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Provinciale Staten

Procedurevoorstel e-petitie ‘Stop mega windmolens langs A27’

29 juni 2016

De voorzitter van Provinciale Staten stelt voor

Agendapunt

1.

Beslispunten

1. Het initiatief E-petitie ,gelet op het voldaan zijn aan de criteria en vereisten van geldigheid voor toelating zoals in het Reglement van Orde van
Provinciale Staten geformuleerd, bij het vaststellen van de conceptagenda rechtstreeks te agenderen voor uw Statenvergadering van 29 juni;
2. De petitionaris voor de behandeling van het voorstel door Provinciale Staten (PS) gelegenheid te geven zijn initiatief mondeling nader toe te lichten in PS en hem , conform de spreektijd in de Statencommissie, daarvoor 5 minuten te verstrekken;
3. In te stemmen met het procedurevoorstel van uw voorzitter om dit initiatief inhoudelijk te betrekken bij de vervolgstap in de besluitvorming over
‘het dossier wind’, op 13 juli in Provinciale Staten wanneer het statenvoorstel als bespreekstuk ter besluitvorming voorligt.
4. Het College te verzoeken ten behoeve van de bespreking op 13 juli in
Provinciale Staten te komen met een reactie op de voorliggende Epetitie‘ Stop mega windmolens langs A27’
2.

Eerdere behandeling

In de Statencommissie Duurzaamheid d.d. 8 en 20 juni is het dossier wind besproken. Het betreft het vaststellen van de partiële herziening Omgevingsplan en het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Op het
onderwerp is door 10 personen/organisaties ingesproken waaronder de petitionaris de heer M. Broomhead. Voorzien wordt, gelet op de voorafgaande
discussie, dat het advies van de Statencommissie Duurzaamheid zal luiden
dat het Statenvoorstel een bespreekstuk zal worden in Provinciale Staten van
13 juli aanstaande. Het betreft het vaststellen van de partiële herziening
Omgevingsplan en het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
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3.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

1.1. Provinciale Staten hebben vanaf 2008 burgers gelegenheid gegeven gebruik te maken van de elektronische petitie.
1.2.
4.

Verdere behandeling PS

Bij instemmen met dit voorstel zal verdere behandeling plaatsvinden tijdens
de Statenvergadering van 13 juli 2016.
5.

Korte toelichting op voorstel

6.

Beoogd effect

7.

Argumenten

1. De vereisten waar aan een e-petitie moet voldoend staan vermeld in uw
Reglement van Orde (artikel 23 lid 4 en artikel 30) Op verzoek van uw voorzitter heeft een toetsing plaatsgevonden aan de vermelde criteria.
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Artikel 30 lid 4
De petitie is ingediend door een petitionaris de heer M. Broomhead, ingezetene van de gemeente Almere op de dag van aanbieding van deze petitie. Zijn adresgegevens zijn bij de griffie bekend.
Artikel 30 lid 5 en lid 6
Uit de bijgevoegde bijlage blijkt dat het onderwerp is geduid en voorzien van een omschrijving
en toelichting. Op de website e-petitie luidt deze:
‘Wij Bewoners van Almere (Buiten, Hout (Nobelhorst, Vogelhorst) en Oosterwold) en langs het
Gooimeer. Constateren: Doordat de geplande windmolens langs de A27 op een afstand staan van
500-800 meter van woongebied, wordt de leefbaarheid van tienduizenden bewoners in een
groot gebied aangetast. Wij zijn bezorgd om overlast van knipperende verlichting, geluid, infrageluid, slagschaduw en waardevermindering van woningen. En verzoeken:
Wij willen in overleg met Windpark Zeewolde en de provincie een ander plaatsingsgebied definiëren wat op minimaal 2 kilometer van het huidige en toekomstige Almeers/Zeewoldens woongebied ligt.’
Er zijn 1108 ondersteuningsverklaringen (peildatum 13 juni 2016)ondertekend en ingediend. Uit
een steekproef is gebleken dat meer dan 100 (minimum aantal vereiste geldige ondersteuningen) daarvan voldoen aan de volgende vereisten: voornamen, achternamen, adressen en geboortedata van de ingezetenen die de petitie ondersteunen.
Artikel 30 lid 7
De e-petitie gaat over het onderwerp ‘wind’ en dat valt binnen de jurisdictie van de provincie,
en ook van de gemeente Almere. Ook aan de overige vereisten in lid 7 vermeld wordt voldaan.
Conclusie
De ingediende e-petitie kan worden behandeld omdat zij voldoet aan alle vereisten uit het RvO
PS.
De voorzitter stelt u voor dit onderwerp rechtstreeks te agenderen in Provinciale Staten.
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2. De petitionaris wordt over de uitkomst van de toetsing geïnformeerd en uitgenodigd voor de
Statenvergadering van 29 juni. Het voorstel is in behandeltijd aan te sluiten bij wat in de commissie gebruikelijk is bij inspreken.
3. Vanuit de Statengriffie is de petitionaris gewezen op de behandelmogelijkheid van zijn initiatief in PS. Betrokkene heeft daarop aangegeven daarvan gebruik te willen maken. Omdat het
dossier wind zich momenteel in het proces in de fase van beoordeling bevindt is het mijn voorstel dat uw staten deze petitie betrekken in het debat op 13 juli aanstaande. Het betreft daar
het vaststellen van de structuurvisies partiële herziening Omgevingsplan en het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
4. Voor een goede inhoudelijke bespreking is een reactie van het college van GS gewenst. Deze
kan worden betrokken bij het plenaire debat in Provinciale Staten.
8.
9.

Kanttekeningen
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