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OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERPBESCHIKKING) 
 
Dossiernr. 2021-1121 (Olo nr. 6307317) 
 
Het plaatsen van logo’s op de gondels van 5 windturbines in Windpark 
Oldebroekertocht, onderdeel van Windplan Groen (fase 4). 
 
Het Windpark Oldebroekertocht 3 is gelegen tussen Oldebroekerweg (N709) en 
de Bremerbergweg (N308).  
 
 
 
 
 



 Datum :  

 Bladnr. : 2 

 Kenmerk : VHV/RK 

 Ov nummer : 2021-1121 

 Intern nr.. : 14558 

 

 

Omgevingsvergunning (Ontwerpbeschikking) 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten hebben op 10 september 2021 een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van windpark Oldebroekertocht 3 B.V. voor 
het plaatsen van logo's (reclame uitingen) op de gondels van de 5 windturbines in Windpark 
Oldebroekertocht. Windpark Oldebroekertocht is onderdeel van Windplan Groen. 

 
Het Windpark Oldebroekertocht 3 is gelegen tussen Oldebroekerweg (N709) en de 
Bremerbergweg (N308).  
 
Wij zijn voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op 
de activiteit:  
 

1. Reclame (artikel 2.2, lid 1, onder h Wabo, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht);  

 
onder de bepalingen dat het aanvraagformulier met bijlagen gewaarmerkt, deel uitmaken van de 
vergunning.  
Op grond van bovenstaande artikelen in samenhang met artikel 1.1 van de Crisis- en Herstelwet 
zijn wij voornemens de omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Procedure  
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
Daarnaast is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële 
regeling omgevingsrecht (Mor). Gebleken is dat uw aanvraag voldoet. 
 
Ontvankelijkheid 
In artikel 2.18 van de Wabo, in paragraaf 4.2. van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht 
(Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. 
 
Op basis hiervan kunnen de gevolgen van de activiteit goed worden beoordeeld. De aanvraag is 
dan ook ontvankelijk. 
 
  



 Datum :  
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Bijgevoegde documenten  
De volgende ingediende documenten maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit:  
 
Document Titel  Datum 

    

Bijlage 1 6307317_1631273390659_publiceerbareaanvraag Ingediend op 10-09-2021 

Bijlage 2 6307317_1629383870045_2021_08_12_Posities_Oldebroekertocht Ingediend op 10-09-2021 

Bijlage 3 6307317_1629383870074_Logos_Groen_projecten Ingediend op 10-09-2021 

Bijlage 4 6307317_1629383870154_Visualisatie-Logos_Windplan-Groen_Links Ingediend op 10-09-2021 

Bijlage 5 6307317_1629383870168_Visualisatie-Logos_Windplan-Groen_Rechts Ingediend op 10-09-2021 

Bijlage 6 6307317_1637751569534_Machtigingsformulier_OBT Ingediend op 11-01-2019 

 
Documentenbevoegd gezag: 

1 Advies Kwaliteitsteam Kenmerk R17737-2021 04-10-2021 Definitief 

 
 
 
Voorwaarden   
De vergunning wordt verleend voor een periode van 25 jaar na ingebruikname van de laatste 
windturbine van deze inrichting. 
 
 
Namens burgemeester en wethouders van Dronten, 
 
 
 
A. Koppelman 
Teammanager, team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid 
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Procedure Rijkscoördinatieregeling 
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 Windplan Groen gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt 
gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 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 Windplan Groen. Daarom is ook op dit 
besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windplan 
Groen bevorderd. Onderhavig besluit is samen met 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 en 
regionale dagbladen; 

- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan [naam indiener 
aanvraag] gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij het 
ministerie van EZK te Den Haag; 

 
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 EZK 
bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZK 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 
 
Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Windplan Groen (fase 4) 
Postbus 111 
9200 AC Drachten 
 
Inlichtingen 
Voor nadere informatie over de procedure of een toelichting op de stukken die ter inzage liggen 
kunt u contact opnemen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefoonnummer  
088 04242420. 
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1. Reclame (artikel 2.2, lid 1, onder h Wabo, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);  
  
I. Overwegingen 
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak alsmede de hoofdgebruiker van die zaak 
verboden zonder omgevingsvergunning van het college deze zaak of een daarop aanwezige 
zaak te gebruiken of het gebruik daarvan toe te laten voor het maken van handelsreclame met 
behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de 
openbare weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is. Op grond 
van artikel 4:16 lid 1 van de APV (Algemene plaatselijke verordening Dronten) is er een 
vergunningsplicht voor het plaatsen van (licht) reclame/verwijsborden. 
 

• Op grond van artikel 4:16 lid 4 van de APV, dienen (Licht) reclame/verwijsborden te voldoen 
aan redelijke eisen van welstand. 
Het kwaliteitsteam (welstandcommissie) heeft op 4 oktober 2021 een advies gegeven (zie 
brief met kenmerk R 17739-2021) welke als bijlage is toegevoegd en onverkort onderdeel 
uitmaakt van deze (ontwerp) beschikking. 
Het kwaliteitsteam concludeert dat het ingediende plan niet in strijd is met redelijke eisen van 
welstand. 

 
III. Conclusie 
De aanvraag voldoet aan artikel 4:16, lid 4 van de APV (redelijke eisen van welstand). Gelet op 
artikel 2.2, lid 1 onder h, en artikel 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan de 
vergunning worden verleend. 
 



 

 

 
Kwaliteitsteam Wind 

 

 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders 

van de Gemeente Dronten 

Afdeling VHV 

Postbus 100 

8250 AC Dronten 

 

Zwolle, 4 oktober 2021 

 

Ons Kenmerk: R17737-2021 

Uw Kenmerk: - 

OLO-nummer: 6307317 

Betreft: plaatsen van logo's (reclame uitingen) op de gondels van de 5 windturbines 

Adres: Windpark Oldebroekertocht 

Inlichtingen bij: Julia Ruhl 

 

Geacht college, 

 

Bovengenoemde aanvraag voor het plaatsen van logo's (reclame uitingen) op de gondels van  

5 windturbines is op 22 september 2021 voor advies binnengekomen bij de welstandscommissie. 

 

De windmolenopstelling maakt onderdeel uit van Projectgebied Groen en is één van de 10 lijnstukken 

die men voornemens is te plaatsen. Daarmee is deze lijn (en de vergunning) onlosmakelijk verbonden 

aan de andere 9 lijnen en de verplichtingen van sanering en participatie volgens het Regioplan. 

 

BEOORDELINGSKADER  Het kwaliteitsteam Wind adviseert op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en het beeldkwaliteitplan ‘Beeldkwaliteitplan Windenergie Dronten & Lelystad’ 

in/aanvullend op de welstandnota’s van de gemeenten Dronten en Lelystad.  

 

Het volgende ontwerpprincipe is bij deze aanvraag met name van belang:  

Reclame 

- De buitenkant van de turbine is vrij van commerciële reclame. Uitzondering hierop is de mogelijkheid 

om de naam van de fabrikant op een ingetogen manier op de gondel af te beelden. 

 

BEVINDINGEN Het betreft het plaatsen van een logo op de gondels van de 5 windmolens die deel 

uitmaken van het lijnstuk langs de Oldenbroekertocht. De naamsvermelding is in maatvoering en 

uitvoering bescheiden ten opzichte van de gondel. Een definitieve variant van de gondel is nog niet voor 

beoordeling gezien echter het kwaliteitsteam gaat hierbij uit van het principe in maatvoering ten 

opzichte van de voorgestelde gondel en deze uitvoering van de naamsvermelding. Het kwaliteitsteam 

stelt (onder deze voorwaarde) vast dat de gewenste reclame past binnen de gegeven kaders van het 

beleid. 

 



CONCLUSIE  Het kwaliteitsteam concludeert dat het ingediende plan niet in strijd is met redelijke 

eisen van welstand. 

 

Hoogachtend, 

 
 

Het kwaliteitsteam 

Namens deze, ing. J. Ruhl, secretaris 
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