
      Fractie: ONS Noordoostpolder Naam: Berthoo Lammers Onderwerp: Vragen participatie Windpark Datum indiening vragen: 21-11-2018   Geacht college,  De ONS fractie heeft een aantal vragen inzake de participatie windpark.   
Vragen:  1. Kent het College het artikel over de participatie in het windpark in De Noordoostpolder van 13 november (p. 21)? Ja. 2. Kent het College de inhoud van de participatieregeling(en)? De inhoud is het college bekend. De participatie is in grote lijnen aan de gemeenteraad gepresenteerd in een besloten bijeenkomst op 16 oktober 2018.  3. Voldoet deze regeling aan de eisen die het College destijds heeft gesteld bij het verlenen van de concessie aan Westermeerwind om een windpark te bouwen in het IJsselmeer? Ons is niet helemaal duidelijk wat er wordt bedoeld met ‘destijds’ en ‘concessie’. Het is niet aan de gemeente om te oordelen over de inhoud van de participatie. Ter informatie: In 2002 is in een convenant vastgelegd wat de afspraken waren met betrekking tot het windmolenpark. In een participatienotitie bij het convenant is door de betrokken partijen ook vastgelegd wat de afspraken waren rondom participatie in de buitendijkse lijnopstellingen. De gemeente was geen partij bij het convenant en de participatienotitie. In 2010 is de participatieovereenkomst gesloten om de participatie zeker te stellen. Daarbij is aangesloten bij de afspraken uit het convenant.      4. Kan het College nog eens precies aangeven welke eisen er zijn gesteld aan de mogelijkheden tot participatie voor bewoners van Noordoostpolder? Het voert te ver om hier in detail op in te gaan. Voor de volledigheid worden het convenant en de participatieovereenkomst uit 2010 als bijlage bijgevoegd.   5. Kent het College de in het artikel genoemde "groep agrariërs, die in het verleden hebben afgezien van plannen voor een eigen windpark"?  Als hiermee de Westermeerwindgroep wordt bedoeld is deze bekend.  6. Hadden de agrariërs van de hier genoemde groep bij de gemeente aangegeven een eigen windpark te willen bouwen in de polder, toen het bestemmingsplan dit nog mogelijk maakte?   Dat hadden in ieder geval een aantal van hen gedaan.  Zo ja, was er een rechtsgeldige vergunningaanvraag op het moment dat het voorbereidingsbesluit werd genomen tot het wijzigen van het 



bestemmingsplan, waarbij de bouw van windmolens in de polder onmogelijk werd gemaakt?  Nee. En het destijds geldende bestemmingsplan bood geen enkele mogelijkheid voor de bouw van een windmolenlijnopstelling.  Zo nee, waaraan ontlenen deze agrariërs dan het recht om deel te nemen in het park van Westermeerwind op een wijze die niet open staat voor andere bewoners in de gemeente?  Deze agrariers stellen dit recht te ontlenen aan afspraken die zij hebben gemaakt met Westermeerwind BV.   7. Heeft het College met deze agrariërs gesproken over het voornemen tot het aanpassen van het bestemmingsplan? Nee, Uit het raadsvoorstel van september 2002 blijkt dat het een bewuste keuze is van de raad om de Westermeerwindgroep geen aparte status toe te kennen, 
maar hen te scharen onder de groep ‘overige agrariers’, zie:   Doordat er sprake was van een rijksinpassingsplan is het uiteindelijk niet de gemeente maar het rijk geweest die de bestemming heeft gewijzigd. Gezien het hierboven geschetste proces kan echter worden aangenomen dat alle betrokken partijen op de hoogte waren van de wijziging.  8. Heeft het College met de beide initiatiefnemers van Westermeerwind gesproken over het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan?  Voor de gemeente waren een Platform, opgericht in 2000, later overgegaan in de Koepel windenergie gesprekspartner.  9. Heeft het College onder agrariërs en andere bewoners van Noordoostpolder geïnventariseerd welke plannen of voornemens er waren om windturbines te bouwen, voorafgaande aan de wijziging van het bestemmingsplan? a. Zo ja, wat volgde uit dat onderzoek? b. Zo nee, waarom niet?  Een dergelijk onderzoek is niet gedaan omdat het college en de raad daar geen aanleiding toe zagen.   10. Zijn er voorafgaand aan de wijziging van het bestemmingsplan toezeggingen gedaan over een locatie voor de bouw van windturbines in het IJsselmeer aan de beide initiatiefnemers van Westermeerwind?  a. zijn zulke toezeggingen gedaan aan de in het artikel genoemde groep agrariërs?  b. Hebben, inruil voor zo'n toezegging, de in het artikel genoemde agrariërs afgezien van het indienen van een vergunningaanvraag voor de bouw van windturbines in de polder toen het bestemmingsplan dit nog mogelijk maakte?  c. Hebben de beide initiatiefnemers van Westermeerwind van een dergelijke vergunningaanvraag afgezien in ruil voor zo'n toezegging?  Door de gemeente zijn hierover geen toezeggingen gedaan. In het platform en later de windkoepel zijn tussen de private partijen afspraken gemaakt over de locaties van de lijnopstellingen, deze zijn daarna vastgelegd in het al eerder genoemde convenant. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten om de 



planvorming zoals weergegeven in het convenant als beleidsinzet te steunen onder bepaalde voorwaarden.       Namens de ONS fractie  Berthoo Lammers                      Datum beantwoording vragen:  Contactpersoon:  E-mail adres:   Tel:   


