
















Geachte Statenleden,  geachte commissieleden,   
 
Wij stuurden u zojuist een digitaal afschrift van onze brief aan de heer Meijer in reactie op zijn brief 
aan ons van 8 november laatstleden.  
Laatstgenoemde brief was een reactie op onze brief van 22 september gericht aan het College van 
Gedeputeerde Staten. 
Van de Griffie hebben wij begrepen dat u onze brief van 22 september geagendeerd heeft voor de 
Cie Duurzaamheid van 22 november a.s.  
Wij danken u hartelijk dat u onze zorgen over het planproces en de gevolgtrekkingen, zoals in de 
brief geuit, serieus neemt en deze bij de Cie Duurzaamheid wilt behandelen.   
 
Omdat onze brief van heden aan de heer Meijer een feitelijke reactie is op zijn schrijven d.d. 8 
november, geeft dit schrijven onzes inziens nog beter aan waar de knelpunten zitten aangaande het 
planproces voor Windpark Zeewolde.  
De brief van de heer Meijer is daarnaast van recente datum, het geeft de momentane houding van 
het College van Gedeputeerde Staten weer ten aanzien van het planproces en kenschetst de 
nonchalante houding jegens ons en andere bezorgde belanghebbenden.  
Namens de heer Meijer gaat mevrouw van Oorschot, hoofd van de afdeling Ruimte en Economie, 
uitvoerig in op onze brief. De rode draad in het verhaal is dat al onze bezwaren worden verworpen, 
de provincie en de andere gezagen gaan onverdroten voort op de ingeslagen weg.   
Zoals u in onze reactie van heden aan de heer Meijer kunt lezen hebben wij, mede gezien de 
houding van het College van Gedeputeerde Staten, inmiddels beroep in moeten stellen bij de RvS 
om onze belangen te zekeren. Gezien de ontwikkelingen op het dossier achten wij verdere stappen 
niet uitgesloten en zelfs opportuun.   
 
Onze brief van heden aan het College van Gedeputeerde Staten kan wat ons betreft goed dienen als 
een nadere toelichting op onze brief van 22 september. Derhalve willen wij u verzoeken deze als 
zodanig te behandelen.   
 
Mocht u vragen hebben dan zijn wij hiertoe uiteraard beschikbaar. U kunt ons daartoe op 
onderstaande telefoonnummers of per email info@wind4u.nl  bereiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Klaver 
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