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

Onderwerp 
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad State (ABRvS) inzake Wind
park Noordoostpolder 

Doel van deze mededeling: 
De uitspraak van de ABRvS ter kennisname brengen aan de leden van Provinciale 
Staten en hen te informeren over de voortgang van de motie Houtribdijk d.d. 26 
oktober 2011. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie Windmolens Houtribdijk, ingediend door J. Meursing (WD-fractie) 26 
oktober 2011, voor wat betreft het op de hoogte stellen van Provinciale Staten 
van de uitspraak van de ABRvS over het v^'ndpark Noordoostpolder van 8 februari 
2012 (volledige motie: zie onder 'verdere informatie'). 

Inleiding: 

Op 18 februari 2012 zijn er door leden van de WD-fractie vragen gesteld over de 
afhandeling van de motie d.d. 26 oktober 2011 (motie Houtribdijk). Onderdeel 
van deze motie was onder meer 'het overleg aan te gaan met het Ministerie van 
EL&l om te komen tot het benutten van de Houtribdijk voor de plaatsing van 
windmolens in plaats van de voorziene plaatsing van een 12-tal windmolens uit 
het Windmolenpark NOP (tussen Ketelbrug en het Schapenpad), en 'Provinciale 
Staten in kennis te stellen van de uitkomsten van het overleg terzake'. Aan deze 
motie is uitvoering gegeven door onze brief van 8 november 2011 (HB 1234811). 
De Minister van EL&l heeft deze brief op 18 november 2011 (HB 1247024) beant
woord. Deze brief is op 21 november 2011 (HB 1248138) aan u medegedeeld. In 
deze mededeling is tevens aangegeven dat "..vanzelfsprekend de uitspraak van 
de Raad van State (RvS) voor kennisgeving aan Provinciale Staten wordt aangebo
den. Indien de uitspraak van de Raad van State daartoe aanleiding geeft, zal het 
College van Gedeputeerde in gespek gaan met de Minister van EL&l over het 
Windpark Noordoostpolder". 
Mede naar aanleiding van deze vragen is het van belang om de leden van PS op 
de hoogte te brengen van de conclusies van de uitspraak van ABRvS. 
Mededeling: 

1. Op 8 februari 2012 heeft de ABRvS uitspraak gedaan over het Windpark 
Noordoostpolder. De conclusie van deze uitspraak is dat de rechtsgevol
gen van het Rijksinpassingsplan en alle hiermee samenhangende vergun
ningen in stand zijn gebleven en dat ze onherroepelijk zijn. 

2. De initiatiefnemers kunnen een start maken met de realisatie van het 
windpark. 

Resistratienummer 

1292149 

Datum 

24 februari 2012 

Auteur 

mr. A.G. Vuuregge 

Afdeling/Bureau 

RWN 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Bl iek-de Jong, A.E. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Het vervolg 
Op 18 november 2011 hebben wij van de Minister van ELftl een brief ontvangen, 
waarin hij aangeeft dat er een mogelijkheid voor overleg is na de uitspraak van 
de ABRvS, mocht er behoefte zijn. Naar aanleiding van de uitspraak hebben wij 
bij de belanghebbenden geïnformeerd naar de behoefte voor zo'n overleg. De 
gemeente Urk heeft per brief laten weten behoefte te hebben aan zo'n overleg. 
De partijen gemeente Noordoostpolder, gemeente Dronten, gemeente Lelystad, 
Nuon, RWE en Windmolenproject Westermeerdijk Binnendijks v.o.f. hebben 
aangegeven óf geen behoefte, öf bereid te zijn, indien uitgenodigd, een gesprek 
aan te gaan. Naar aanleiding van deze informatieronde hebben wij de Minister 
van EL&l verzocht zijn toezegging in de brief van 18 november 2011 en het ver-
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zoek van de gemeente Urk op te pakken. Een afschrift van dit verzoek is verzonden aan alle be
trokken partijen. 
Zodra de Minister van EL&l heeft geantwoord zal u nader hierover worden geïnformeerd. 

Ter inzage in de leeskamer 
Uitspraak ABRvS d.d. 8 februari 2012 inzake windpark Noordoostpolder (HB 1284476). 

Verdere informatie 
Motie Windmolens Houtribdijk d.d. 26 oktober 2011 (HB 1234617): 
Draagt het college van GS op: 
1. de Houtribdijk te interpreteren als zoekgebied ipv de kanttekening van het college om dit te 
interpreteren als 'studiegebied' i.p.v. zoekgebied. 
2. Voorgaande overwegingen en uitspraken mee te nemen bij haar aangepaste reactie op het Plan 
van aanpak IJsselmeerdijk en de Houtribdijk als zoekgebied te beschouwen. 
3. Het overleg aan te gaan met het Ministerie van ELI om te komen tot het benutten van de Hout
ribdijk 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 Scha
penpad). 
4. Provinciale Staten in kennis te stellen van de uitkomsten van het overleg ter zake. 

Voorblad dossier (HB 1295592) 
Mededeling PS d.d. 3 november 2011 (Hb 1236578) 
Brief aan Ministerie van EL&l d.d. 8 november 2011 (HB 1234811) en (HB 1234762)  
Brief van Minister van EL&l d.d. 18 november 2011 (HB 1247024)  
Mededeling PS d.d. 21 november 2011 (HB 1248138) 
Uitspraak ABRvS d.d. 8 februari 2012 inzake windpark Noordoostpolder (HB 1284476) 
Brief van gemeente Urk d.d. 24 februari 2012 (HBl 292682) 
Brief aan Minister van EL&l d.d. 1 maart 2012 (kenmerk HB 1292004) 
Mededeling PS d.d. 24 februari 2012 (HB 1292149) 

Het complete dossier ter afhandeling van de motie Windmolens Houtribdijk, ingediend door J. 
Meursing (WD-fractie) 26 oktober 2011, met alle hiervoorgenoemde stukken ligt eveneens ter 
inzage in de leeskamer. 


