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Geachte mevrouw Bliek-De Jong, 

Uw college van Gedeputeerde Staten heeft aan Provinciale Staten voorgesteld een regioplan windenergie te maken 
voor Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Nuon Wind Development maakt zich zorgen over de consequenties van het 
'Concept Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk & Oostelijk Flevoland, d.d. 10 juli 2or2', alsmede de 
recente ontwikkelingen van het windenergiebeleid in de Provincie Flevoland. Nuon vreest vertraging van haar 
lopende windprojecten als gevolg van de voorgenomen gebiedsherstructurering en is van mening dat haar 
belangen op dit moment onvoldoende erkend worden in dit proces. Nuon is erkentelijk voor de constructieve 
ambtelijke samenwerking, maar tot onze spijt zien wij dit nog niet terug in het regioplan. 

In deze brief zal Nuon ingaan op het windenergiebeleid van de Provincie vanaf 2010, de betrokkenheid van 
marktpartijen hierin, de concrete belangen en projecten van Nuon en de zorgen die wij hebben ten aanzien van de 
voorgenomen gebiedsherstructurering. 

Sinds eind 2010 heeft Nuon Wind Development substantiële inspanningen geleverd in de kerngroep 'rekenregels 
beleidsregels windenergie'. In deze kerngroep, opgericht door uw provincie met als doel voorstellen te doen voor 
een maatschappelijk breed gedragen manier om te komen tot herstructurering van windenergie in Flevoland, is 
tussen de provincie en marktpartijen goed samengewerkt. Dit heeft in september 2011 geleid tot een voorstel vanuit 
de markt aan het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot een mogelijke aanpassing van het 
windenergiebeleid. Ingenieursbureau Tauw is vervolgens gestart met een verkenning van de landschappelijke 
mogelijkheden aan de hand van een aantal scenario's, waaronder het voorstel van de marktpartijen. Tot onze spijt 
is er na het eindrapport van Tauw een radiostilte ontstaan en op het voorstel van de marktpartijen hebben wij tot 
op heden geen reactie mogen ontvangen. 

In de tweede helft van maart dit jaar bleek uit een e-mail van uw organisatie aan de leden van de kerngroep dat de 
kerngroep was opgeheven en dat de Provincie de weg is ingeslagen van gebiedsgerichte ontwikkeling, waarin per 
aangewezen zoekgebied voor windenergie belanghebbenden een regioplan moeten ontwikkelen. De Werkgroep 
Opschalen Windenergie Flevoland (WOWF) zou de uitvoering ter hand moeten nemen en haar 
uitvoeringsorganisatie Centrum Wind bereidt inmiddels gesprekken voor in de diverse deelgebieden. In de tekst 
van de bestuursopdracht en de communicatie door Centrum Wind worden de belangen van Nuon echter niet 
meegenomen in het proces van gebiedsgerichte ontwikkeling. 
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Dit verbaast Nuon aangezien wij in twee zoekgebieden significante belangen hebben, te weten IJsselmeerdijk en 
A27 - Eemmeerdijk. Bovendien is Nuon eigenaar van circa 10 procent' van het huidige windturbine vermogen in de 
provincie Flevoland. Zodoende is het naar onze mening juist belangrijk dat Nuon betrokken wordt bij de 
gebiedsgerichte ontwikkeling van windenergie. Hierbij wil Nuon verwijzen naar de bestuursopdracht, waarin de 
provincie zelf het belang van een zorgvuldig procesverloop en committent van onder andere initiatiefnemers 
onderstreept. Nuon onderschrijft het belang van "gebiedsgerichte ontwikkeUng" al jaren, zo hebben wij vanaf het 
begin van het project IJsselmeerdijk aangestuurd op samenwerking met het Rivierduingebied. 

De zes zoekgebieden zoals die nu zijn aangegeven in de 'Kadernotitie Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland, opmaat naar een bestuursopdracht' van 2 mei j l . komen voor Nuon als een verrassing. Er is onzes inziens 
geen heldere relatie met de diverse scenario's zoals deze door Tauw zijn uitgewerkt. Daarnaast vermeldt de 
Concept Bestuursopdracht dat er voor de zoekgebieden een Programma van Eisen zal worden opgesteld. 

Voor het project IJsselmeerdijk is in november 2011 een Plan van Aanpak vastgesteld door Gedeputeerde Staten en 
de gemeenteraden van Lelystad en Dronten. Aan het plan werd tevens meegewerkt door de ministeries van I&M en 
EL&I. Het zoekgebied in het Plan van Aanpak voor het project IJsselmeerdijk komt overeen met het groene 
zoekgebied zoals dat in is opgesteld in de Kadernotitie van mei 2012. Nuon verwacht dat het Projectplan voor het 
project IJsselmeerdijk wordt getoetst aan het Plan van Aanpak, zonder dat er nieuwe aanvullende eisen worden 
gesteld. 

Het indienen van het projectplan voor het project IJsselmeerdijk kost aanzienlijk meer tijd dan verwacht. De reden 
is de complexiteit van het gebiedsproces in het Rivierduingebied. Het onder één noemer brengen van de circa 90 
partijen met verschillende inzichten en belangen blijkt veel ingewikkelder te zijn dan eerder ingeschat. 

Doel van het herstructureringsbeleid is om de huidige turbineopstellingen op termijn te vervangen door 
landschappelijk beter ingepaste opstellingen. Wellicht ten overvloede wijst Nuon u er op dat in Dronten een groot 
windpark nog in aanbouw is. Dat park zal vervolgens 20 jaar draaien. De vraag is of de eigenaren van dat project 
bereid en in staat zijn om een bijdrage te leveren aan een gebiedsproces waarvan de effectuering zo'n 20 jaar later 
z'n beslag moet krijgen. Kunnen of willen zij dat niet, dan zal het niet mogelijk zijn voor één van de zes gebieden 
een plan voor herstructurering vast te stellen. 

Zoals de Concept Bestuursopdracht nu is geformuleerd zal een plan-MER worden gebaseerd op het totaal van 
plannen van de zes gebieden. Dat betekent dat de partij die de meeste tijd nodig heeft om zich te verenigen en een 
projectplan in te dienen het tempo van het hele proces zal bepalen. Dat is voor Nuon niet aanvaardbaar. Nuon 
hoopt samen met de provincie Flevoland een uitkomst te vinden waardoor de inspanningen van Nuon en haar 
partners in het Rivierduingebied kunnen worden gehonoreerd met vervolgstappen zonder te hoeven wachten op 
andere processen. 

Samenvattend verzoekt Nuon u: 
Haar belangen te erkennen en erop toe te zien dat Nuon vanaf het begin van het proces volwaardig haar belangen 
en mogelijkheden om aan het proces van herstructurering bij te dragen kan inbrengen; 
Te voorzien in een mogelijkheid om een projectplan voor het project IJsselmeerdijk in procedure te brengen zoals 
in het Plan van Aanpak voorzien, zonder dat er vertraging wordt opgelopen die niet aan het project is toe te 
schrijven. 

Wij zijn gaarne bereid om deze brief nader toe te lichten en blijven bereid om met u mee te denken over een goed 
herstructureringsbeleid. 

Met vriendelijke groeten, 

H.J. Kouwenhoven 

Sr. Development Manager windenergie - project IJsselmeerdijk 

J.P. de Gooijer 
Development Manager windenergie - opschaling WP Ee; 
P.S.: een afschrift van deze brief is verstuurd naar de fracties van PrgfeliHSle Staten van Flevoland 

' Dit betreft WP Eemmeerdijk (19 MW), Jaap Rodenburg (16,5 MW), Irene Vorrink (16,8 MW) en voormalig Harry van den 
Kroonenberg (13,5 MW), echter excl. Windpark de Zuidlob (121,3 MW) dat in aanbouw is. 
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