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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde van de PW over
notitie windenergie Centraal Planbureau

Geachte heer Van Berkel,

ln uw brief d.d. 19 juni 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over de notitie

windenergie van het Centraal Planbureau. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1

Nu het CPB tot de conclusie komt dat uitstel van het project maatschappelijk gezien

de beste optie is, lijkt het de PW in Drenthe verstandig om dit voorstel over te nemen.

Deelt GS onze mening? En zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

Nee, wfl hebben, als onderdeel van het lPO, de afspraak met het RIik
gemaakt dat er uiterlijk in 2020 een vermogen van 285,5 MW aan windenergie
ín Drenthe rs geplaafsf. De op verzoek van het Rijk door het CPB opgestelde
notitíe is voor ons geen reden de afspraak met het Rijk op te zeggen. Het
realiseren van windenergie vergt een lange voorbereidingstiid. Het door het
CPB bepleite uitsteltot 2020 wordt daarom voor een deeltoch al ingevuld.

Ook wijst het CPB op het risíco dat Europa ons land boefes gaat opleggen
gelet op de slechte presfafies van ons land om minder afhankeliik te worden

van fossiele energie. Verder zijn de onzekerheden in de studie van het CPB
groot, waarbij de hoogte van de elektriciteitsprijzen cruciaal ziin voor de

uitkomsten.
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Vraag2
ln deze notitie heeft het CPB het bedrijfseconomische resultaat weergegeven voor de
verschillende provincies. Behalve de provincies Friesland, Flevoland en Noord

Holland, komt het CPB bij alle andere provincies (waaronder Drenthe) op een negatief
of op zijn hoogst neutraal resultaat uit. Deelt GS de mening van het CPB, dat stelt, dat
het zinvol is om de geplande bouw van windmolenparken te schrappen in provincies

waar wind op land waarschijnlijk nooit rendabel wordt en zo neer waarom niet?

Antwoord 2
Nee, voor de provincies rs hef realiseren van de rijksdoelstelling van 6000 MW
aan windenergie op land in 2020, een gezamenlijke opgave, waaraan alle
provincies een bijdrage leveren. Het is logisch dat windturbines in de windrijke
kustgebieden sneller rendabel zijn dan windturbines in de inlandige
provincies. Daarom wordt de hoogste bijdrage geleverd door de meesf
windrijke provincies.

Vraaq 3

"Windenergie levert geen CO2-reductie in een wereld met emissiehandel" is een
andere conclusie in deze notitie. Deelt GS deze mening en zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Yraag 4

ln de conclusies van het CPB waar de vragen 1,2 en 3 betrekking op hebben, is nog
geen rekening gehouden met andere effecten bij de plaatsing van windturbines. Die
worden in deze notitie ook behandeld (landschapsvervuiling, werkgelegenheid nihil

etc.) maar ook gezien de weerstand, die bestaat bij de bevolking in de zoekgebieden,
vindt de PVV in Drenthe voldoende argumentatie in deze notitie om er nogmaals voor
te pleiten de plaatsing van windturbines in Drenthe te heroverwegen. Deelt GS de
mening van de PVV en zo nee, waarom niet?

Antwoord 4
Nee, zie ons antwoord op vraag 1.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

Ja

, secretaris



 
 

 
Schriftelijke vraag  (artikel 41)  
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Dhr. J.Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen        Eelde, 19 juni 2013 
 
 
Betreft CPB notitie van 14 juni 2013 KBA SVWOL (windenergie op land) 
 
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu heeft het CPB, ondersteund door het Energie Onderzoek Centrum Nederland een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd van de Rijksstructuurvisie 6000Mw 
Windenergie op land, vastgelegd in een notitie van 14 juni 2013. (zie bijlage) 
Naar aanleiding daarvan heeft de PVV Drenthe de volgende schriftelijke vragen: 
 

1. Nu het CPB tot de conclusie komt dat uitstel van het project maatschappelijk 
gezien de beste optie is, lijkt het de PVV in Drenthe verstandig om dit voorstel 
over te nemen. Deelt G.S. onze mening? En zo nee, waarom niet? 

2. In deze notitie heeft het CPB het bedrijfseconomische resultaat weergegeven voor 
de verschillende provincies; Behalve de Provincies Friesland, Flevoland en 
Noord-Holland, komt het CPB bij alle andere Provincies (waaronder Drenthe) op 
een negatief of op zijn hoogst neutraal resultaat uit. Deelt GS de mening van het 
CPB, dat stelt, dat het zinvol is om de geplande bouw van windmolenparken te 
schrappen in provincies waar wind op land waarschijnlijk nooit rendabel wordt 
en zo nee, waarom niet? 

3. “Windenergie levert geen CO2-reductie in een wereld met emissiehandel” is een 
andere conclusie in deze notitie. Deelt GS deze mening en zo nee, waarom niet? 

4. In de conclusies van het CPB waar de vragen 1,2 en 3 betrekking op hebben, is 
nog geen rekening gehouden met andere effecten bij de plaatsing van 
windturbines. Die worden in deze notitie ook behandeld (landschapsvervuiling, 
werkgelegenheid nihil etc.) maar ook gezien de weerstand, die bestaat bij de 
bevolking in de zoekgebieden, vindt de PVV in Drenthe voldoende argumentatie 
in deze notitie om er nogmaals voor te pleiten de plaatsing van windturbines in 
Drenthe te heroverwegen. Deelt GS de mening van de PVV en zo nee, waarom 
niet? 

 
 
Namens de fractie van de Partij Voor de Vrijheid, 
Ad van Berkel 


