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Mededeling:

Bijgaand ontvangt u de brief van het ministerie van Economische Zaken die wij
onlangs hebben ontvangen. Hierin wordt aangegeven dat de voor het Windpark
Zeewolde cruciale datum van indienen van de SDE-aanvraag is gesteld op 3
oktober 2017. Dat is een maand later dan het perspectief dat het ministerie ons
tot en met de stuurgroep van 5 juli zowel ambtelijk als bestuurlijk heeft voorgehouden.
Gelet op onze grote inspanningen om de afspraken met EZ na te komen, hetgeen
wij u op 21 juni j l . in de Statenvergadering hebben voorgehouden en in de wetenschap van nu dat er meer tijd voor debat en besluitvorming was geweest, was
deze gang van zaken voor ons college bijzonder teleurstellend. We vinden het
jammer dat het ministerie dit op zo'n laat moment aan ons bekend heeft gemaakt en hebben dit dan ook direct na 5 juli aan het ministerie kenbaar gemaakt. In reactie daarop heeft het ministerie de bijgaande brief aan ons verstuurd.
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Planning Windpark Zeewolde
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Uw kenmerk

Geachte heer Meijer,

Bijiage(n)

Op 5 juli j l . heb ik de stuurgroep van het windpark Zeewolde schriftelijk laten
weten dat de minister van Economische Zaken heeft besloten tot openstelling van
de najaarsronde SDE-i- 2017 op een latere datum dan begin september, namelijk
per 3 oktober 2017. Zie: https://www.riiksoverheid.nl/ministeries/minlsterie-vaneconomische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/07/04/kamerbrief-overtweede-openstellinQ-sde-2017 . De reden voor latere openstelling op 3 oktober is
dat op die wijze beter aansluiting Is gevonden bij de doorloop van meerdere grote
projecten die landelijk zijn voorzien. Met die kennis is het mogelijk om de
termijnen inzake het Windpark Zeewolde te verlengen. In het belang van een
zorgvuldig besluit is het nodig gebleken het inpassingsplan later vast te stellen.
Vaststelling Is nu uiterlijk medio augustus voorzien.
U heeft mij gevraagd de noodzaak van een spoedig besluit over de bereidheid van
de provincie voor onteigening In het buitengebied van Zeewolde in het kader van
het RCR Windpark Zeewolde in relatie tot de latere openstelling van de SDE+ toe
te lichten. Dat doe ik met deze brief. Ik begrijp dat dit uitstel voor u ongelukkig
uitkomt. U had immers graag die tijd gehad om uw eigen besluiten In Flevoland te
kunnen nemen, maar heeft die besluiten versneld genomen om u aan onze
oorspronkelijke planning te kunnen houden! Achteraf en met de kennis van nu
had u daar meer tijd voor gehad.
In de stuurgroep vergaderingen d.d. 18 mei 2017 en d.d. 15 juni 2017 hebben wij
met u en uw voorganger over de planning van de vaststelling van het definitieve
inpassingsplan windpark Zeewolde (door de ministers van lenM en EZ) gesproken.
We zijn in deze stuurgroep overeengekomen om ondertekening van het
Inpassingsplan uiterlijk 7 juli 2017 te laten plaatsvinden. Hiervoor dienden alle
aspecten van het inpassingsplan zeker te zijn gesteld. Een van de aspecten die
moest worden zeker gesteld voor vaststelling van het inpassingsplan was de
ondertekening van de provincie van het zgn. bestuurlijke akkoord sanering.
De datum van vaststelling van het inpassingsplan is vastgelegd met het oog op de
openstelling van de SDE-(- waarvan op dat moment niet meer bekend was dan dat
deze in september (dus niogelijk ook 1 september) zou worden opengesteld. Voor
Pagina 1 van 2

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

de SDE-l-aanvraag zijn een vastgesteld inpassingsplan en vastgestelde
vergunningen nodig. Deze besluiten en de voorbereiding van de SDE-f-aanvraag
door de initiatiefnemer van het windpark kennen allen een doorlooptijd. Met die
kennis hebben wij in de genoemde stuurgroepen gesproken over de noodzaak dat
het Inpassingsplan uiterlijk 7 juli ondertekend moest worden en de provincie in
juni 2017 de bestuursovereenkomst zou moeten hebben ondertekend. Achteraf en
met de kennis van nu had dat dus later gekund.
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Ik hoop dat u met deze nadere toelichting voldoende bent geïnformeerd.
Namens de minister van Economische Zaken,

Mw. drs. I.K. Post
MT-lid Directie Energie & Omgeving
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