
 
 
Dank voor de vragen. Omwille van een heldere en eenduidige beantwoording hebben wij de antwoor-
den geclusterd per onderwerp en per onderwerp de vragen beantwoord.  
 
Bovenwettelijke compensatie 
Diverse woordvoerders hebben aandacht gevraagd voor de aanbeveling over de verdeling van lusten 
en lasten, (boven)wettelijke compensatie, regionaal en lokaal beleid, de lobby hiervoor richting het Rijk 
en de besteding van rijkssubsidies voor hernieuwbare energie en de besluitvorming over het zonne-
park bij Nieuw-Buinen. 
 
Antwoord 
In de bestuurlijke reactie op het rapport hebben wij ten aanzien van aanbeveling 2 (waaronder sub II) 
beaamd dat wind- en/of zonneparken inderdaad een bijzondere categorie van ruimtelijke ingrepen vor-
men. De aanbeveling wordt in zoverre onderschreven. Aanbeveling 4 wordt opgevat als een uitwer-
kingsvoorstel van aanbeveling 2. Aanbeveling 5 is overgenomen. 
 
Wind- en/of zonneparken vormen inderdaad een bijzondere categorie van ruimtelijke ingrepen, waarbij 
de belangen van omwonenden onvoldoende worden beschermd door het huidige omgevingsrecht. Wij 
hebben in IPO-verband (samen met VNG en UvW) het Klimaatakkoord ondertekend, waarin de ka-
ders hiervoor zijn en worden vastgesteld. Dat wettelijke instrumenten (nog) ontbreken, is geen reden 
er dan beleidsmatig en in de uitvoering geen vorm aan te geven. Een dergelijk instrumentarium zou 
naar onze mening landelijk ontwikkeld moeten worden en wij lobbyen daar dan ook actief voor. 
 
In de Omgevingsvisie onder paragraaf 5.6 wordt de specifieke impact van hernieuwbare energiebron-
nen op de fysieke leefomgeving nader beargumenteerd. Wij delen dan ook de conclusie dat het van 
belang is dit te doen. Uitwerking van de argumentatie voor bovenwettelijke compensatie lijkt nodig met 
het oog op het gelijkheidsbeginsel. Zoals in onze bestuurlijke reactie aangegeven, dragen richtbedra-
gen voor compensatie niet bij om de onderhandelingsruimte tussen partijen optimaal te benutten en 
lokaal maatwerk te kunnen leveren. 
 
Onze inzet richting initiatiefnemers van windparken is erop gericht dat er door hen gefinancierde ge-
biedsfondsen komen, waarin lokaal eigenaarschap en het vormgeven van financiële participatie en 
(boven)wettelijke compensatie een plek krijgen. Dit moet bijdragen aan een eerlijke verdeling van lus-
ten en lasten bij windparken die voortvloeien uit het Energieakkoord (285,5 MW).  
 
Zoals blijkt uit de bestuurlijke reactie op conclusie 11 van het rekenkamerrapport zijn wij ook van me-
ning dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om participatie af te dwingen.  
Zoals daarnaast blijkt uit onze reactie op aanbeveling 5 onderschrijven wij wel de behoefte hieraan. 
Momenteel is niet duidelijk waar de grenzen liggen. Deze vragen kunnen eigenlijk alleen worden be-
antwoord met landelijke regelgeving. Deze regelgeving zou een balans moeten zien te vinden tussen 
de vormvrijheid van participatie enerzijds en het aangeven van de minimale randvoorwaarden ander-
zijds. Hiertussen zit een natuurlijk spanningsveld, dat ervoor zorgt dat het een complex onderwerp is. 
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Wel zien we mogelijkheden om hierop verder beleid te ontwikkelen via de beleidsregel zon en via af-
spraken in de samenwerking met gemeenten aan de Drentse Energietafel. In tegenstelling tot de con-
clusie van een van de woordvoerders zien wij dat in Nieuw-Buinen de vergunning voor het zonnepark 
in goed overleg met alle partijen en de omgeving tot stand gekomen is. Uit dit soort voorbeelden kun-
nen lessen voor aangepast beleid worden getrokken.  
 
De rijksmiddelen die vanuit de Subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ voor de ont-
wikkeling van duurzame energie in Nederland worden ingezet, betreffen de verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid van het Ministerie van EZK.  Dit verbindt ook de voorwaarden aan de besteding van 
deze middelen. De provincie heeft daarin geen verantwoordelijkheid. 
 
Participatie 
Diverse woordvoerders hebben aandacht gevraagd voor de mogelijkheden voor inwoners om invloed 
uit te oefenen op besluitvorming en om te kunnen participeren. 
 
Antwoord 
Vanuit de betrokkenheid bij projecten dringen we bij gemeenten en initiatiefnemers aan op het opstel-
len van een participatieplan met oog voor procesparticipatie, financiële participatie en lokaal eigendom 
via lokale energiecoöperaties. De vorm van participatie is altijd maatwerk, dat tot stand komt in onder-
ling overleg tussen de betrokken partijen.  Bij de planbeoordeling wordt getoetst of er ook daadwerke-
lijk sprake is geweest van een vroegtijdig proces en borging van financiële participatie.  
 
Overigens ligt de formele verantwoordelijkheid voor een eerlijke verdeling niet uitsluitend en specifiek 
bij de provincie. Wij zoeken altijd in overleg naar oplossingen met respect voor de rol en bevoegdhe-
den van de lokale overheden. Dit volgt ook uit de sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie. Hiermee is 
sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeenten zijn bevoegd tot het nemen van de 
ruimtelijke besluiten, maar de provincie Drenthe adviseert hierover. Het is dus niet zo dat alle verant-
woordelijkheid voor participatie wordt neergelegd bij de gemeenten en daar waar mogelijk ondersteu-
nen wij hen met ons beleid. 
 
Er zijn bovendien voor de ontwikkeling van parken voor nieuwe energieopwekking allerlei landelijke 
afspraken en spelregels. In het Klimaatakkoord zijn hierover aanvullende afspraken gemaakt. Wij plei-
ten voor een helder kader/wetgeving voor compensatie en participatie waar bevoegde gezagen (of het 
nu het Rijk, provincie, gemeente of een andere overheid is) gebruik van kunnen maken. Binnen de 
RES-Regio Drenthe werken we ook aan verdere afspraken.  
 
Het opstellen van een participatieplan is nu al een voorwaarde voor ruimtelijke plannen die voorzien in 
zon- en windparken. Dit volgt uit de Omgevingsvisie. Hierbij hoort ook dat omwonenden een volwaar-
dige rol krijgen in het proces. Dit is wat dat betreft ook nu al een voorwaarde met een belangrijke rol in 
het proces. Voor proces en financiële participatie dienen kaders nog wel te worden uitgewerkt (zie ook 
het antwoord hiervoor). Omdat veel bevoegdheden bij gemeenten liggen, zijn we met hen in gesprek 
over hoe we dit kunnen vormgeven. We zijn voornemens om in overleg met gemeenten een beleidsre-
gel zon op te stellen, waarin we het beleid op het gebied van financiële participatie nader uitwerken 
 
Visie op de productie van duurzame energie 
Een aantal woordvoerders heeft vragen gesteld over de noodzaak om een visie op de productie van 
duurzame energie. 
 
  



Antwoord  
In onze bestuurlijke reactie op het NRK-rapport hebben wij aangegeven de aanbeveling over het ont-
wikkelen van een visie niet over te nemen. De manier waarop duurzame energie wordt geproduceerd 
in een regio is afhankelijk van meerdere factoren, waarbij niet één partij de regie voert. 
 
In onze Omgevingsvisie is het provinciale omgevingsbeleid voor hernieuwbare energie opgenomen en 
in de RES werken we samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners, bedrij-
ven en inwoners aan de energietransitie op weg naar 2030. Hernieuwbare energie is daarin een van 
de speerpunten. Als RES-Regio leveren wij een bijdrage aan de landelijke opgave van 35 TWh voor 
wind- en zonne-energie.  
 
Draagvlak en de RES  
Enkele woordvoerders hebben vragen gesteld over de lessen die uit het NRK-rapport kunnen worden 
benut bij de RES en de gemeentelijke regie op de realisatie van het windpark Pottendijk in de ge-
meente Emmen. 
 
Antwoord  
Het onderwerp staat hoog op de agenda van de Drentse Energietafel. We leggen met de RES de re-
gie bij de regio neer; gemeenten gaan in overleg met bewoners en omwonenden (procesparticipatie) 
werken aan de uitwerking van nieuwe ambities op het gebied van zon en wind. Op projectniveau 
wordt er gewerkt aan projectparticipatie (financieel en lokaal eigenaarschap); gemeenten hebben hier-
voor eigen kaders ontwikkeld. Hierbij is er ondersteuning vanuit de participatiecoalitie, Bronnen van 
Ons, Drentse Kei, NMFD, het Nationaal Programma RES en de provincie. 
Er is aandacht voor de conclusies en aanbevelingen van het NRK-rapport in het RES-proces. Vanuit 
de werkorganisatie RES Drenthe, het NP RES en de Nationale participatiecoalitie wordt er gewerkt 
aan verdere kennisdeling over participatie en lokaal eigendom (via onder andere een toolkit en ge-
richte ondersteuning van gemeenten).   
 
Het uitstel geldt alleen voor de RES 1.0, de overige termijnen voor 2025 en 2030 blijven gewoon 
staan. De doelen komen niet in gevaar. Voor het goed doorlopen van het democratisch proces (en het 
fysiek kunnen bespreken van de concept-RES) is het van belang dat we nu extra tijd hebben om de 
opmerkingen vanuit de Raden en Staten mee te nemen in de uitwerking naar RES 1.0. Het is aan uw 
Staten om te bepalen welke onderwerpen u wanneer agendeert. Gemeenten formuleren binnen de 
RES hun eigen ambitie met zon en wind. 
 
Uw veronderstelling over de rol van de gemeente Emmen bij windpark Pottendijk klopt niet. De Raad 
van de gemeente Emmen besloot in september 2014 om zelf de regie op zich te nemen over de reali-
satie van de windopgave in Emmen.  Zie ook onze bestuurlijke reactie op het NRK-rapport.   
 
Zonneladder 
Er zijn ook vragen gesteld over de toepassing van de zonneladder. 
 
Antwoord 
Wij wijzen met ons omgevingsbeleid geen locaties aan en geven ruimte aan initiatieven voor duur-
zame energieproductie. Dit betekent dat het aan de gemeenten is om geschikte locaties aan te wijzen. 
We zien dat de Drentse gemeenten in de afgelopen periode beleidskaders voor hernieuwbare energie 
hebben ontwikkeld. De concept-RES geeft u daar inzicht in. Bij de ruimtelijke vertaling van de con-
cept-RES naar de RES 1.0 wordt in gezamenlijkheid gezocht naar een realisatie van de ambitie met 
zorg voor het Drentse landschap, onder andere door de ruimtelijke principes uit het Klimaatakkoord 
als uitgangspunt te hanteren. De RES 1.0 krijgt vervolgens een vertaling in het provinciale en 



gemeentelijke ruimtelijke beleid. Vooruitlopend op de RES 1.0 zijn wij geen voorstander van aanvul-
lende kaderstelling. 
 
 
 
 
 
 


