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Geachte voorzitter. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de , 
vergaderingen en andere werkzaamheden yan Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Partij Voor de Vrijheid per e-mail d.d. 17 augustus 2011 een aantal aan het 
college van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend Inzake het 
waterschap Zuiderzeeland. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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Geachte voorzitter van Provinciale Staten van Flevoland 

Overeenkomstig artikel 84 lid 1 en 2 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten 
2011 stelt de fractie van de PW vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over 
waterschap Zuiderzeeland 

1. Is het college bekend met de door het ministerie van EL&l op 4 augustus 2011 verstuurde 
brief waarin wordt aangegeven dat men voornemens is om op 25 augustus 2011 ondermeer 
drie watervergunningen van het waterschap Zuiderzeeland inzake het windpark 
Urk/Noordoostpolder te publiceren in de Staatscourant? 

2. Hoe duidt u het gegeven dat dit besluit reeds is genomen voordat de Koepel Windenergie 
Noordoostpolder de gegevens over de te bouwen turbines had aangeleverd op 6 augustus 
2011 bij het waterschap Zuiderzeeland? 

3. Deelt het college de visie van de PW dat het bestuur van het waterschap Zuiderzeeland 
op deze wijze zeer onverantwoordelijk omspringt met de veiligheid van de dijken? Zo neen, 
waarom niet? 

4. Op welke wijze gaat het provinciebestuur in deze kwestie haar toezichthoudende taak op 
het waterschap Zuiderzeeland invulling geven? 

Hoogachtend, 

Chris Jansen 


