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De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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Telefoon 
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(0320)-265260 

E-mall 
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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,// 



Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie 

> Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

1 -! m 2011 
Datum 
Betreft Uw brief over de door u aangenomen motie inzake het verzoek om 

overleg over verplaatsing windturbines windpark Noordoostpolder naar 
de Houtribdijk 

Geachte heer Verbeek, 

In uw brief van 8 november 2011 informeert u mij over de motie over 
windenergie welke op 26 oktober door de Provinciale Staten is aangenomen. Met 
de motie wordt het College van Gedeputeerde Staten onder andere opgedragen 
om het overleg aan te gaan met het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. 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). 

Zoals u bekend is, zijn begin dit jaar meerdere gesprekken gevoerd door mij en 
medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
Met de verschillende betrokken partijen is gesproken over de vormgeving van het 
windmolenpark in de Noordoostpolder. Als bijlage bij deze brief voeg ik de brief 
van 21 februari j l . toe waarmee ik de Tweede Kamer geïnformeerd heb over de 
uitkomst van deze gesprekken. 

Ook heb ik geconstateerd dat het Windpark Noordoostpolder zich in de laatste 
fase van de besluitvorming bevindt. De beroepsfase loopt en inmiddels zijn 
appellanten en verweerders gehoord. Het is nu eerst aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State om een oordeel te geven over de 
rechtmatigheid van het inpassingsplan en de diverse uitvoeringsbesluiten. 

Bovenstaande situatie maakt dat ik overleg op dit moment niet opportuun acht. 
Wel sta ik open voor overleg na de uitspraak van de Raad van State, mocht 
daartoe de behoefte bestaan. 

Ik hoop u hiermee voldoendejte-tlebben geïnformeerd. 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energie en 
Duurzaamheid 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 

Postadres 
Postbus 20101 
2500 EC Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overheidsidentif icatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/eleni 

Behandeld door 
mevr. L.IM. van der Molen 

T 070 379 7297 
F 070 379 7423 
l.m.vandermolenOminez.nl 

Ons kenmerk 
ETM/ED / 11164494 

Uw kenmerk 
1234811 

Bij lage(n) 
1 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 
Vergaderjaar 2010-2011 

31 239 Stimulering duurzame energieproductie 

IMr. 104 BRfEF VAN DE MINISTER V A N ECONOMISCHE ZAKEN, 
LANDBOUW EN INNOVATIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 februari 2011 

Tijdens het Algemeen Overleg op 1 februari 2011 heb ik toegezegd uw 
Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek met partijen die 
betrokken zijn bij het windpark Noordoostpolder. 

Ver loop van de gesprekken 

Zoals gemeld tijdens dit Algemeen Overleg heb ik op 27 januari 2011 een 
constructief gesprek gevoerd met burgemeester en wethouders van de 
gemeente Urk over het windpark Noordoostpolder. Nadat de gemeente 
Urk tot dat moment alleen tegen het windpark is geweest, was het positief 
dat de gemeente Urk nu voor het eerst wil meedenken over de 
vormgeving van het windmolenpark in de Noordoostpolder. 

We hebben goed naar elkaar geluisterd. Ik heb toegezegd navraag te doen 
bij de initiatiefnemers, de provincie en betrokken gemeenten over de door 
Urk aangedragen varianten, zonder daarbij verwachtingen te willen 
wekken. De procedure bevindt zich immers in een afsluitende fase, en er 
zijn de afgelopen jaren over en weer verplichtingen aangegaan en 
verwachtingen gewekt. Ik heb daarom de voorwaarden gesteld dat de 
realisatie van het windpark hier niet verder door wordt vertraagd, er 
vanuit het Rijk geen extra middelen beschikbaar komen, en een eventueel 
alternatief binnen de ruimte van het beoogde park past. 

Op 10 februari spraken ambtenaren van het ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie met een afvaardiging van het college van 
burgemeester en wethouders. Diezelfde dag hebben ambtenaren van het 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie deze wensen 
van Urk voorgelegd aan vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, 
de gemeente Noordoostpolder en de Koepel Windenergie Noordoost
polder. Op 15 februari heefteen afrondende, gezamenlijke bespreking 
tussen dezelfde partijen plaatsgevonden. 
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Aangedragen varianten 

Met betrekking tot de ideeën van Urk, Dronten en Lelystad, zoals die in het 
Algemeen Overleg van 1 februari aan de orde kwamen, kan ik opmerken 
dat op de IJsselmeerdijk windmolens staan die in handen zijn van 
Vattenfall/NUON. Vattenfall/NUON heeft een verzoek bij mij ingediend om 
de rijkscoördinatieregeling te starten voor de vervanging en opschaling 
van deze windmolens. Het initiatief van Vattenfall/NUON bevindt zich 
daarmee in de beginfase. Het verplaatsen van windmolens naar deze 
locatie leidt per saldo tot minder windmolens en tot aanzienlijke 
vertraging, en is daardoor dus geen alternatief. 

In alle gevoerde gesprekken spitste de discussie zich toe op twee rijen van 
vier zo dicht mogelijk bij de Ketelbrug, in plaats van één rij van acht 
molens langs de Zuidermeerdijk zoals thans voorzien. RWE/Essent 
ontwikkelt dit deel van het windpark. Andere varianten, waaronder ideeën 
van Urk, Dronten en Lelystad, zijn niet meer ter sprake gebracht. 

Uit de afrondende, gezamenlijke bespreking van 15 februari concludeer ik 
dat de twee-keer-vier variant niet past binnen de vastgestelde geluids
normen, indien de tweede rij van vier molens landinwaarts zou worden 
geplaatst. Indien de tweede rij in het water zou worden geplaatst, dan 
nemen de kosten van het park toe. Urk zal dit punt zelf met RWE/Essent 
bespreken, en bezien of dit onderling kan worden opgevangen. Het is 
verder aan deze partijen om tot overeenstemming te komen. 

Flankerende wensen 

Urk heeft aandacht gevraagd voor de havenfaciliteiten die benodigd zijn 
voor de aanleg van het park en de werkgelegenheidsaspecten van het 
park inclusief het bevorderen van toerisme. 

Een eventuele aanleg van een nieuwe haven nabij Urk kan bijdragen aan 
de verbreding van het economisch profiel van de gemeente. In 1999 is 
door Arcadis een uitvoerig haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Toen 
bleek dat de aanleg van een nieuwe haven economisch niet verantwoord 
was. Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelings
perspectief van een nieuwe haven nabij Urk. Ik wacht samen met de 
provincie de resultaten van het thans lopende onderzoek met belang
stelling af. Zonodig ben ik bereid om ook hier een faciliterende rol in te 
spelen. 

Het toerismebeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie richt zich op het bevorderen van inkomend toerisme door 
middel van de internationale marketing van Nederland in het buitenland. 
Ik zal de sterke punten van Urk onder de aandacht brengen in binnen- en 
buitenland wanneer deze mogelijkheid zich voordoet. Voor toeristische 
ontwikkeling in specifieke plaatsen of regio's ligt de verantwoordelijkheid 
primair bij de lokale overheid zelf. Tussen de provincie Flevoland en 
RWE/Essent is overeengekomen dat RWE/Essent jaarlijks een bedrag 
beschikbaar zal stellen voor gebiedsgebonden projecten en/of activiteiten. 
Er is afgesproken dat de gemeenten Noordoostpolder en Urk zullen bezien 
hoe deze gebiedsgebonden bijdrage kan worden ingezet voor bijvoor
beeld toerisme. 

De ontwikkeling van het windpark levert ook andere economische kansen 
op voor Urk. De Koepel Windenergie Noordoostpolder is al in gesprek met 
de bedrijvenkring Bedrijven Actief Noordoostpolder en bedrijvenkring 
Urk, onder andere over de vestigingsplaats van een definitief onderhouds-
centrum. Daarnaast ontwikkelt de Koepel Windenergie Noordoostpolder 
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mogelijkheden voor participatie door de bevolking en maakt hierover 
afspraken met de gemeente Urk. Alle inwoners van Urk zullen in staat 
gesteld worden te participeren in het windmolenpark. 

Ik constateer dat nog over de twee-keer-vier variant gesproken wordt 
tussen de gemeente Urk en RWE/Essent. Ik wacht de uitkomsten met 
belangstelling af, waarbij mijn gestelde voorwaarden onverkort blijven 
gelden. Daarnaast ben ik verheugd dat we met Urk in gesprek konden 
over andere voordelen die Urk kan hebben bij dit park. 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
M . J . M . Verhagen 
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