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Aanleiding 
Windplanblauw valt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). Het Rijksinpassingsplan (RIP) is reeds vastgesteld 
en de vergunningen uit fase 1 zijn definitief verleend. Uit een analyse van het vastgestelde RIP is gebleken dat er 
2 (ondergeschikte) wijzigingen doorgevoerd zouden moeten worden. 
 

1. Kleine wijziging kabels en wegtracé in de archeologische monumenten.  
In januari 2019 is als onderdeel van RCR fase 2 een monumentvergunning aangevraagd bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) voor de oprichting van twee windturbines in de archeologische 
rijksmonumenten 532464 en 532465. Voor de parkbekabeling, werkwegen en kraanopstelplaatsen zijn 
tevens monumentvergunningen benodigd, omdat deze ook (deels) in de archeologische monumenten 
gepland zijn. Deze zijn nog niet aangevraagd omdat de RCE tijdens de overleggen aangaf dat uit het 
ontwerp dat destijds voorlag niet blijkt dat Windplanblauw een uiterste inspanning heeft verricht om 
verstoring van de monumenten te voorkomen.  
Windplanblauw heeft daarom de ligging van de tracés heroverwogen en stelt voor deze zoveel mogelijk 
buiten het monument aan te leggen. Dit heeft tot gevolg dat het RIP op dit punt aangepast moet worden.  
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2. Wijziging planregel 12.7 Windpark infrastructuur 2, zodat kabels en leidingen ook zijn 

toegestaan.  
In het definitieve RIP is de toevoeging van kabels en leidingen in de zone voor de wegen 
(Windparkinfrastructuur 2) helaas weggevallen. Om optimaal te kunnen ontwerpen is het voor 
Windplanblauw belangrijk om de mogelijkheid te hebben de kabels vlak langs de wegen aan te leggen.  

 
Hieronder worden de wijzigingen nader toegelicht. 
 
Wijziging 1: 
Het vastgestelde RIP wijst turbinelocaties aan met een overdraaicontour. Binnen deze contour kan een 
kraanopstelplaats aangelegd of gebouwd worden. De kraanopstelplaats moet logischerwijs aansluiten op de 
turbinelocatie. Tevens zijn in het RIP zones opgenomen voor de ligging van kabels en parkwegen. Ter hoogte 
van archeologisch monument 532464 volgen de zones voor kabels en parkwegen in het huidige RIP het 
grasland. Dit is echter een oorspronkelijke oeverwal met de hoogste archeologische verwachtingswaarde en dus 
is het onwenselijk voor de RCE om hier wegen en kabels aan te leggen. Het huidige RIP is weergegeven in 
onderstaande figuur 2.  

 
Figuur 2: huidige zones RIP  
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RCE stelt voor de parkwegen en het kabeltracé zoveel mogelijk te verleggen naar buiten de monumenten. De 
aanpassing is weergegeven in figuur 2. De huidige RIP zones voor kabels en wegen zullen dus ter hoogte van 
turbine VT09 en VT08 aangepast worden ten opzichte van het huidige RIP. Hiertoe zal het wegtracé en 
kabeltracé (deels) worden verlegd naar de strook ten westen van de archeologische monumenten. Dit is 
grondgebied van Staatsbosbeheer. Het nieuwe tracé zal een droge sloot kruisen die in beheer is van Waterschap 
Zuiderzeeland. Hiervoor zal een vergunning worden aangevraagd. 
 
Figuur 2 nieuwe zones kabel- en wegtracé RIP 
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Wijziging 2: 
In het definitieve RIP is de toevoeging van kabels en leidingen in de zone voor de wegen (Windparkinfrastructuur 
2) helaas weggevallen. Om optimaal te kunnen ontwerpen is het voor Windplanblauw belangrijk om de 
mogelijkheid te hebben de kabels vlak langs de wegen aan te leggen. Derhalve stellen wij voor om zowel in 
artikel 12.6 (Windparkinfrastructuur 1) als in artikel 12.7 (Windparkinfrastructuur 2) de mogelijkheid op te nemen 
voor het aanleggen van kabels en leidingen.  
 
Milieueffecten 
De onderzoeken die zijn uitgevoerd ten behoeve van het MER geven inzicht in de milieueffecten van 
Windplanblauw. De voorliggende wijzigingen zijn ondergeschikt, de locaties van de voorliggende wijzingen zijn 
meegenomen in de onderzoeken. Derhalve hebben ze geen effect op de resultaten van de onderzoeken.  
 
Voor archeologie geldt dat sprake is van een positief effect, de archeologische monumenten worden namelijk 
meer ontzien. Derhalve kan geconcludeerd worden dat de wijziging geen (of een klein positief) milieueffect heeft. 
 
Belanghebbenden 
Bij deze ondergeschikte wijziging zijn een aantal belanghebbenden betrokken, te weten: 

• RCE 
• Waterschap Zuiderzeeland (het nieuwe weg- en kabeltracé kruist een aantal kavelsloten) 
• Staatsbosbeheer (de wijziging vindt plaats op grondgebied van Staatsbosbeheer) 
• Gemeente Lelystad (een klein deel van het tracé verschuift naar grondgebied gelegen in gemeente 

Lelystad) 
• Gemeente Dronten (de Klokbekertocht ligt in gemeente Dronten) 
• Overige grondeigenaren 

 
 
Inmiddels is gesproken met RCE, Staatsbosbeheer, Waterschap Zuiderzeeland, Gemeente Lelystad en 
Gemeente Dronten. Alle partijen kunnen zich vinden met de voorliggende ondergeschikte wijziging. 
 
De overige grondeigenaren binnen het projectgebied hebben we niet allemaal individueel gesproken, maar uit 
eerdere gesprekken die we met hen voerden verwachten wij dat dat zij geen bezwaar hebben tegen het 
wijzigingen van de planregel Windparkinfrastructuur 2. 
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