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Onderwerp: Innovat ieve technologieën (PN, par. 3.7) 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10-07-2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. de energietransitie naast de uitrol van bestaande technologie als zonnepanelen en 

windmolens ook vraagt om (door-)ontwikkeling van innovatieve technologieën; 
2. een aantal van deze innovatieve technologieën mogelijk in Noordoostpolder 

ontwikkeld, getest en/of toegepast zouden kunnen worden, zoals: 
- golfslagcentrales, 
- offshore airborne wind energiesystemen, 
- grootschalige opslag van energie 

3. grootschalige opslag van energie inmiddels een bewezen techniek is, die een 
goede combinatie vormt met windparken en zonneweiden, omdat het zorgt voor 
optimale benutting van de opgewekte energie en daarmee tot een stabieler 
energienet, 

van mening dat 
1. in de Perspectiefnota een belangrijke paragraaf 'Technologisch perspectief' (3.7, 

pag. 14) is opgenomen, waar dit soort innovatieve technologie goed op aansluit; 
2. het IJsselmeer zich uitstekend leent als locatie voor het testen en toepassen van 

watergerelateerde innovatieve technologieën; 
3. er met het windpark mogelijke synergievoordelen te halen zijn, zoals gezamenlijke 

benutting van de hoogspanningsaansluiting, gebruik van het onderhoudsschip/-
locatie en voorlichting in het informatiecentrum HBeaufort ; 

4. de komst van een testlocatie voor innovatieve technologieën in het IJsselmeer kan 
leiden tot een toename van innovatieve werkgelegenheid in Noordoostpolder en 
de regio; 

5. de gemeente de realisatie van een dergelijke testlocatie kan stimuleren door 
acquisitie onder bedrijven en onderwijs-/onderzoeksinstellingen toe te passen; 

6. de gemeente de realisatie van een dergelijke testlocatie zou kunnen faciliteren 
door het doorlopen van ruimtelijke procedures, in geval derden over willen gaan 
tot realisatie, 

verzoekt het college 
1. nadrukkelijk te stimuleren dat derden overgaan tot realisatie van een testlocatie 

voor watergerelateerde innovatieve technologieën in het IJsselmeer, door het 
actief communiceren van kansen & mogelijkheden en hierbij te faciliteren; 

2. te stimuleren dat derden overgaan tot realisatie van grootschalige opslag van 
energie nabij het windpark; 

3. de raad bij de halfjaarsrapportages op de hoogte te brengen van de voortgang 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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