
 

 

Besluit tot partiële herziening van het inpassingsplan Windpark Zeewolde 

BESLUIT 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 

en 

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

overwegende dat, 

• ten behoeve van de bouw en aanleg van Windpark Zeewolde op 14 augustus 2017 door de 

ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu een inpassingsplan is 

vastgesteld ; 

• de verbeelding van dit inpassingsplan, zoals vervat in het GML-bestand met identificatie-

nummer NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3003, onjuistheden bevat, te weten: 

o de ten behoeve van de parkinfrastructuur toegekende aanduiding ‘overige zone - 

windparkinfrastructuur 1’ bij windturbine ADW-01 bevindt zich op gronden waar 

een natuurontwikkeling is voorzien;  

o de contour van de gebiedsaanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ is voor vijf 

woningen onjuist ingetekend, daardoor bevat deze contour soms slechts een deel 

van de woning of een ander object; 

o de woning aan de Paradijsvogelweg 8 is abusievelijk niet aangeduid als molenaars-

woning;  

o 28 woningen zijn opgenomen binnen de plangrens van het inpassingsplan zonder 

dat ter plaatse een bestemming of aanduiding geldt; 

• het vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid en de rechtszekerheid nodig is om de verbeel-

ding van het inpassingsplan op onderdelen te herzien 

• door verschillende belanghebbenden beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State tegen het inpassingsplan; 

• deze beroepen op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

mede zijn gericht tegen dit herstelbesluit, tenzij daarbij geen belang bestaat. Met deze wij-

zigingen wordt gedeeltelijk tegemoetgekomen aan de beroepen van belanghebbenden te-

gen het inpassingsplan Zeewolde; 

• Nu de herziening, gelet op het voorgaande, kan worden beschouwd als wijzigingen van on-

dergeschikte aard, wordt geen uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van 

de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht 

voorziet in een procedurele regeling die gelet op het lopende beroep de aangewezen weg 

is.  

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3.28 en 3.35 Wro en artikel 6:19 van de Algemene wet be-

stuursrecht; 

BESLUITEN 

Artikel 1 

De herziene Verbeelding Windpark Zeewolde, met identificatienummer 



 

 

NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3004 

wordt vastgesteld en komt in de plaats van het GML-bestand met identificatienum-

mer NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3003 welke hoort bij het inpassingsplan Windpark Zeewol-

de van 14 augustus 2017. De verbeelding met NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-3003 wordt in-

getrokken. 

Artikel 2 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. 
 

De kennisgeving van dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. 

’s-Gravenhage,  

 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,  

namens deze,  

 

 

 

 

Mr. A.F. Gaastra 

Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging 

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,  

namens deze,  

 

 

 

 

 

Drs. E.J. Van Kempen 

plv. Directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 

  



 

 

 

TOELICHTING 

Voor het realiseren van Windpark Zeewolde hebben de Minister van Economische Zaken en de Mi-

nister van Infrastructuur en Milieu een inpassingsplan vastgesteld. Nadien is gebleken dat de ver-

beelding een aantal fouten bevat. Deze fouten worden met dit besluit gecorrigeerd. 

Het gaat om de volgende correcties op de verbeelding: 

1 verwijderen van de aanduiding ‘overige zone - windparkinfrastructuur 1’ ter plaatse van turbi-

nelocatie ADW-01; 

2 aanpassen aanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ ter plaatse van vijf woningen; 

3 toekennen van de aanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ aan de woning Paradijsvogel-

weg 8. 

4 verwijderen van de plangrens ter plaatse van 28 andere woningen; 

 

Ad 1. Verwijderen aanduiding ter plaatse van turbinelocatie ADW-01 

De windparkinfrastructuur blijkt hier te zijn gelegen in een gebied waar de ontwikkeling van nieuwe 

natuurwaarden is voorzien (Noorderwold). Dit deel van de aanduiding ‘overige zone - windparkin-

frastructuur 1’ wordt bij deze herziening van de verbeelding verwijderd. Daarnaast is geconsta-

teerd dat naast de bouwweg ook de beoogde ontsluitingsweg van deze turbinelocatie over een be-

staand kavelpad niet mogelijk is gezien de geplande omlegging van de nabijgelegen tocht (zie af-

beelding 1). Met het verwijderen van de aanduiding worden beide ruimtelijke conflicten vermeden.  

Op de gronden met de gebiedsaanduiding ‘overige zone – overdraai’ blijft ruimte aanwezig voor het 

aanleggen van een kraanopstelplaats en het aanleggen van een onderhoudsweg. Deze onder-

houdsweg kan worden aangesloten op bestaande en nog aan te leggen wegen in het nieuwe na-

tuurgebied Noorderwold. Stichting Het Flevo-landschap heeft hiervoor een herziening van het be-

stemmingsplan aangevraagd (bestemmingsplan Noorderwold – Eemvallei). In de inrichtingsschets 

is de Adelaarstocht doorgetrokken over de Ibisweg. De initiatiefnemer sluit een overeenkomst met 

Het Flevo-landschap voor het aanleggen en in gebruik nemen van een tijdelijke bouwweg. De defi-

nitieve ontsluitingsweg voor de locatie ADW-01 zal aansluiten op de Ibisweg. Over de invulling van 

de tijdelijke bouwweg wordt nader afgestemd met Het Flevo-landschap.  

 



 

 

Afbeelding 1 Verwijderde gebiedsaanduiding - overige zone - windparkinfrastructuur naast de inrichtingsschets 

natuurontwikkeling Noorderwold 

 

Ad 2. Aanpassen van aanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ ter plaatse van vijf locaties 

Uit de ingediende beroepsschriften is gebleken dat soms ook schuren en erven van de aanduiding 

‘overige zone – molenaarswoning’ zijn voorzien. De contouren van de gebiedsaanduiding ‘overige 

zone – molenaarswoning’ ter hoogte van Kluutweg 3, 6 en 7 en Tureluurweg 55 zijn op de verbeel-

ding aangepast zodat de aanduiding enkel aan de betreffende woning is toegekend (zie afbeelding 

2). 

In één geval omvatte de aanduiding een deel van een nieuwgebouwde woning (Sterappellaan 2A) 

nog niet geheel. Hier is de aanduiding ook op het nieuwgebouwde gedeelte gelegd zodat het volle-

dige bouwvlak van de woonbestemming wordt omvat (zie afbeelding 3).  

 



 

 

Afbeelding 2 Adressen waar schuren verwijderd zijn uit de gebiedsaanduiding overige zone - molenaarswoning 

 

Afbeelding 3 Sterappellaan 2A waar de contour van de gebiedsaanduiding overige zone - molenaarswoning is 

aangepast naar de woning 

 

 



 

 

Ad 3. Toekennen van de aanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ aan de woning Paradijsvo-

gelweg 8 

De woning Paradijsvogelweg 8 was per abuis niet van de gebiedsaanduiding ‘overige zone – mole-

naarswoning’ voorzien, terwijl het een molenaarswoning betreft die ook is opgenomen in de lijst 

van molenaarswoningen (tabel 3.1 in de toelichting bij de omgevingsvergunning, hieronder weer-

gegeven). Op de gewijzigde verbeelding is de gebiedsaanduiding ‘overige zone – molenaarswoning’ 

toegekend aan het bouwvlak van de woning (zie afbeelding 4). 

 

Afbeelding 4 ligging paradijsvogelweg 8 en uitsnede tabel molenaarswoningen toelichting omgevingsvergunning 

 

 

Ad 4 Aanpassen plangrens rondom 28 woningen 

Tot slot is gebleken dat 28 woningen ten onrechte binnen de plangrens van het inpassingsplan zijn 

opgenomen, waarbij aan deze locaties geen bestemming of aanduiding is toegekend, zie bijvoor-

beeld Sterappellaan 29 op afbeelding 5. Deze omissie wordt op de verbeelding eveneens hersteld 

door deze locaties niet langer binnen de plangrens van het inpassingsplan te betrekken. 



 

 

Afbeelding 5 Voorbeeld van plangrens om woning zonder aanduiding (Sterappellaan 29 als voorbeeld) 

 

 

Herziening van ondergeschikte aard 

Deze herziening beoogt slechts enkele geconstateerde gebreken in  de oorspronkelijke verbeelding 

bij het plan te herstellen en heeft daarmee een juridisch-administratief karakter. Gelet op de voor-

gaande toelichting wordt deze herziening beschouwd als wijziging van ondergeschikte aard. 
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