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GROEIILIilKS AANGENoMEN

Motie verduurzamen boerderijen Drents tandschap.

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 13 november 20j9, ter
behandeling van de begroting 2020.

Constaterende dat:
' Nieuwe vormen van duuzame en decentrale energievooziening lokaal maatwerk dienen tezijn en de ontwikkering daarvan dient te worden geltimureerd, -
.Zelfstandigondernemers@enagrariërszoekennaar

mogelijkheden om.te besparen op de stroomreieníng doór zelf duurzame stroom op te
wekken en zo het bedrijf helpen te verduuzamen,

' Lokale overheden soms (onbedoeld) beperkende regelgeving hebben voor het plaatsen
van deze kleine windmolens

' Het provinciaal beleid deze ontwikkeling mits passend in het landschap en bij de
kernkwaliteiten toestaat maar niet actiei bevordert.

Overuregende dat:
' We graag nieuwe vormen van duuzame decentrale energie voor onze inwoners,

organisaties en bedrijven aantrekkelijk willen maken,
' De gelijkmatige energieopwekking het elektriciteitsnet in balans houdt en het vraagstuk van

energieopslag vereenvoudigt.
' Natuur en milieufederatie Drenthe en LTO Noord bereid zijn om deze ontwikkeling verder tehelpen bijvoorbeeld op de onderdelen ruimtelijke inpassing en coóperatieve ontwikkeling.' De.provincie gemeenten kan ondersteunen bij het cieèren van de goede uitnodigende

(ruimtelijke) kaders en zo nodig met gemeentón daarover in overlei ran gáán.
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D66 CDA

En gaan over tot de orde van de dag
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Fractie van D66 Drenthe: Mevrouw Anry Kleine Deters

Fractie CDA: De heer Bart van Dekken

Fractie Groenlinks: De heer Ewoud Bos

Fractie WD: De heer Jan Smiths

Toelichting:

Het gebruik maken van duurzame en decentrale energievoorziening voor vele agrariërs en

zelfs-iandig ondernemers, gevestigd in boerderijen (voldoende erf rond het pand) vaak een grote

opgave is in het zoekerynaar mogelij(leden.
OJktei n e wi nd molens,(gZgenaamdt n de provi ncie Gron i n gen succesvol zij n,

Er ook bij lokale energibcooperaties bêlangstelling is voor co-ontwikkeling van deze molens en

omgevings-ontwikkeling op basis van gedeeld eigenaarschap.
Oeà kteine windmolenl (de as van de molen niet hoger dan 15 meter en houten rotorbladen)

ongeveer 30.000 kWu per jaar produceert,
OJkleine windmolens ziclrook lenen voor het verdelen van de lusten en lasten op de plek waar ze

staan, weinig geluid/overlast voor de omgeving veroorzaken en financiële voordeel bieden voor de

ergenaar,
De schaalvan deze#wind
ingepast ook bij de ènaát van

st

molen passen bij decentrale opwek, en mits goed ruimtelijke
de omgeving en van het Drentse landschap.

e blad

Voor de kleine windmolen gebruik gemaakt
Deze molens zich ook bij uitstek lenen voor
samenwerking met de omgeving

windmolen gemaakt zijn van duuaaam hout aÍkomstig uit de Drentse bossen;

)
kan worden van de SDE+ subsidie,
coóperatieve ontwikkeling van onderop in
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