vergunning, prevalerende deze laatste. 

7. Het uitvoeren van de activiteiten in afwijking van de aanvraag en/of het vergunde is enkel 
toegestaan na een positief besluit op een daartoe strekkend, deugdelijk onderbouwd, 
verzoek van of namens de vergunninghouder. Een wijzigingsverzoek dient per post of per 
email (wetnatuurbescherm1ng@flevoland.nl) te worden ingediend en leidt, afhankelijk van 
de omvang van de gevraagde afwijking, ofwel tot een formeel rechtsoordeel waarbij wordt 
verklaard dat de wijziging valt binnen de Initiële vergunning ofwel tot een formeel 
wijzigingsbesluit waaraan eventueel Inspraak van relevante belanghebbende partijen aan 
vooraf kan gaan. 

8. Bij opgetreden incidenten moet gehandeld worden conform de daarbij van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving. Tevens wordt in het kader van deze vergunning de Provincie Flevoland 
en de OFGV binnen 48 uur geïnformeerd (wetnatuurbescherm1ng@flevoland.nl, 
handhav1ng@ofgv.nl). Met melding over de aard en de omvang van het incident gedaan aan 
het bevoegd gezag onder overlegging van alle relevante gegevens. Onder incident wordt in 
dit verband verstaan 'een onvoorziene gebeurtenis waardoor schade aan de natuurlijke 
kenmerken in het betrokken beschermd gebied is of kan worden toegebracht'. 

9. Bij een opgetreden Incident is de vergunninghouder verplicht eventuele verontreinigingen 
zo mogelijk direct te laten verwijderen en eventueel opgetreden schade zoveel mogelijk te 
herstellen, dit is ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

10. Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen en/of 
uitvoeringsbepalingen dienen onvenvijld te worden opgevolgd. 

11. Zodra op enig moment voor de datum van 31-12-2024 de werkzaamheden met betrekking 
tot de vergunde activiteit feitelijk zijn beëindigd, dan wordt dit uiterlijk binnen een week 
schriftelijk of per email aan de provincie en de OFGV gemeld via 
wetnatuurbescherming@flevoland.nl, handhav1ng@ofgv.nl. 

12. Tijdens de uitvoeringsperiode mogen er in maximaal 5 jaar meer windturbines (maximaal 
304) staan, als in de bestaande situatie (221 windturbines) in het plangebied van het 
windpark 

13. Er dienen minimaal 186 windturbines gefaseerd gesaneerd te worden zijn op uiterlijk 31 
december 2026. 

14. Op de percelen (perceel Hoekman en De Bruijker) ten zuidoosten van de A6 die zijn 
Ingericht als optimaal foerageergebied voor de kiekendieven worden alle werkzaamheden 
bulten het broedseizoen van kiekendieven uitgevoerd. 

15. De Infrastructuur voor de aanleg en het onderhoud van de windturbines op de percelen met 
optimaal foerageergebied voor kiekendieven moet zoveel mogelijk op aangrenzende 
percelen te worden aangelegd. Hiervan dient in het werkplan (zie voorschrift 7) een kaart 
te worden opgenomen. 

16. Op de percelen (perceel Hoekman en De Bruijker) ten zuidoosten van de A6 die zijn 
Ingericht als optimaal foerageergebied voor de kiekendieven moet na afloop van de 
werkzaamheden op de plaatsen waar de vegetatie is aangetast de vegetatie ingezaaid 
worden met een specifiek mengsel om de foerageercondities voor kiekendieven zo optimaal 
mogelijk te maken. In het werkplan (zie voorschrift 7) dient opgenomen te worden welk 
mengsel hiervoor wordt gebruikt. 

17. De bestaande windturbines op de percelen (perceel Hoekman en De Bruijker) ten zuidoosten 
van de A6 die zijn ingericht als optimaal foerageergebied voor de kiekendieven dienen eerst 
volledig verv^njderd te worden voordat de nieuwe windturbines op deze percelen 
gerealiseerd mogen worden. De werkzaamheden op deze percelen dienen in het 
winterseizoen uitgevoerd te worden. 

18. Aanleg van een corridor van stilstaande windturbines in de lijnopstelling langs de A27. 



a. De twee windturbines die samen de corridor vormen dienen naast elkaar te staan in 
de lijnopstelling langs de A27 

b. De corridor is werkzaam in de periode 1 oktober-31 maart. 
c. 's Ochtends stilstand van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur daarna; 
d. 's avonds stilstand van 1 uur voor zonsondergang tot 2 uur daarna; 
e. Gelet op de vliegpaden van de ganzen dient de corridor zoveel mogelijk dwars op de 

vliegrichting van de ganzen te liggen. In het werkplan dient aangegeven te worden 
welke turbines hiervoor in aanmerking komen. 

19. De vergunninghouder geeft, overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, alle 
medewerking aan de aangewezen toezichthouder(s). 

20. Vergunninghouder voert een administratie waarin alle op deze vergunning betrekking 
hebbende documenten en bewijsstukken ten aanzien van de naleving van de voorschriften 
en beperkingen van deze vergunning zijn opgenomen. 

21. De aanleg van het windpark dient gereed te zijn op 31-12-2024. De exploitatie- en 
beheerfase van deze vergunning is voor onbepaalde t i jd. 

G. Ondertekening 

Lelystad, 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 


