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Besluitenlijst Opinieronde 8 van Provinciale Staten van Flevoland van 6 februari
2013
Aanwezig:

Heren A. van derAvoird (PvdD), J. de Borst (SGP), J.J.T.M. van den Donk (PvdA), J. Eelman (D66),
J.E. Geersing (Christenunie), CA. Jansen (PVV), S.J. Kok (D66) , J. van der Kroef (CDA) en J.
Luijendijk (PvdA), mevrouw J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD), heren S. Miske (GL), J. de Reus
(VVD) en F. van Staa (SP) en mevrouw G. van der Struijk-Oost (SOPLUS)
Rondevoorzitter: de heer R. Bosma
Rondegriffier: m e v r o u w A. Kost

College van GS: de heer A. Gijsberts (VVD)
Inspreker: de heer Geeling, namens Stichting herstructurering Windenergie Flevoland

Aanvang: 16.30 uur
Sluiting: 18.00 uur

Agendapunt
Dictum
Toezegging
Rondeadvies
Bespreekpunten

Vastgesteld/n de
griffier.

Concept PvE Regioplan Windenergie Z- en O-Flevoland
Instemmen met het Concept Programma van Eisen voor de projectplannen in het
kader van het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
De portefeuillehouder zal een aantal (technische) vragen schriftelijk
beantwoorden.
Het stuk te agenderen als bespreekstuk.
•
De haalbaarheid en realisatie van de windopgave;
•
participatie van kleine en grote partijen;
het creëren van een eerlijk speelveld;
• de betrokkenheid van gemeenten in de provincie Flevoland en
•
hoe om te gaan met hinder en/of compensatie voor de omgeving.
ad^'in'gvan provinciale Staten van 27 februari 2013,
voorzitter.

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http: //vww.flevoland.n 1 /bestuurorganisatie/provinciale staten/vergaderingen/uitzendingen/

Kernpunten inspreek presentatie FS opinieronde 060213 inzake PvE Wind
Regioplan: beoogt samenhangende mndenergie ontwikkeling in 6 gebieden
Fase 1 [okt.'12-feb'13}:
overheden leveren PvE
het gebied, ism de stichting HWF realiseert
•
nieuwe en effecdeve gebiedsvertegenwoordiging (WOWF ->HWF)
•
stimulering en facilitering gebiedsorganisaties
•
adequaat draagvlak voor windontwikkeling
•
benodigde centrale afspraken voor plan- en projectontwikkeling
iyiaart'13: "Go / No Go"
Fase 2 [maart '13 - nov '13}
uitwerking projectplannen per gebied
'Disclaimer' in PvE (kanttekening in Statenvoorstel):
"PvE aanpassen indien fase 1 anders loopt dan voorzien"
Aanpassing bij:
a. fase 1 = Flop:
doelen niet gehaald, andere situatie, PvE aanpassen
b. fase 1 - Succesvoller dan voorzien:
nieuwe kansen gerezen, PvE aanpassen
Tussenstand per aanvang februari: "Succesvoller dan voorzien"
gebied organiseert zich:
•
sneller dan verwacht: gebiedsverenigingen in Rivierduin, O- Flevoland,
Zeewolde
•
eensgezinder dan verwacht: federatievorming op het niveau van O&Z Flevoland
al aan de gang
bewoners, grondeigenaren, turbinehouders in het buitengebied willen:
•
de windopbrengsten in Flevoland houden
•
één organisatie in O&Z Flevoland voor windenergie ontwikkeling
•
gelijke kansen om te profiteren van windontwikkeling in elk gebied
•
gelijke kansen te profiteren 'wanneer je gebied ook aan de beurt is'
Straks weer de overheden aan zet om samen met de HWF en de gebieden het ontstane momentum te
benutten!

