PROVINCIE

FLEVOLAND

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

Onderwerp: Indienen zienswijze op het Ontwerp R.I.P. Windplan Groen
Agendapunt: 8B
Onderwerp Statenvoorstel: : Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen en besluit GS over
Projectplan en Omgevingsverordening Flevoland
/
Nummer Statenvoorstel:
Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland

in vergadering bijeen op: 29 mei 2019

Constaterende dat:
Binnen het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland gewerkt wordt aan de realisatie van
het Regioplan Windpark Groen.
Windpark Hanze onderdeel uitmaakt van "Windpark Groen"
Er 19 initiatiefnemers met 15 windmolens deel uitmaken van het Windpark Hanze.
Overwegende dat:
/
Volgens de kaders van het Regioplan Windenergie Flevoland, bewoners uit hetzelfde gebied de kans
moeten worden geboden voor financiële participatie vanaf de eerste risicodragende fase op gelijke
voet.
/
In ieder geval alle bewoners en ondernemers in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gelegenheid om
financieel te participeren in de exploitatie.
Belde vormen van financiële participatie eerlijk, eenvoudig en evenwichtig moeten zijn
vormgegeven.
/
Een evenredige verdeling van de maatschappelijke baten een voorwaarde is om het brede
maatschappelijke draagvlak voor windenergie, dat nu in de provincie aanwezig is, op lange termijn te
behouden (regioplan wind blz 6.)
Er een scheefgroei is ontstaan tussen de lusten en lasten voor bewoners in het gebied
Er 61 omwonenden in Windpark Hanze niet tijdig zijn geïnformeerd en dat hen geen mogelijkheid
voor participatie is geboden zoals bedoeld in het Regioplan Windenergie.
Er tevens 8 omwonenden aan de Ketelweg en Roggebotweg middels een contract geen mogelijkheid
meer hebben om protest aan te tekenen en ook niet kunnen deelnemen zoals bedoeld in het
Regiopl^m.
Het Waterschap Zuiderzeeland sinds 12 oktober 2018 wel mee participeert in het Windpark Hanze

•

Verzoeken het college

/

X

Dragen het college op /

•

Spreken uit

Een zienswijze namens Provinciale Staten in te dienen op het Ontwerp Rijksinpassingsplan Windplan Groen
waarin bezwaar gemaakt wordt op het onthouden van de mogelijkheid van het niet vroegtijdig participeren
vah 61 omwonenden van Windplan Hanze.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse

Handtekening initiatiefnemer:
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