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De reactie van de Minister van Economische Zaken , Landbouw en Innovatie Afdeling/Bureau 

(EL&I) ter kennisname brengen aan de leden van Provinciale Staten. RWN 

Toezegging/motie/amendement: Openbaarheid 

Mededeling PS d.d. 24 februari 2012 (HB 1292149) naar aanleiding van de motie Passief openbaar 
Windmolens Houtribdijk, ingediend door J. Meursing (WD-fractie) 26 oktober —-— 
2011, voor wat betreft het op de hoogte stellen van Provinciale Staten van de Portefeuillehouder 

uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)over Biiek-de Jong, A.E. 
het windpark Noordoostpolder van 8 februari 2012 (volledige motie: zie medede- - -
ling PS d.d. 24 februari 2012 HB 1292149). Lijst Ingekomen stukken 

besluitvormingsronde 

Inleiding: 28 maar t 2012 

Op 14 maart 2012 hebben wij van de Minister van EL&l een schriftelijke reactie ..—— 
ontvangen op onze brief van 1 maart 2012 (HB 1292004). De brief van 1 maart 
2012 is verzonden in verband met een verzoek tot overleg naar aanleiding van de 
uitspraak van de ABRvS van 8 februari 2012. De brief van 1 maart 2012 is toege
voegd aan de mededeling PS d.d. 24 februari 2012. 
De minister stelt dat uit de uitspraak van de ABRvS volgt dat rechtsgevolgen van 
het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten in stand zijn gelaten. Daarnaast 
bevestigt de uitspraak dat de procedure correct is doorlopen en dat er een zorg
vuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden. 
De uitspraak geeft volgens de minister geen aanknopingspunten voor nader 
overleg over de ruimtelijke inpassing en vormgeving van het windpark. De minis
ter geeft in zijn brief aan bereid te zijn tot een gesprek, mochten wij daar nog 
behoefte aan hebben. Wij zijn van mening dat zo'n gesprek alleen zinvol is 
indien de initiatiefnemers van de betreffende locaties (Nuon, RWE en Wester
meerdijk Binnendijks v.o.f.) daartoe bereid zijn. Deze hebben te kennen gegeven 
geen behoefte te hebben aan overleg. 

Mededeling: 

1. De Minister van EL&l acht nader overleg inzake windpark Noordoostpol
der naar aanleiding van de uitspraak van de ABRvS niet opportuun. 

2. De Minister is desalniettemin bereid tot een gesprek, mocht daar van on
ze kant behoefte aan bestaan. Deze mogelijkheid wordt voor kennisge
ving aangenomen, en dat wordt als zodanig aan de Minister schriftelijk 
verwoord. Het is aan de betrokken partijen of zij hiervan gebruik willen 
maken. 

3. Met de brief van de Minister van EL&l is de motie Windmolens Houtribdijk 
afgedaan. 

De bovengenoemde motie Windmolens Houtribdijk kent de volgende onder
delen, waarop hieronder afzonderlijk wordt ingegaan: 

Draag het college van GS op: 

A) De Houtribdijk te interpreteren als zoekgebied ipv de kanttekening van 
het college om dit te interpreteren als 'studiegebied' i.p.v. zoekgebied. 
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Reactie GS: 
Provinciale Staten is per mededeling d.d. 3 november 2011 (HB 1236578) geïnformeerd over het 
feit dat Gedeputeerde Staten hebben besloten om de motie uit te voeren. Deze motie bevestigt 
hetgeen reeds stond in het (door Rijk, Provincie, Dronten en Lelystad) geaccordeerde plan van 
aanpak IJsselmeerdijk om het gebied Houtribdijk als zoekgebied aan te wijzen. Gedeputeerde 
Staten hebben deze motie uitgevoerd door middel van het verzenden van twee brieven (d.d. 8 
november 2011, HB 1234762 en HB 1234811) aan de minister van Economische Zaken, Land
bouw en Innovatie. 

B) Voorgaande overwegingen en uitspraken mee te nemen bij haar aangepaste reactie op het 
Plan van aanpak IJsselmeerdijk en de Houtribdijk als zoekgebied te beschouwen. 

Reactie GS: 
Zie ad A. 

C) Het overleg aan te gaan met het Ministerie van ELI om te komen tot het benutten van de 
Houtribdijk 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). 

Reactie GS: 
Dit deel van de motie is uitgevoerd door het verzenden van een brief d.d. 8 november 2011 
(HB1234811) aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

D) Provinciale Staten in kennis te stellen van de uitkomsten van het overleg ter zake.  

Reactie GS: 
Op 18 november 2011 (HB 1247204) hebben Gedeputeerde Staten een schriftelijke reactie ont
vangen van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Over deze brief zijn 
Provinciale Staten door middel van een mededeling d.d. 21 november 2011 (HB 1248138) geïn
formeerd. Bij deze mededeling is aangegeven dat Provinciale Staten op de hoogte zullen wor
den gesteld van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over 
het Windpark Noordoostpolder. 

Over alle bij de afhandeling van de motie genoemde documenten bent u geïnformeerd door een 
mededeling PS d.d. 24 februari 2012 (HB 1292149). 

Het vervolg 
n.v.t. 

Ter inzage in de leeskamer 
n.v.t. 

Verdere informatie 
Mededeling PS d.d. 24 februari 2012 (HB 1292149) 
Brief van Minister van EL&l d.d. 14 maart 2012 (HB 1300543) 
Brief aan Minister van EL&l d.d. 15 maart 2012 (HB 1301624) 


