Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het debat over het onderdeel
energie van de begroting van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)
voor het jaar 2011, te weten:
- de motie-Dijkgraaf over de best haalbare inpassing van
een windmolenpark (32500-XIII, nr. 153).
(Zie wetgevingsoverleg van 6 december 2010.)
De voorzitter: De motie-Dijkgraaf (32500-XIII, nr. 153) is
in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat een ruime meerderheid van de
Tweede Kamer steun heeft gegeven aan de AMvB
″wijziging milieuregels windturbines″;
overwegende dat los van dit besluit zowel bij een aantal
betrokken gemeenten alsook een deel van de Tweede
Kamer nog behoefte bestaat aan een afsluitend gesprek
over de inpassing van het voorgenomen windmolenpark
in de Noordoostpolder;
tevens overwegende dat het van belang is voor alle
betrokkenen om niet langer dan nodig is tot besluitvorming te komen;
verzoekt de regering, in een laatste overleg met de
gemeenten Urk, Dronten, Noordoostpolder en de koepel
Windenergie Noordoostpolder te komen tot de best
haalbare inpassing van het windmolenpark en de Kamer
over de uitkomsten van dit overleg in de loop van de
maand januari 2011 te informeren zodat definitieve
vaststelling kan plaatsvinden,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden
Dijkgraaf, Slob en Jansen. Naar mij blijkt, wordt de
indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 161 (32500-XIII).
Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s.
(32500-XIII, nr. 161).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de SGP, de ChristenUnie en de PVV
voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is verworpen.
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