PROVINCIE FLEVOLAND

Artikel 25 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie
(ln te vullen door de griffier)

Onderwerp:

Saneringsopgave Windpark Zeewolde

Agendapunt:

7a

Onderwerp Statenvoorstel: Saneringsopgave Windpark Zeewolde
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op:

21 Juni 2017

Constaterende dat:
- GS vraagt om een spoedbehandeling om te bewerkstelligen dat de provinciale taakstelling voor wind op land
behaald kan worden om er voor te zorgen dat een van de initiatiefnemers zich nog dit najaar kan inschrijven
voor de SDE-subsidieronde.
- Een omgevingsvergunning voor de nieuwe windmolens pas kan worden verleend als de initiatiefnemers de
sanering van de bestaande windmolens volledig hebben geborgd.
- De Initiatiefnemers nog niet tot overeenstemming zijn gekomen m.b.t. de saneringsopgave.
- De geplande vaststelling van het ontwerp Rijksinpassingsplan hierdoor vertraagd kan worden en hierdoor de
deadline voor inschrijving van de SDE+2017 subsidie overschreden dreigt te worden.
Overwegende dat:
• GS voornemens Is als uiterste middel het onteigeningsinstrument in te zetten tegen een van de
Initiatiefnemers om alsnog de geplande termijn te halen.
- GS hiermede wil interveniëren in de primaire verantwoordelijkheid van de windondernemers, namelijk een
haalbare businesscase op te zetten en te realiseren.
- Het nut en de noodzaak van dit onteigeningsinstrument zeer discutabel is gezien het feit dat het hier gaat
om een vrijwillig initiatief van private ondernemers.
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Spreken uit

- Dit agendapunt terug te verwijzen naar de commissie Duurzaamheid omdat de landsadvocaat duidelijk nog
een slag om de arm houdt omtrent de haalbaarheid van de onteigeningsprocedure en PS primair wordt
ingezet om subsidieverstrekking van dit project mogelijk te maken.
- Zich niet te bemoeien met initiatieven en ondehandelingen van en tussen private ondernemers alsmede de
vormgeving en realisering van een haalbare businesscase en zich te beperken tot het toezien op en de
naleving van de wettelijke en door PS vastgestelde randvoorwaarden.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer:

J.B.Janssen

Handtekening initiatiefnemer:
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Aangenomen
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
StatengritiMèr,
A. Kost / /

/

Voorzitter,
/l

L. Verbeek;
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