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Ondenrverp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde over windparken
en zonneparken

Geachte heren Zwiers en Veenstra,

ln uw brief van 21 februari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de opwekking
van duurzame energie en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de

aanleg van grootschalige zonneparken. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ls het college bereid om samen met de betrokken gemeenten te komen tot een haal-

baarheidsonderzoek naar zonneparken?

Antwoord I
Ja, wfi zijn bereid aan een dergelijk onderzoek deel te nemen.

Voor de ontwikkeling van plannen voor zonne-energie hebben we beleid ont-

wikkeld in de Energiestrategie Drenthe van september 2013 en de Actualisatie

Omgevingsvisie Drenthe 2014. Met dit beleid sluiten wij aan bijhet landelijke

Energieakkoord voor duurzame groei van 6 september 2013. Voor de realisa-
tie van dit beleid zijn wij er voorstander van om met relevante pañijen de mo-
gelijkheden van zonne-energie in onze provincie te verkennen. Dit geldt ook
voor de gebieden in Drenthe waar plannen ontwikkeld worden voor de aanleg

van windparken.
Daarbij merken wfi wel op dat de ontwikkeling van grootschalige zonneparken
met oppervlakten van bijvoorbeeld 250 ha niet is voorzien in ons ruimteliik be-

Ieid en een aanvulling vraagt op het vigerende omgevingsbeleid in onze pro-

vincie. Wordt gekozen voor een dergelijke aanvulling, dan zal dit gekoppeld

moeten worden aan een plan MER en MKBA om voor de totale provincie op

dit onderdeeleen afgewogen beleid te kunnen gaan voeren.
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Wij zien het voorstel voor het haalbaarheidsonderzoek naar zonneparken als

een belangrijk signaal voor het ontbreken van een volwassen dialoog fussen
de betrokken pañijen in het gebied waar het Rijk met de Rijkscoördinatierege-
ling 150 MW aan windenergie wil realiseren. Duidelijk is dat er in dit gebied

een toenemende verharding van de standpunten is en een gebrek aan ver-
trouwen bij voor- en tegenstanders van de bouw van windparken, met een
verdeelde opstelling van de daarbij betrokken overheden.
W| zijn ons bewusf van deze ontstane situatie en zien met uw steun voor
onszelf een rol weggelegd - met inachtneming dat het hier een rijksverant-
woordelijkheid betreft - om hierin verandering te brengen. ln dat verband wil-
len wij op korte termijn een overleg hebben met de verantwoordelijke be-
windslieden om gezamenlijk een koers te gaan uitzetten voor de dialoog over
de uitvoering van de rijksplannen voor windenergie in de Drentse
Veenkoloniën in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze.

Vraas2
ls het college bereid om hierbij zoveel mogelijk belanghebbende partijen uit het gebied

te betrekken?

Antwoord 2
Rekening houdend met het door Provinciale Staten van Drenthe vastgestelde

beleid voor zonne-energie - en dan in het bijzonder de Drentse zonneladder in
de Actualisatie Omgevingsvr'sie Drenthe 2014 - zijn wij bereid in Drenthe mo-
gelijkheden voor de aanleg van grondgebonden zonne-installaties met ener-
giecoöperaties, marktpartije n e n andere d irectbetrokke ne n te verken ne n.

Dit geldt dus ook voor de gebieden waar sprake is van de aanleg van wind-
parken.

Overigens lopen er op dit vlak al diverse initiatieven waaraan wfi onze steun
geven, zoals die op het TT-complex, Tweede Exloërmond, landgoed
Scholtenszathe en vliegveld Groningen Airport Eelde.

Vraaq 3
ls het college bereid om ook de haalbaarheid van andere mogelijkheden binnen onze
provincie te inventariseren als alternatief om te voldoen aan de taakstelling van het

Rijk voor opwekking van wind op land?

Antwoord 3
Drenthe heeft zich verbonden aan voornoemd landelijk Energieakkoord, met
daarin een opgave van 285,5 MW aan windenergie. Hiervan wordt 150 MW
binnen de Rijkscoördinatieregeling in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-
Odoorn onder regie van het Rijk gerealiseerd. De gemeenten Emmen en

Coevorden nemen de resterende 135,5 MW voor hun rekening, met als on-
derverdeling 95,5 MW in Emmen en 40 MW in Coevorden.
Deze voor Drenthe forse opgave op het gebied van windenergie staat los van

andere initiatieven waarvoor wfions zullen blijven inzetten om te zorgen voor
een meer duurzame energiehuishouding (energiemix) in Drenthe. Daarmee

willen wij ook nu al inspelen op de verdere aanscherping na 2020 van de
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2e Exloërmond, 21 februari 2015 

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde, over windparken en zonneparken 

Geachte heer Tichelaar, 

Eerder deze week liet de PvdA‐fractie weten een haalbaarheidsonderzoek te willen naar 

grootschalige zonneparken. Wij willen weten in hoeverre dit een serieus alternatief kan zijn om aan 

de doelstelling  voor duurzame energieopwekking van het Rijk te voldoen. In Dagblad van het 

Noorden lezen wij op 21‐02‐15 het artikel: 'Tichelaar vecht tegen molens'. De Statenfractie van de 

PvdA Drenthe is verheugd met de stappen zoals die genoemd staan in het artikel.  

Wij willen alle vormen voor het opwekken van duurzame energie serieus bekijken. Zonneparken zijn 

daar een wezenlijk onderdeel van. Initiatieven uit het gebied, waaronder het huidige plan van een 

grote groep ondernemers uit het gebied, verdienen daarbij bijzondere aandacht. De statenfractie van 

de PvdA Drenthe wil dat er in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in het gebied  een 

haalbaarheidsonderzoek komt. Uit informatie van de statenfractie blijkt dat ook de colleges van de 

gemeenten Aa & Hunze, Borger‐Odoorn en Stadskanaal een dergelijk onderzoek willen.  

De PvdA heeft daarom de volgende vragen: 

1.   Is het college bereid om samen met de betrokken gemeenten te komen tot een 
  haalbaarheidsonderzoek naar zonneparken? 

2. Is het college bereid om hierbij zoveel mogelijk belanghebbende partijen uit het gebied te 
  betrekken? 

3. Is het college bereid om ook de haalbaarheid van andere mogelijkheden binnen onze 
  provincie te inventariseren als alternatief om te voldoen aan de taakstelling van het Rijk voor 
  opwekking van wind op land? 

 

 

Namens de fractie van de Partij van de Arbeid, 

Peter Zwiers en Eddy Veenstra 


