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Schriftelijke vragen inzake stabiliteit dijken 

Geachte heer/mevrouw, 

Ons kenmerk 
1181481 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere v^erkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Partij Voor de Vrijheid per e-mail d.d. 5 juli 2011 een aantal aan het college 
van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake de stabiliteit van 
dijken. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantv/oordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantv/oording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Hoogacht 

R.Ê.M.^tadhouders 
Grl^fi/ 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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Schriftelijke vragen ex artikel 84 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 2011, 
gesteld door de fractie van de PW 

Geacht college van GS, 

1. Bent u bekend met het artikel 'Windpark slecht voor stabiliteit dijken'*? 

2. Wanneer was het college op de hoogte van de bevindingen van de adviseur van de Raad van 
State? 

3. Mocht het kloppen dat de stabiliteit van de dijken in gevaar komt bij de inwerkingtreding van de 
te plaatsen windmolens, welke stappen zal het provinciebestuur dan nemen ten einde de veiligheid 
te waarborgen? 

4. Welke rol zal het provinciebestuur spelen bij eventuele extra maatregelen en/of aanpassingen 
om de instabiliteit van de dijken'tegen te gaan? 

5. Is dit een reden om af te zien van realisatie van windmolens als de veiligheid van de inwoners van 
Flevoland in gevaar komt? 

6. Is er, en zo ja, met wie en op welk niveau, nog overleg gaande over de realisatie en van het 
windmolenpark en/of andere locaties waar de stabiliteit van de dijken in gevaar is? 

* vww.omroepflevoland.nl. 20 juni 2011 
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?Lang=nl-NL&newsld=82126 
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