
Motie RES: Maatschappelijk is Meer dan Megawatts 

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 2 juni 2021 ter bespreking van RES 1.0. 

Constaterende dat: 
- De huidige subsidiëring van duurzame energie door het Rijk voornamelijk gaat volgens het

principe: een zo hoog mogelijke opbrengst aan megawatts tegen de laagste kosten;
- Vanwege dit principe de kleinschaliger initiatieven met meer regionale opbrengst, zoals Zon

op Dak, veelal achter het subsidienet vissen;
- Aspecten als werkgelegenheid bij aanleg door regionale bedrijven en de ruimtelijke impact

voor de directe omgeving, zoals de zonneladder,  geen rol spelen bij de subsidiëring (SDE)
van duurzame energie door het Rijk;

Overwegende dat: 
- Draagvlak voor de energietransitie wordt vergroot wanneer lusten en lasten in balans zijn;
- De energietransitie meer betekent dan tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk

energie opwekken;
- Drenthe in de RES 1.0 een groot aandeel neemt van de landelijke taakstelling en daarmee

veel lasten voor haar rekening neemt;

Verzoekt het College: 
- In de aanbevelingen richting het Rijk op te nemen dat bij de SDE meer aandacht moet komen

voor de maatschappelijke effecten, zoals werkgelegenheid en ruimtelijke impact (inclusief de
zonneladder).

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens: 

PvdA Peter Zwiers 
CDA Eline Vedder-Monaster 
VVD Willemien Meeuwissen 
D66 Anry Kleine Deters 

Toelichting: 
Via de SDE wordt grootschalige duurzame energie gesubsidieerd. Daarbij wordt gestuurd op prijs en 
niet op andere effecten. Daardoor ontstaan situaties dat lokale bedrijven (met name industrie en 
agrariërs) hun energieprojecten niet kunnen realiseren. Het betreft hier merendeels Zon op Dak, wat 
een hogere kostprijs kent. Doordat deze lokale ondernemers niet kunnen verduurzamen, profiteren 
zij ook niet van de energietransitie en wordt juist door de SDE het effect van grootschalig Zon en 
Wind op Land versterkt. De energietransitie kan lokale ondernemers, en daarmee lokale 
werkgelegenheid, ondersteunen in hun bedrijfsvoering en daarmee deze bedrijven versterken als 
bijvoorbeeld werkgelegenheid zou worden meegenomen bij toekenning van SDE-subsidies.  
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