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Onderwerp 

Motie Windmolens Houtribdijk 

Doel van deze mededeling: 

• De leden van Provinciale Staten Informeren. 

Motie: 

• Motie Vreemd aan de orde van de dag: Windmolens Houtribdijk. 

Inleiding: 

• Op woensdag 26 oktober hebben de leden van Provinciale Staten de voor
noemde motie aangenomen. Met deze mededeling worden zij geïnformeerd 
over de behandeling van deze motie door Gedeputeerde Staten. 

Mededeling: 

• Gedeputeerde Staten hebben besloten om de motie uit te voeren. 
• Gedeputeerde Staten hebben deze motie uitgevoerd door twee brieven aan 

de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te sturen. Deze 
brieven (1234762 en 1234811) zijn toegevoegd aan deze mededeling. 

Registratienummer 

1236578 

Datum 

3 november 2011 

Auteur 

D.F. Menting 

Afdeling/Bureau 

RWN 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Bl iek-de Jong, A.E. 

Lijst ingekomen stukken 

besluitvormingsronde 

16 november 2011 

DO 
C 

Het vervolg 

De motie wordt verder als volgt uitgevoerd: 
De leden van Provinciale Staten worden geïnformeerd over de reactie van het 
ministerie op het verzoek om in overleg te treden, zodra deze reactie binnen is. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 



_ P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
De heer Drs. M.J.M. Verhagen 
Postbus 20101 
2500 EC 'S-GRAVENHAGE 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fox 

(0320)-265260 

E-mail 

provincieSFlevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlasen Uw kenmerk 

08.N0V2011 2 
Onderwerp 
Breed Regionaal draagvlak voor Windpark IJsselmeerdijk 

Ons kenmerk 
1234762 

Geachte heer Verhagen, 

Op 8 juli jongstleden is tijdens een bestuurlijk overleg het Plan van aanpak Windpark IJsselmeerdijk 
vastgesteld. U werd tijdens het overleg vertegenwoordigd door de heer R. Roosdorp. Het plan biedt 
de regionale kaders waarbinnen Nuon en de coöperatie Rivierduinenergie tot concretisering van het 
verzoek om toepassing van de Rijkscoördinatieregeling moeten komen. 

Tijdens het overleg is afgesproken dat het plan van aanpak ter besluitvorming zou worden 
voorgelegd aan de colleges van de decentrale overheden en de gemeenteraden. Provinciale Staten 
zouden in dit verband worden geconsulteerd. Dit proces is woensdag jongstleden afgerond met de 
consultatie van Provinciale Staten. Via deze weg willen wij u mede namens de gemeenten Dronten 
en Lelystad informeren dat er sprake is van breed draagvlak voor het plan van aanpak bij zowel de 
gemeenten als de provincie. De besluiten van de respectievelijke gemeenteraden zijn als bijlage 
toegevoegd aan deze brief. 

In het plan van aanpak zijn een zoekgebied en een studiegebied opgenomen voor het nieuw te 
ontwikkelen windpark. De gemeenteraad van Lelystad heeft een aanpassing van de begrenzing van 
het zoekgebied in het IJsselmeergebied bedongen om een vrije doorvaart naar de Baai van Eesteren 
te waarborgen. Deze aanpassing vermindert de beschikbare ruimte voor een windpark naar 
verwachting niet noemenswaardig. 

Provinciale Staten hebben het Plan van aanpak onderschreven, hierbij hebben zij een motie 
aangenomen waaruit blijkt dat zij de IJsselmeerdijk en de Houtribdijk als zoekgebied beschouwen. 
In dezelfde motie worden wij verzocht met u in overleg te treden over de verplaatsing van geplande 
windturbines langs de Zuidermeerdijk in de Noordoostpolder naar de Houtribdijk. Hierover wordt u 
separaat schriftelijk geïnformeerd (kenmerk: 1234811). 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

. drs T. van der Wal L. Verhéek 

Inlichtinsen bij 

D.F. Menting 
Doorkiesnummer 

0320 - 265523 
Sezoekodres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Raadsbesluit 

Nummer: B11-16836 

De raad van de gemeente Lelystad, 

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 6 september 2011; 

BESLUIT : 

1. kennis te nemen van het Plan van Aanpak vifindpaik IJsselmeerdijk; 

2. de volgende in het Plan van Aanpak voor Lelystad van belang zijnde kaderstellende 
randvoorwaarden vast te stellen: 
a. de ontwikkeling van Lelystad Airport, de N23, FlevoKust en de Baal van Eesteren mag niet 

worden belemmerd door de ontwikkeling van het windpark; 
b. het zoek- en studiegebied waart)innen de ontwikkeling van het v«ndpai1< plaats kan vinden 

wordt vastgesteld overeenkomstig de bij het raadsbesluit gevoegde kaart, voor zover die 
betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Lelystad; 

c. het project Vi'ordt opengesteld voor financiële participatie door burgers; 
d- de bestaande turlDines worden in de volgende volgorde gesaneerd: 

a. locaties Harry van den Kroonenberg en Irene Vorrink; 
b. rivierduingebied; 
c. overige turbines binnen Lelystad en Dronten; 

d. rest van de provincie, waarbij het parK Jaap Rodenburg (Almere) pnoritair is. 

Lelystad, 11 oktober 2011. 

De raad van de gemeente Lelystad, 

de griffier, de voorzitter, 
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maakt m é 
van Lelystad 

Amendement 11 Oktober 2011 
Bij raadsvoorstel BI 1-16836 inzake kaderstelling windpurk 

I Aan besluitpunt 2.b"Wórdt toegevoegd: ,r , ' • 

i : ", met dien verstande dat het perceel open watertussen Ijsseirneéi'dijk en 
! Markervifaarddijk niet als zoekgeliied dient te wordat Opgevat' 

C] 

Ondertekening 

! 

! 
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Behandeld in Cte 
d-d. 1 5 SEP 2011 

É ^ j ^ É gemeente 

dmntpn 
Plan van Aanpak windmolenpark IJsselmeerdijk 

Portefeuille: J.Ph. Engelvaart 

No. BII.001450 

Dronten, 23 augustus 2011 

AAN DE ORDE GESTELD IN DE 
RAADSVESG. D.D. £ 9 SEP 20ïf 

Aan de gemeenteraad 

VOORSTEL 
Wij stellen u voor 
1. Instemmen met het Plan van Aanpak IJsselmeerdijk; 
2. Capaciteit beschikbaar stellen voor de Inbreng t.b.v. het projectplanproces van de 

initiatiefnemer via Firap 3. 

INHOUD 

INLEIDING 

Langs de IJsselmeerdijk ten noorden van Swifterbant is in 1997 de windmolenlijn Irene Vorrink 
gerealiseerd. Deze bestaat uit 28 molens van 0,75 MW waarvan er 19 op Drontens 
grondgebied staan. Het park is in eigendom van NUON. In het verlengde staan in de gemeente 
Lelystad nog 18 2-wiekers (park Harrie van de Kronenberg), ook in eigendom van NUON. 

In het voorjaar van 2009 hebben zich twee partijen gemeld die ideeën hebben over een nieuw 
windmolenpark in het IJsselmeer ten noorden van bovengenoemde lijn. In het Raadsvoorstel 
van september 22 september 2009 hebben wij u over deze ideeën geïnformeerd. U heeft hierop 
besloten een positieve grondhouding ten opzichte van het initiatief in te nemen. Na overleg is 
daarna besloten met NUON de gesprekken aan te gaan. 

NUON heeft in Januari 2011 een brief gestuurd aan de minister van EL&I met het verzoek om 
voor het project IJsselmeerdijk de rijkscoördinatieregeling te starten. De rijkscoördinatieregeling 
is volgens de wet van toepassing op het initiatief en EL&I heeft de start hiervan officieel 
aangekondigd per brief van 22 maart 2011. EL&I geeft hierin verder aan voor het project de 
toegevoegde waarde te zien van een regionaal gestuurd bottom-up proces om tot concrete 
plannen te komen. 

De gemeenten Dronten. Lelystad, provincie en ministerie van Infrastructuur & Milieu hebben in 
een bestuurlijk overieg d.d. 8 december 2010 afgesproken gezamenlijk een Plan van Aanpak 
op te stellen met daarin de uitwerking van de uitgangspunten en randvoorwaarden voor een 
door de initiatiefnemer op te stellen projectplan. 

In de procedure is afgesproken dat de gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten over de 
regionale medeweri<ing aan het initiatief. Dit besluit wordt genomen op basis van een 
projectplan dat NUON opstelL Het projectplan is ook het inhoudelijke fundament voor een plan
MER. Het ontwerpproces dat leidt tot het projectplan fungeert ook als graadmeter om zicht te 
krijgen op het regionale draagvlak voor de ontwikkeling. 



No. B11.001450 
Het vooriiggende Plan van Aanpak stelt een aanpak voor, waarbij de eerst stap bestaat uit het 
formuleren van het projectplan. Vervolgens wordt gestart met het onderzoek van de 
milieueffecten van de resulterende alternatieven. Dit resulteert in een voorkeursaltematief dat 
vertaald kan worden tot een (Rijks)inpassingsplan. 

In het Plan van Aanpak IJsselmeerdijk worden de inhoudelijke en procesmatige 
randvoonvaarden en uitgangspunten van de gezamenlijke overheden beschreven. In het Plan 
van Aanpak staat beschreven wat de initiatiefnemer aan de orde moet laten komen in het 
projectplan. Het fungeert daarmee als toetsingskader van het projectplan. Voor de volgende 
onderwerpen zi\n kaders opgenomen: 

• de omvang van het zoekgebied, saneringsgebied en het plangebied met altematieven; 
• de door de initiatiefnemer te hanteren ruimtelijke randvoonfl/aarden op het gebied van 

landschap, ecologie, archeologie, infrastructuur & nutsvoorzieningen, waterkeringen, 
vliegroutes en laagvlieggebieden, geluid, slagschaduw en exteme veiligheid, bestaand 
gebruik en ontwikkelingen; 

" de manier waarop invulling wordt gegeven aan opschalen en saneren; 
• de financiële haalbaarheid (economische uitvoerbaarheid en gebiedsgebonden bijdrage); 
• de manier waarop de omgeving betrokken wordt (o.a. mogelijkheden voor participatie); 
• de communicatieaanpak. 

In het najaar zal ook het nieuwe gemeentelijke Windmolenbeleid aan de Raad worden 
voorgelegd. In het Plan van Aanpak is opgenomen dat de gemeente Dronten haar 
beleidskeuzes kan en zal inbrengen bij de totstandkoming van het Projectplan en het daarin 
uitgewerkte mimtelijk ontwerp. 

Financiële consequenties 
Instemmen met het Plan van Aanpak betekent ook ambtelijke inzet bij de totstandkoming van 
het projectplan van NUON in de volgende fase. De werkzaamheden omvatten de toetsing van 
conceptversies en het bijwonen van overieggen met NUON, Lelystad, provincie en Rijk. In deze 
overieggen zullen eventuele aanvullende kaders vanuit het gemeentelijke windbeleid worden 
ingebracht. Daarnaast gaat het om de voorbereiding en begeleiding van de bestuuriijke 
vaststelling van het projectplan. Deze werkzaamheden vallen binnen de verienging van de 
inhuur van de tijdelijke beleidsmedewerker windmolenbeleid. De hiermee gepaard gaande 
kosten zullen ruimschoots overtroffen worden door legesinkomsten bij realisatie van het project. 

ARGUMENTEN 

1.1 Integrale benadering windenergie 
Met de ontwikkeling van het nieuwe windmolenpark IJsselmeerdijk en de hieraan gekoppelde 
sanering van bestaande oudere windmolens, wordt zowel een bedrijfseconomisch en 
duurzaamheidsdoel gediend (nieuwe, grote windturbines) als het landschap versterkt (sanering 
verouderde turbines). Het nieuwe windmolenpark past daamaast goed in de eerste ideeën voor 
het nieuwe windmolenbeleid (opschaling naar een beperi<t aantal grote windmolenopstellingen) 

1.2 Aansluiting bij Provinciaal beleid 
De gedachte om meer energie met minder molens te genereren en het denken in grootschalige 
parken past goed in het Provinciale windmolenbeleid. De principes van Opschalen en Saneren 
worden direct toegepast bij het project 

1.3 Millenniumgemeente 
Het opwekken van duurzame energie past goed in het gedachtegoed van de 
millenniumgemeente waarbij duurzaamheid één van de pijlers is. 

2.1 Borgen be/angen gemeente 



No. B11.001450 
Parallel aan de uitwerking van het projectplan voor de IJsselmeerdijk, wordt het gemeentelijke 
windmolenbeleid vastgesteld. Het is van belang de uitgangspunten en kaders die hieruit 
voortvloeien op een goede wijze in te brengen in het projectplan van NUON. 

Het college 

R- Kool mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris voorzitter 



É ^ J b É gemeente 

j g ^ ürDnti?n 
No. 811.001451 

De raad van de gemeente Dronten, 

gelezen het voorstel van het college van 23 augustus 2011, No. B11.001450 

gelet op 
• De ambities van NUON tot opschaling en sanering van de windmolens op de 

IJsselmeerdijk; 
• De toewijzing van de Rijkscoördinatieregeling voor dit initiatief door het ministerie van 

EL&I; 
• De regionale overeenstemming tussen bestuurders van Dronten, Lelystad, provincie en 

Rijk bij de kaderstelling voor dit initiatief in vooriiggend Plan van Aanpak; 

gezien het advies van de raadscommissie van september 2011; 

overwegende dat 
• We als gemeente een herziening van ons veertien jaar oude windmolenbeleid 

voorbereiden; 
• De provincie eveneens een actualisatie van haar windmoIent)eleid voorbereidt; 

B E S L U I T : 

I. In te stemmen met het Plan van Aanpak IJsselmeerdijk 

II. Hiervoor de benodigde ambtelijke capaciteit ter beschikking te stellen via Firap 3. 

Drorften, 29 september 2011 

de raad van Dronten, 

D. Petrusma 
griffier 



^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
De heer Drs. M.J.M. Verhagen 
Postbus 20101 
2500 EC 'S-GRAVENHAGE 

Postbus 55 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 

E-mall 

provincie®Flevoland.nl 

Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddati^ 8 NOV 2 O 1 1 ^'i'°Sen Uw kenmerk 

Onderwerp 

Verzoek om overleg verplaatsen windturbines windpark 
Noordoostpolder naar de Houtribdijk 

Ons kenmerk 
1234811 

Geachte heer Verhagen, 

Het College van Gedeputeerde Staten heeft Provinciale Staten geïnformeerd en geconsulteerd over 
het Plan van aanpak Windpark IJsselmeerdijk. Naar aanleiding daarvan is op 26 oktober door de 
Provinciale Staten een motie aangenomen (zie bijlage). 

Provinciale Staten heeft ons verzocht het overleg aan te gaan met u. Het overleg moet leiden tot 
het benutten van de Houtribdijk voor de plaatsing van windmolens als alternatief voor de voorziene 
plaatsing van 12 windmolens uit het windmolenpark Noordoostpolder voor de kust van Urk (tussen 
de Ketelbrug en het Schapenpad). 

Via deze weg verzoeken wij u daarom op korte termijn met elkaar en de initiatiefnemers van het 
Windpark Noordoostpolder en het Windpark IJsselmeerdijk in overleg te treden om te bezien hoe 
vorm gegeven kan worden aan dit alternatief. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de 

van 
derWal LVerbeek 

voorzitter, u 

Inlichtinsen bij 

D.F. Menting 
Doorkiesnummer 

0320 - 265523 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 
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STATENFRACTIE 
FLEVOLAND 

Motie Vreemd aan de orde van de dag, art 80 RvO Provinciale Staten van Flevoland 
Windmolens Markermeerdijk 

Motie nr.: 

Aan de voorzitter van Provindale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op 26 oktober 2011 

Agendapunt: 

Onderwerp: Windmolens Markermeerdijk 

Provinciale Staten van de provincie Flevoland in vergadering bijeen op 26 oktober 2011, 

Overwegende dat: 
Het Rijk La.v. windmolens o.a. een beleid heeft om windmolenparken op en rond dijken te 
realiseren; 
De provincie Flevoland een eigen beleid heeft ten aanzien van windmolens; 
Het Plan van Aanpak Windmolenpark IJsselmeerdijk als geheel binnen dat beleid van de 
provincie past; 
Het College van GS op 6 september heeft ingestemd met het Plan van Aanpak, met de 

kening de Markemneerdijk te interpreteren als "studiegebied" i.p.v. "zoekgebied"; 
S^mrcerdijk gebnjikt kan worden voor het plaatsen van windmolens in plaats van 

de voorziene windmolens voor "Urk", namelijk die tussen de Ketelbrug en het 
Schapenpad. 

Spreekt uit dat: ü ^ f - - ^ ^ - ^ 
O De-Wafkefmeefdtfk een ideale plaats is voor het plaatsen van windmolens, mede in relatie 

tot de plannen bij andere dijken rondom het IJsselmeer, zoals de Afsluitdijk; 
O Het mogelijk moet zijn om de Markenneerdijk te benutten voor het plaatsen van ej*a-

windmolens met dien verstande dat deze molens gebruikt worden voor toekomstige 
plannen^i'ii.b.l. opocluleii amitiiyii. 

Draagt het College van GS op: ti'^^v^'ic^jA 
O de MaftefHTCBFëijk-te blijven interpreteren als zoekgebied i.p.v. de kanttekening van het 

college om dit te interpreteren als "studiegebied" i.p.v. "zoekgebied. ^ i ^ f ^ l ^ c C c j ^ , 
O voorgaande ovenwegingen en uitspraken mee te nemenjiij-haaraangepaste reactie-op net 

Plan van aanpak IJsselmeerdijk en de-MafkefmE5F§$kals zoekgebied te beschouwen.. 
^ O het overieg aan te gaan met het Ministerie van ELI om te komen tot het benutten van de 
r A l\flafkGff88eFëi}k voor de plaatsing van Windmolens in plaats van de voorziene plaatsing 
^ van een twaalftal windmolens uit het Windmolenpark NOP, voor de kust van Urk (tussen 

de Ketelbrug en het Schapenpad). 
O Provinciale Staten in kennis te stellen van de uitkomsten van het overleg ter zake. 

En gaat over tot de orde van de dag,  



Datum: 14 oktober 2011 

Ondertekening en naam: 

Naam Ondertekening 

J.L.E. Meursing- Stam de Jonge 

M. Luyer 

RJ. Siepel 

S. Simonse 

E. Boshuijzen 

M. Rijsberman 

Stemverhouding 

De motie is: 

Voor Tegen 

(F 

f 
Aldus besloten in de openbare vergadenrig van Proj^nciale Staten van 
griffier, voorzitter,// 
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