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Onderwerp:
Windmolenpark langs de IJsselmeerkust in de Noordoostpolder.
Geachte Statenleden,
Bij deze sturen we u de reactie, aan de minister van Economische Zaken, van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Gaasterlên-Sleat op het voornemen te komen tot de realisatie van
een (mega) windmolenpark, langs de IJsselmeerkust, in de Noordoostpolder.
Wij sturen deze reactie tevens aan GS en PS van de provincie Fryslên, GS van de provincie
Flevoland en de gemeentebesturen van de Noordoostpolder en Urk.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterlên-Sleat,
De secretarip,
^
De loco-burgemeester.

M. Jelsma.
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Onderwerp:
Realisatie windmolenpark langs de IJsselmeerdiik in de Noordoostpolder.
Geachte mevrouw de minister.
Enige tijd terug spraken twee inwoners van de gemeente Noordoostpolder in tijdens vergadering
van de raad van de gemeente Gaasterlên-Sleat. Men vroeg de raad aandacht te schenken aan de
plannen van onder anderen de gemeente Noordoostpolder om te komen tot realisatie van een
windmolenpark langs de gehele IJsselmeerkust van Urk tot en met een deel van de gemeente
Lemsterland.
Nadat de raad van onze gemeente zich, onder meer via relevante stukken en diverse berichten in
de media, nader heeft geïnformeerd over het betreffende voornemen, is het onderwerp aan de
orde gekomen tijdens de raadsvergadering van 23 juni 2009.
Na bestudering van de gegevens, waaronder een aantal antwoorden op kamervragen die u heeft
gegeven op 27 maart 2009, is de raad van de gemeente Gaasterlên-Sleat tot de overtuiging
gekomen dat zij tegen de ontwikkeling van een (mega) windmolenpark op de bedoelde locatie is.
De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag;
De inwoners van onze gemeente zullen last hebben van de (mega) hoge windmolens aan
de overkant van het IJsselmeer. Deze zullen leiden tot een ernstige mate van
horizonvervuiling. Dit zal nog erger zijn wanneer bij nacht de waarschuwingslichten, voor
vliegverkeer, branden en de wieken draaien.
Vrijwel de gehele gemeente Gaasterlên-Sleat maakt deel uit van het nationaal landschap.
Het is onze overtuiging dat dit predicaat zich niet goed verhoudt met de realisatie van een
park met (mega) windmolens aansluitend aan dit gebied.
Onze gemeente is een toeristisch-recreatieve gemeente. Bezoekers komen hier voor de
rust, landschap en ruimte. Daarnaast is de watersport een belangrijke peiler van ons
aanbod. Wanneer boten op het IJsselmeer varen beleven zij de ruime vergezichten. Het
realiseren van een dergelijk grootschalig windmolenpark zal een negatieve invloed hebben
op het aantal waterrecreanten dat naar onze regio, en onze gemeente in het bijzonder,
komt.
Naar onze mening zal een dergelijk park op een andere locatie moeten worden ontwikkeld waar
het minder schade doet aan de omgeving. Daarnaast zijn er diverse andere methoden om
duurzame energie op te wekken, die niet een aantasting van de omgeving op deze schaal tot
gevolg hebben.

BANKEN; B.N.G. REK.NR. 28 50 02 619 POSTBANK REK.NR. 81 27 23

De gemeente Gaasterlên-Sleat is een warm voorstander van het stimuleren van de opwekking van
duurzame (schone) energie. Wij zullen hieraan dan ook waar mogelijk onze bijdrage leveren,
echter de realisatie van dit plan is in onze ogen geen goede zaak.
Wij hopen met het voorgaande erin te zijn geslaagd u te informeren over het standpunt van onze
gemeenteraad en ons college van Burgemeester en Wethouders.

Hoogachtepd,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterlên-Sleat,
De secreteris,
>.
De loco-burgemeester,

J. Lems

M. Jelsma.

jedeputdbrde Staten Provincie Fryslên.
Provinciale Staten Provincie Fryslên.
Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland.
Provinciale Staten Provincie Flevoland
Gemeentebestuur Gemeente Urk.
Gemeentebestuur Gemeente Noordoostpolder.
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