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

Onderwerp Registratienummer 
Ontwikkelingen windenergie 1373942 

Datum 

^ 28 augustus 2012 

Doel van deze mededeling: Auteur 

Informeren over drie recente externe ontwikkelingen ten aanzien van windener- D.F. Menting 
gle. Afdeling/Bureau 

RWN 

Aanleiding:  

Bespreking van de concept-Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk en openbaarheid 
Oostelijk Flevoland tijdens de opinieronde van 5 september 2012. Passief openbaar 

Inleiding: Portefeuillehouder 

Het College van gedeputeerde Staten heeft op 10 juli 2012 Ingestemd met de Biiek-de Jong, A.E. 
concept-Bestuursopdracht Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevo- 
land en legt deze ter instemming voor aan Provinciale Staten. Ter kennisname aan PS en 
Voorsorterend op de uitvoering van dit besluit Is het college in gesprek met burgerleden 
belanghebbenden omdat het beoogde proces alleen slaagt door samen te werken. 
Naar aanleiding daarvan heeft het college brieven ontvangen van de gemeente 
Lelystad, Nuon-Vattenfall. U heeft een afschrift ontvangen van de brief van 
Nuon-Vattenfall. Daarnaast is in IPO verband gelobbyd richting het rijk. Deze 
lobby is succesvol gebleken gezien de motie Dikkers die door de Tweede Kamer is 
aangenomen. 

Mededeling: 

1. Kennis te nemen van de correspondentie tussen het College van Burgemees
ter en Wethouders van Lelystad en het College van Gedeputeerde Staten van 
Flevoland met als onderwerp de plaatsing van een dertiende en veertiende 
testmolen op de testsite Lelystad. 

2. Kennis te nemen van de correspondentie tussen Nuon-Vattenfall en het 
afdelingshoofd Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Flevoland met als on
derwerp de betrokkenheid van Nuon-Vattenfall bij het beoogde Regioplan-
proces. 

3. Kennis te nemen van de Motie Dekker aangaande de toepassing van de Rijks-
coördinatieregeling en de taakverdeling windenergie tussen rijk en provin
cies. 

Het vervolg 

Niet van toepassing. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Aan deze mededeling zijn de volgende documenten toegevoegd: 
Brief van het college van Lelystad: HBI 358694 
Brief aan het college van Lelystad: HBI 360346 
Brief van Nuon Vattenfall: HBI 368815 
Brief aan Nuon Vattenfall: HB 1368933 
Voorzienings- en leveringszekerheid energie, motie Dikkers, TK29 023, nr 
134: HB 1374104. 
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College van Gedeputeerde Staten 
t.a.v, mevrouw A.E, Bliek - De Jong 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 

illllliilllllllllilllllllllli 
uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 

212-229550 2 O JÜL( 
behandeld door algemeen nummer bijlagen dossiernummer 
WJ Stinissen 14 0320 
onderwerp pr-nummer 
ondertekening intentieverklaring herstructurering wind in Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland 

Geachte mevrouw Bliek - De Jong, 

Op 4 juli ontvingen wij een mail over de ondertekening van de concept -intentieovereenkomst over de 
herstructurering van windturbines in Zuidelijk en Oostelijk Fievoiand. In de mail wordt aangekondigd 
dat u telefonisch contact met ons zult opnemen met als doe! eind augustus te komen tot 
ondertekening van de intentieverklaring. 

Wij hebben geconcludeerd dat wij niet op voorhand overgaan tot tekenen van de 
intentieovereenkomst. De reden daarvoor is de onduidelijkheid die bestaat over de plaatsing van de 
13" en 14" turbine op het testterrein van de WUR, Wij stellen voor deze turbines onderdeel te laten uit 
maken van het Regioplan, Mocht u het daarmee niet eens zijn, dan horen wij graag op welke wijze u 
de plaatsing van deze twee turbines mogelijk wilt maken. Vanwege het zomerreces kunnen v/ij niet 
eerder dan op 4 september 2012 een goed voorbereid besluit nemen over het al dan niet tekenen van 
de intentieovereenkomst. Daarom zien wij af van uw suggestie om in een telefonisch overleg de 
ondertekening te bespreken. 

Wij stellen voor de standpuntuitwisseling met de betrokken overheden over de intentieovereenkomst 
in een bestuurlijk overleg te laten plaats vinden. 

Hoogachtend. 

het college van de gemeente Lelystad, 

de secretaris, de burd^ii^êster, 

/ , ''"y^- ••• :. • K. 
^" ' _ . Horse'enberg 
P.C. Kloo3ter,Töcosecrelar)s 

Gemeente Lelystad 
Stadhuisplein 2 
Postbus 91 
8200 AB Lelystad 
U 0320 
www.lelystad,nl 
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Het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Lelystad 
Postbus 91 
8200 AB LELYSTAD 

Postbus S5 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 
(0320)-26526S 

fax 

(03Z0)-Z6S260 
f-moH 
provincleSFievoland.nl 
Website 

www.nevoland.nl 

ITMi 2012 Bijlagen Uw kenmerk 
Zl 2-229550 

Onderwerp 
Uitbreiding windmolens testterrein WUR 

Ons kenmerk 
1360346 

Geacht College, 

Bij brief van 20 juli 2012 geeft u aan reserves te hebben ten aanzien van de ondertekening van de 
Intentieovereenkomst Herstructurering Wind in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. De reden hiervoor 
is dat er onduidelijkheid bestaat over de plaatsing van twee extra windmolens op het testterrein 
van de Wageningen Universiteit (WUR). Met deze brief willen wij deze onduidelijkheid wegnemen. 

Sinds de "Stop op de windmolens" In 2005 is het in Flevoland alleen mogelijk nieuwe wnndmolens te 
realiseren met in acht neming van het beleid van opschalen en saneren. Dit beleid geldt voor de 
gehele provincie. Bij het vaststellen van dit beleid is een uitzondering gemaakt voor de windparken 
Noordoostpolder, Zuidlob en Sternweg. Provinciale Staten hebben daarnaast positief geadviseerd op 
de ontwikkeling van een testterrein bij de WUR voor 12 windmolens. 

Sindsdien is de beleidsregel windmolens 2008 vastgesteld en van kracht geworden en geldt het 
beleid van opschalen en saneren voor alle ontwikkelingen behoudens bovengenoemde 
uitzonderingen. Om te komen tot twee extra windmolens op het testterrein zijn binnen de 
voornoemde beleidscontext drie oplossingen denkbaar: 
1. Binnen de herstructureringsopgave voor windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is het 

voor de WUR mogelijk te participeren in de toekomstige windontwikkelgebieden. 
2. Indien derden een toezegging van de WUR hebben gekregen voor de bouw van twee windmolens 

staat het hen vrij om te participeren In de windontwikkelgebieden. Dat is volgens het beleid 
van provincie Flevoland niet noodzakelijkerwijs alleen mogelijk op het testterrein. 

3. Uw college presenteert aan Provinciale Staten in een opinieronde de wens om af te wijken van 
saneren en opschalen. In een bijeenkomst van Provinciale Staten is dan direct te horen of 
Provinciale Staten van hun kaders willen afwijken. 

Binnen deze drie richtingen bieden wij u aan ambtelijk mee te denken over een juiste redeneerlijn 
voor uw wens. Hiervoor kunt u contact opnemen met Dhr. Menting of Dhr. Grutters. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter, 

rs T. van der Wal 

Bezoekadres 
Visarenddreef 1 
Lelystad 

hllchtlngen bij 
J.H.J. Grutters 

Doorkiesnummer 
0320 - 265606 
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Part cf VATTENFALL 

Nuon Wind Development B.V. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland 
T.a.v. Mw. A. Bliek-De Jong 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Office adress 
Stationsweg 46 
6711 PS Ede 
Postal address 
PACcode: 1DA5210 
P.O. Box 41920 
1009 DC Amsterdam 
The Nedierlands 
Telephone: +3i-(o)3i8 556900 
Fax: +3i-(o)3i8-5i358i 
E-mail: info_windenergie@nuon.com 

Date 
Our reference 
Your reference 
Subject 

30-07-2012 

120730 NHon/Klevoland_ reactie wind ontwikkelingen 

Reactie op windonrwikkelingen/windbeleid 

Geachte mevrouw Blick-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 2012', alsmede de 
recente ontwikkelingen van het windenergiebeleid in de Provincie Flevoland. Nuon vreest vertraging van haar 
lopende windpiojecten als gevolg van de voorgenomen gebiedsherstiucturering 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 2oro, 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 uirvoering 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 - Eemnieerdijk. 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 zelfhef belang van een zorgvuldig procesvedoop en committent van onder andere initiatiefnemers 
onderstreept. Nuon onderschrijft het belang van "gebiedsgerichte onrwikkeling" 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 Usselmeerdijk 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. Her 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 projen 
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 dc 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 mer vervolgstappen zonder te hoeven wacliten 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 
he rstructureringsbeleid. 

Met vriendelijke groeten. 

H.J. Kouwenhoven 
Sr. Development Manager windenergie - project Usselmeerdijk 

J.P. de Gooijer 
Development Manager windenergie - opschaling WP Ee 

P.S.: een afschrift van deze brief is verstuurd naar de fracties van Pn 4e Staten van Flevoland 
I 

' Dit betreft WP Eemmeerdijk (19 MW), Jaap Rodenburg (16,5 MW), Irene Vorrink Ci6,8 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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Nuon Wind Development 
PAC code:1DA5210 
De heer H.J. Kouwenhoven 
Postbus 41920 
1009 DC AMSTERDAM 

Postbus S5 

8200 AB Lelystad 

Telefoon 

(0320)-265265 

Fax 

(0320)-265260 
E-mail 
provincie9nevoland.nl 
Website 

www.flevoland.nl 

Verzenddatum Bijlagen 

2 8 AUG. 2012 
Onderwerp « « . i » 
Herstructurering windenergie Flevoland 

Uw kenmerk 
120730 

Ons kenmerk 
1368933 

Geachte heer Kouwenhoven, 

Het Flevolandse windenergielandschap staat voor een grote uitdaging. De herstructurering van het 
bestaande windareaal met als doel de vergroting van de productiecapaciteit en een halvering van 
het aantal turbines vereist een gezamenlijke inspanning van initiatiefnemers en overheden. De 
provincie is Nuon dan ook erkentelijk voor de tot op heden geleverde bijdragen aan dit proces. 

Voorstel WOWF en markt 
In de zomer van 2011 heeft de (oorspronkelijke) WOWF in samenspraak met u en anderen een 
voorstel gedaan voor aanpassingen aan de provinciale Beleidsregel windmolens 2008. De meest 
wezenlijke aanpassing betreft de verruiming van het saneringsequivalent. Het voorstel en eerdere 
signalen uit de markt vormden voor het College van Gedeputeerde Staten aanleiding om Tauw een 
verkenning te laten uitvoeren naar de aanwezige ruimte voor windenergie in de Flevopolders. 

De verkenning is In samenspraak met u en andere belanghebbenden uitgevoerd en maakt duidelijk 
dat het mogelijk is om zowel de voorgestelde verruiming van het saneringsequivalent als de 
provinciale beleidsdoelen te realiseren. Andere relevante conclusies zijn dat de ruimte voor wind 
zich concentreert in een aantal (wlndontwikkel)gebleden (kaartbeeld 5.2) en dat er een wezenlijke 
herordening moet plaatsvinden. Voor dit laatste is de medewerking van bestaande turbine-
eigenaren, grondeigenaren nodig en draagvlak bij de omwonenden. De resultaten van de verkenning 
en de samenhang tussen de gebieden vormden voor het College van Gedeputeerde Staten aanleiding 
om de bestuursopdracht voor het Regioplan Windenergie Zuidelijk een Oostelijk Flevoland te 
formuleren. De gebiedsafbakening in de bestuursopdracht is gebaseerd op het kaartbeeld uit de 
verkenning. 

Terecht merkt u op dat er geen formele reactie Is geweest op het voorstel. Binnen afzienbare 
termijn zal alsnog een schriftelijke reactie op het voorstel worden gegeven. In deze brief aan de 
(nieuwe) WOWF wordt expliciet gemaakt hoe met de voorgestelde aanpassingen wordt omgegaan. 
Gezien uw betrokkenheid bij het voorstel ontvangen u en de andere projectontwikkelaars te zijner 
tijd een afschrift van deze brief. 

Rol 
Na de afronding van de verkenning lag de focus van de provincie op de vormgeving van het 
vervolgproces (Regioplan). Daarbij is primair gesproken met medeoverheden en de WOWF. Diverse 
signalen waaronder een gesprek met uw collega de heer de Gooijer maakten duidelijk dat meer 

/nlfchtlnsen bij 

D.F. Menting 
Oooffiicsnummer 
0320 - 265523 

Bezoekadres 
visarenddreef 1 
Lelystad 
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Bladnummer 

2 
Ons kenmerk: 
1368933 

regie vanuit de provincie dringend gewenst is. De provincie geeft gehoor aan deze wens en werkt 
momenteel aan de Invulling van haar regierol. Hiertoe heeft u al gesproken met mevrouw van Galen 
en heeft u op 11 september een overleg met de heer Menting en mevrouw van Galen over uw rol in 
het regioplanproces. 

Vooruitlopend daarop wil ik u alvast meegeven dat een belangrijk uitgangspunt voor het 
regioplanproces is dat u en de andere belanghebbenden (turbine-eigenaren, grondeigenaren en 
bewoners het voortouw nemen bij de planvorming in de windontwikkelgebieden. De overheden 
zullen dit proces faciiiteren door heldere kaders ten aanzien van proces, planning en inhoud. Deze 
kaders worden onder andere verwoord in het Programma van Eisen Herstructurering Windenergie 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Dit document zal geen aanvullende eisen stellen ten aanzien van 
het Plan van Aanpak Windpark Usselmeerdijk. 

Tijdens het bestuurlijk proces rondom het Windpark Noordoostpolder heeft de provincie zeer 
bruikbare lessen geleerd. Zo is gebleken dat in het geval van groepen initiatiefnemers en meerdere 
projectgebieden één coördinerende aanspreekpunt gewenst is dat namens de initiatiefnemers 
spreekt in bestuurlijk verband. Die rol ziet de provincie voor de (nieuwe) WOWF weggelegd. Dit laat 
onverlet dat ieder windontwikkelgebied zijn eigen aanpak bepaalt. 

Voortgang 
De eerste stap om te komen tot planvorming en planontwikkeling is het verenigen en organiseren 
van een v^ndontwikkelgebied tot een gedragen entiteit die organisatorisch en financieel in staat is 
om tot planontwikkeling te komen. U heeft ervaren dat deze complexe stap tijd vergt en aandacht 
vraagt. De provincie vindt het ook belangrijk dat er voortgang wordt geboekt. Daarom krijgen de 
gebieden tot medio maart 2013 de tijd om zichzelf te organiseren. Aan de hand van de stand van 
zaken op dat moment wordt een evaluatie uitgevoerd op basis waarvan een go of no-go besluit 
wordt genomen door de overheden. Belangrijk daarbij is dat windontwikkel-gebieden In 
voorkomende gevallen niet worden vertraagd door gebieden die zich op dat moment (nog) niet 
hebben georganiseerd. Hiervoor vraagt u ook aandacht in uw brief. 

Aannemende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
namens deze, 
het hoofd van de afdeling Ruimte, Woi<en en' Natuur 

mevrouw A.W.H.M. van Oorscho) 
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29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie 

Nr. 134 MOTIE VAN HET LID DIKKERS 

Voorgesteld 5 juli 2012 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat Nederland moet overstappen op een andere energie
voorziening en wind op land daarin een belangrijke pijler is; 

constaterende dat de doelstelling voor wind op land 6000 megawatt (MW) 
opgesteld vermogen is en er nu nog maar circa 2200 MW opgesteld staat; 

constaterende dat een zo goed mogelijke inpassing van de windmolen
parken van het grootste belang is voor zowel landschap en natuur als het 
draagvlak onder omwonenden; 

verzoekt de regering, met de provincies prestatieafspraken te maken 
waarin een verdeling van de 6000 MW wordt geborgd en uitgesplitst in 
taakstellingen per provincie, en om deze afspraken op te nemen in een 
structuurvisie wind op land die uiterlijk eind 2012 aan de Kamer wordt 
toegezonden; 

verzoekt de regering tevens, een moratorium van zes maanden in te 
stellen op de rijkscoördinatieregeling voor windmolenparken groter dan 
100 MW, waarin geen onomkeerbare stappen worden ondernomen en 
geen nieuwe rijkscoördinatieregeling-aanvragen in behandeling worden 
genomen, tenzij de aangevraagde plannen in de door de provincies 
aangewezen gebieden liggen en/ of alle betrokken overheden akkoord zijn 
met de plannen; 

verzoekt de regering voorts, de rijkscoördinatieregeling na zes maanden 
te hervatten en deze projecten te toetsen aan de structuurvisie of bij het 
ontbreken daarvan voortgang te verzekeren, in ieder geval in de 
provincies die niet meewerken aan de 6000 MW op land, dan wel geen 
afdoende ruimtelijke reserveringen daarvoor plegen. 

kst-29023-134 

's-Gravonhage 2012 Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29 023, nr 134 



en gaat over tot de orde van de dag. 

Dikkers 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011-2012, 29 023, nr. 134 


