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5.  Rapport Noordelijke Rekenkamer Verdeling onder hoogspanning 
 
De vragen gericht aan de Noordelijke Rekenkamer dient u niet te behandelen, deze zijn ter informatie hier-
onder vermeld. 
 
Fractie: PvdA 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
 
1. De NRK constateert dat motivatie ontbreekt voor bovenwettelijke compensatie voor omwonenden. De 

PvdA is voorstander van bovenwettelijke compensatie. Neemt u de conclusie over dat motivatie hiervan 
uitgewerkt moet worden? 

2. De Drentse bewoners geven in het onderzoek van Lexnova (later vandaag besproken), duidelijk aan dat 
compensatie en participatie belangrijk zijn. Tot op heden hebben we hier als provincie nog geen concrete 
kaders voor. Bent u bereid dit nu nader uit te werken en voor te leggen aan PS? 

3. Omwonenden hebben minder goed toegang tot het bevoegd gezag als initiatiefnemers van zon- en wind-
parken. Bent u bereid als voorwaarde op te nemen dat vanaf de start van het proces, omwonenden een 
structurele rol krijgen?  

4. Bent u het eens met de PvdA-fractie, dat we gezamenlijk als PS en GS moeten lobbyen bij het Rijk voor 
heldere wetgeving rondom participatie en compensatie?  

 
Vraag/Vragen aan NRK:  
1. Kent de Noordelijke Rekenkamer ook het onderzoek van Lexnova dat we later vandaag behandelen? Hoe 

sluiten die conclusies aan bij de conclusies van de NRK? 
 
 
Fractie: Forum voor Democratie 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
 
Voorzitter, 
 
Uit het Rapport van de Noordelijke Rekenkamer komen een paar pijnlijke constateringen naar voren. Zo dient 
GS bijvoorbeeld een duidelijke visie te ontwikkelingen ‘’op de manier waarop duurzame energie idealiter ge-
produceerd dient te worden’’. Dat is aanbeveling 3 van de Noordelijke Rekenkamer. Het is verontrustend te 
constateren dat een duidelijke visie ontbreekt terwijl er al meerdere wind -en zonneparken zijn gerealiseerd.  
 

- Deelt GS de conclusie van de Noordelijke Rekenkamer dat er een duidelijke visie ontwikkeld dient te 
worden op de manier waarop duurzame energie idealiter geproduceerd dient te worden?  
a. Zo nee, waarom acht het college een duidelijke visie niet noodzakelijk? 
b. Zo ja, wanneer kunnen we die tegemoet zien? 
c. Wat is de reden voor het ontbreken van een dergelijke visie? 

 
Een andere pijnlijke constatering is dat Gedeputeerde Staten de initiatiefnemer(s) in het ruimtelijke/vergun-
ningsproces ruimschoots faciliteerden door onder andere te zorgen voor een snelle vergunningverlening zodat 
het wind- of zonnepark tijdig SDE+ subsidie kon aanvragen. Zij zetten daarvoor verscheidene procedurever-
snellers in. Dit bleek het sterkst bij zonnepark Nieuw-Buinen, maar het speelde ook bij energiepark Pottendijk. 
Tevens zaten de initiatiefnemers vanaf het begin aan tafel bij het bevoegd gezag. Dit in tegenstelling tot om-
wonenden. Omwonenden zaten niet vanaf het begin van het proces bij het bevoegd gezag aan tafel en had-
den daardoor weinig mogelijkheden om voor hun belangen op te komen. Enkel de gemeente Emmen valt een 
compliment te geven. Zij namen hun inwoners wel serieus. 
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- Acht GS het verenigbaar met de beginselen van goed bestuur dat de zonne – en windboeren van 

deze wereld geen strobreed in de weg wordt gelegd terwijl omwonenden niet goed voor hun belangen 
kunnen opkomen? 

 
Ook geeft GS aan dat ze de lokale democratie zeer belangrijk vindt. Echter, lijken slechts woorden te zijn. Zo 
blijkt uit de casus Pottendijk dat wanneer de gemeente niet wil meewerken aan het plaatsen van windmolens, 
de provincie de regie (in dit geval tijdelijk met een provinciaal regieplan) terugneemt. Tot zoverre dus het dele-
geren van bevoegdheden onder het mom van lokale democratie. 
 
Verder schrikt FVD van het gegeven dat windturbines nog steeds draaien op subsidie. Deze vorm van duur-
zame energie wordt dus kunstmatig laag gehouden. Daarbij, een windturbine levert miljoenen winst per jaar 
op, terwijl men vaak voor 40% van de inkomsten afhankelijk is van subsidie.  
 

- Hoe kijkt GS aan tegen deze economisch zeer rendabele situatie aan voor de windboer? 
- Gaat GS de aanbevelingen overnemen van de Noordelijke Rekenkamer? 
- Accepteert en erkent GS de conclusies van de Noordelijke Rekenkamer?  

 
Vraag/Vragen aan NRK: 
Geen 
 
Fractie: VVD 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
 
Voorzitter, 
Voor de VVD fractie is het rapport “Verdeling onder hoogspanning” van de Noordelijke Rekenkamer vooral 
interessant omdat wij ons bevinden tussen enerzijds de uitrol van de eerder afgesproken 285,5 MW windener-
gie in combinatie met verschillende initiatieven op het gebied van zonne-energie en anderzijds de besluitvor-
ming in relatie tot de komende uitrol van de RES, waarin opnieuw initiatieven op het gebied van wind- en 
zonne-energie zullen worden uitgerold. 
Het rapport van de NRK legt in haar onderzoek de nadruk op de verdeling van lasten en lusten tussen de ver-
schillende betrokkenen bij de opwekking van duurzame energie. 
In het voorbeeld op pagina 57  (Energiepark Pottendijk) staan de volgende opbrengsten beschreven: 

• Bijdrage aan gebiedsfonds € 71K per jaar 
• Opbrengsten t.b.v. lokale omgeving (participatie) € 94K per jaar (is plm. 5% van operationele winst) 
• Opbrengsten exploitant € 1,839 MIO (Gedurende 16 jaar oplopend. Daarna sterk aflopend als gevolg 

van het wegvallen van SDE). 
Deze verdeling van opbrengsten roept de vraag op naar rechtvaardigheid. Of zoals het college van GS het 
formuleert: ”Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten wordt door iedereen gezien als een belangrijke 
voorwaarde voor de ontwikkeling en draagvlak van energieopwekking”.   
  
De vragen vanuit de VVD fractie zijn: (te beantwoorden door de NRK en vervolgens door het college) 

1. (Op basis van het bovenbeschreven voorbeeld): Hoe eerlijk is dit? 
2. Hoe verstandig is het dat de provincie Drenthe (mogelijk in IPO-verband) zich sterk gaat maken bij het 

Rijk voor het ontwikkelen van wettelijk instrumentarium? 
3. Welke lessen gaan we leren/hebben we geleerd die ertoe gaan leiden dat de ontwikkeling van draag-

vlak bij initiatieven die voortvloeien uit de RES substantieel beter gaat verlopen? 
 

 
Voorzitter, 
De VVD fractie benadrukt eerlijkheid bij de verdeling van lusten en lasten en het maximaal bevorderen van 
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draagvlak onder de bevolking. Worden deze twee accenten naar tevredenheid ingevuld dan heeft dit rapport 
van de NRK een duidelijke toegevoegde waarde gekregen. 
 
Vraag/Vragen aan NRK: 
Geen 
 
 
Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
Geen 
 
Vraag/Vragen aan NRK:  
Geen 
 
 
Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
• In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder het specifiek compenseren van om-

wonenden van wind- en zonneparken. Is het college met GroenLinks van mening dat een compensatie 
zou kunnen helpen in het draagvlak en daarmee de participatie ten goede kan komen?  

• Hoe verhoudt het antwoord op de bovenstaande vraag zich tot het feit dat de provincie bijdraagt aan ge-
biedsfondsen omtrent windparken? 

• In de conclusies wordt tevens aangegeven dat in verschillende plannen en visies vanuit de provincie, aan-
gedrongen wordt op (financiële) participatie en verdeling van lusten en lasten. Bij de in het onderzoek be-
trokken projecten is daar echter niet door de provincie op aangedrongen. Waarom niet? 

• In het rapport wordt aangegeven dat de gemeente Emmen niet mee wilde werken aan het windpark Pot-
tendijk. Zoals het college weet, hebben wij als GroenLinks meermalen aangedrongen op meer regie op de 
energietransitie en daarmee de RES. Wij blijven van mening dat we een duidelijke opgave per gemeente 
moeten verschaffen, zodat gemeenten een zoekopgave hebben. Zonder windenergie is er geen constante 
opwek van energie mogelijk, met daaropvolgend meer uitdaging voor de netbeheerders. Zie hiervoor ook 
het rapport ‘Rapportage NetWORK’ door ACRRES (WUR). Http://edepot.wur.nl/408791. Gemeenten zou-
den daarom volgens GroenLinks allen een aandeel moeten krijgen in het leveren van windenergie. Wat is 
de visie van het college hierop? Hoe wordt dit aangepakt?  

• Uit het rapport blijkt dat initiatiefnemers goed begeleid worden met korte lijnen naar het bevoegd gezag en 
snelle procedures. Dit stemt ons tevreden. De kanttekening is dan echter dat er wel degelijk ruimte be-
stond om de initiatiefnemers te wijzen op de eerdergenoemde verdeling van lusten en lasten (financiële 
participatie). Is dit ter sprake gekomen? 

• Welke vorm van participatie heeft de voorkeur van het college? 
• GroenLinks acht de aanbevelingen onder 2 sub II, 4 en 5 van belang voor een eerlijke verdeling van lus-

ten en lasten in de energietransitie. Dit zijn de aanbevelingen die werken naar een verplichting voor com-
pensatie en/of financiële participatie door de omgeving van een wind- of zonnepark. Wind- en zonnepar-
ken worden dan aangewezen als een bijzondere categorie ruimtelijke ingrepen om dit te kunnen bewerk-
stelligen. In de eerste reactie van het college op het NRK rapport werd aangegeven dat deze aanbevelin-
gen niet overgenomen zouden worden. Waarom niet?  

 
Vraag/Vragen aan NRK: 
Geen 
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Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
GS en PS hebben bij de doorvoering van de laatste wijziging van de Provinciale Omgevingsvisie en bijbeho-
rende Omgevingsverordening (POV) inzake participatie en ruimtelijke inpassing geen of misschien nauwelijks 
te benoemen kaders gesteld. Die verantwoordelijkheid is zodoende bij de gemeenten neergelegd. Staat GS 
daar nog steeds achter? Erkent GS dat in de praktijk b.v. de Zonneladder niet wordt toegepast maar dat b.v. in 
de praktijk zonneparken juist op de laatste tree van de ladder worden geplaatst (landbouwgebieden) i.p.v. op 
de 1e trede? En dat participatie in de praktijk vaak alleen maar schijnbaar aan de orde komt, uitzonderingen 
daargelaten? 
 
Vraag/Vragen aan NRK:  
1. Klopt het dat de Provincie feitelijk alle verantwoordelijkheid voor participatie heeft neergelegd bij de ge-

meenten?  
2. Wat zijn de mogelijkheden nog voor de Provincie om bovenwettelijke regelgeving op gebied van participa-

tie in te voeren? Zou dit wenselijk zijn? Hoe zou dit het beste kunnen? 
3. Gezien het niet of nauwelijks hanteren van de zonneladder door gemeenten zou aanvullende kaderstelling 

gemeenten niet kunnen helpen om verrommeling en vertechnocratisering van het landschap tegen te 
gaan? 

 
 
Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen aan GS:  
Geen 
 
Vraag/Vragen aan NRK: 
Geen 
 
 
Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
• De SP betreurt het, samen met de Noordelijke Rekenkamer, dat aanbeveling 3 over het ontwikkelen van 

een – normatieve – visie op de manier waarop duurzame energieproductie moet plaatsvinden door GS 
niet wordt overgenomen. Ook de SP vindt het belangrijk dat overheden goed nadenken en overwegen 
door wie duurzame energieproductie idealiter moet worden uitgevoerd. De keuze heeft onder meer gevol-
gen voor de manier waarop omwonenden van wind- en zonneparken bij de projecten kunnen worden be-
trokken. Niet voor niets heeft de SP in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat we ons willen inzetten 
om de betrokkenheid van de inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame projecten te vergro-
ten. De SP vindt dat omwonenden in een vroeg stadium inspraak moeten krijgen over de plannen in hun 
omgeving. Zo is ook door de NRK geconstateerd dat initiatiefnemers van wind- en zonneparken telkens 
goede toegang tot het bevoegd gezag hadden en daardoor veel mogelijkheden creëerden om hun belan-
gen over te brengen. Hoewel GS stelt dat ook omwonenden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkhe-
den hun belangen over te brengen is de SP van mening dat dit laatste verbetering behoeft. Het behoeft 
geen betoog dat de SP een duidelijke voorkeur heeft om de productie van duurzame energie zo veel als 
mogelijk over te laten aan lokale initiatieven die van onderop ontstaan (variant II). Het produceren van 
duurzame energie aan de markt overlaten (variant I) wijst de SP in verband met bovengenoemde af. Maar 
zelfs wanneer wordt gekozen voor een mengvorm van variant I en II (een marktpartij in combinatie met 
een lokaal initiatief) dan beveelt de SP aan om inwoners van geschikte gebieden te stimuleren zichzelf te 
organiseren (bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie) voordat de plannen voor een wind- of zonnepark 
concreet zijn. Deze omwonenden dienen vervolgens te worden aangemerkt als (mede) initiatiefnemer en 
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zij dienen ook zo door het bevoegd gezag te worden behandeld. Als omwonenden formeel worden aange-
merkt als (mede) vergunningaanvrager, dan hebben zij dezelfde status als de reguliere initiatiefnemers en 
zitten zij ook direct bij het bevoegd gezag aan tafel. Richt voor deze inwoners een steunpunt in dat hen 
ondersteunt met gerichte technische, juridische en financiële kennis, of breng dit onder bij een bestaand 
steunpunt. Zij kunnen dan als gelijkwaardige partner meepraten over zaken als de locatiekeuze en de in-
richting van het wind- of zonnepark. 

 
• Vraag 1: Kan GS naar aanleiding van bovenstaande aangeven waarom desondanks besloten is dat de 

aanbevelingen 3 en 4 niet worden overgenomen, anders dan dat GS als reden noemt dat de manier 
waarop duurzame energie wordt geproduceerd in een regio afhankelijk is van meerdere factoren, waarbij 
niet één partij de regie voert? Hoe verhoudt zich aan de ene kant de ondersteuning en onderschrijving van 
GS dat de belangen van omwonenden momenteel nog onvoldoende worden beschermd en het belang 
van meer en betere participatie van omwonenden door GS wordt omarmd, terwijl anderzijds dan toch 
wordt besloten om mogelijke verbeteringen en onderzoekingen op dit vlak terzijde te schuiven? Is GS be-
reid het bovengenoemde besluit om de aanbevelingen 3 en 4 niet over te nemen te heroverwegen? Zo 
nee, waarom niet? 

 
• Vraag 2: Ook de aanbeveling om specifieke beleidskaders voor wind en zon vast te leggen met daarin 

een richtbedrag voor bovenwettelijke compensatie wordt niet overgenomen (aanbeveling 6). Gedepu-
teerde Staten doen dit niet omdat de vrijwillige beleidskaders een schaduw zouden werpen op de onder-
handelingsruimte voor partijen. De SP is het eens met de NRK dat van een verwachting dat dergelijke ka-
ders een rol spelen in de inhoudelijke besluitvorming, zoals Gedeputeerde Staten stellen, geen sprake 
hoeft te zijn zolang de richtbedragen – zoals aanbevolen – op basis van vrijwilligheid worden gehanteerd. 
Kan GS aangeven waarom dit gegeven al of niet aanleiding is het besluit aanbeveling 6 niet over te ne-
men te heroverwegen? Zo nee, waarom niet? 

 
Vraag/Vragen aan NRK: 
Geen 
 
Fractie: D66 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
Geen 
 
Vraag/Vragen aan NRK:  
Geen 
 
 
Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
 
Vraag/Vragen aan NRK: 
 
 
Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
 
Vraag/Vragen aan NRK: 
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Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen aan GS:   
De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft op 18 december 2019 aan de Staten het rapport “Verdeling onder 
hoogspanning, een onderzoek naar de verdeling van de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zon-
neparken inde provincie Drenthe aangeboden. Wat de Partij voor de Dieren betreft is er goed onderzoek ge-
daan en zijn de uitkomsten en aanbevelingen te onderschrijven. In de huidige tijd is gedegen onafhankelijk 
onderzoek onontbeerlijk. We dringen er bij GS op aan om alle aanbevelingen van de NRK over te nemen en 
waarderen het werk dat de NRK voor onze Staten verricht.  
 
Over de kosten en de baten van de energietransitie zou door de overheid transparanter en helderder  gecom-
municeerd moeten worden. Wat ons betreft wordt niet alleen het financiële plaatje uit het rapport gecommuni-
ceerd, want zoals blijkt uit het onderzoek naar draagvlak en participatie (Lex Nova) , is de Drent is zich in 
meerderheid bewust van de opgave die er ligt op het overschakelen van fossiel naar duurzame energie. En wil 
daar graag bij betrokken worden. We zijn we teleurgesteld over de reactie van GS op dit rapport. Slechts de 
helft van de aanbevelingen worden overgenomen.  
 

1. In hoeverre is de zonneladder consequent toegepast in Drenthe en wat zijn criteria (geweest) om 
daarvan af te wijken?  Is er een ander instrument wat de provincie daarvoor wil gebruiken?  

2. a. Is GS van mening dat de provincie meer kan doen qua sturing en compensatie op het gebied van 
wind- en zonne-energie? b. Zo ja, gaat GS zich daar dan voor inspannen en in welke vorm? Zo nee, 
waarom niet? 

3. Herkent GS zich in de bevindingen van de NRK en zo nee, waarom niet? 
4. Is GS bereid om de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport actief te communiceren en zo ja 

hoe, en zo nee, waarom niet?   
 
Het rapport van de NRK “Verdeling onder hoogspanning” bevat wat de Partij voor de Dieren betreft  glashel-
dere bevindingen en boodschappen. Met name het gegeven dat er grote opbrengsten verkregen worden met 
de parken en grote hoeveelheden overheidsgeld naartoe gaan maakt ons ongerust. Hoe is het mogelijk dat er 
zoveel gemeenschapsgeld gaat naar ontwikkelaars? Nu dit klip en klaar gepresenteerd wordt, dan is het lo-
gisch dat er nog veel gewerkt moet worden aan het draagvlak voor de energietransitie. Want in het onderzoek 
is alleen het begin ervan onderzocht, er  volgen nog vele Gigahertz aan zonne- en windenergie!  
 
5. Wat gaat GS doen om te zorgen dat de overheidsgelden die verstrekt worden aan projectontwikkelaars ook 
ten gunste komen aan de inwoners van Drenthe? 
 

4. Heeft GS hiervoor concrete doelen en bedragen opgesteld?  
5. Gaat GS dit ook voorstellen in het IPO?   

De volgende vraag heeft betrekking op het infomeren van de Staten over hoe de verdere uitrol van de zonne- 
en windparken eruit ziet.  
 

6. Gebeurt dit op dezelfde wijze als de casussen die door de NRK is onderzocht? En als dat zo is, 
hoe kan de gedeputeerde dan zorgen dat er draagvlak blijft bij de inwoners van Drenthe?  

We hebben geen tijd om te wachten met de aanpak van de klimaatverandering. Een deel van de inwoners van 
Drenthe heeft geen vertrouwen in de overheid. Draagvlak is essentieel voor de energietransitie dus de provin-
cie moet zich extra inspannen om het vertrouwen te winnen, door duidelijk te maken welke keuzes er gemaakt 
(kunnen) worden en waarom. De provincie kan een rol spelen in het aandringen op wetgeving met betrekking 
tot participatie, door bijvoorbeeld de inwoners te ondersteunen bij de energiecoörperaties.  
 
11. In hoeverre zorgt de provincie ervoor dat omwonenden vanaf het begin van een project een serieuze ge-
sprekspartner worden bij de ontwikkeling van een wind- of zonnepark? 
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Nu wordt de RES uitgesteld door het Rijk. Het Presidium heeft aangegeven dat we in Drenthe geen vertraging 
van de RES willen, daarom deze vraag: 
 
9. Hoe kijkt GS aan tegen naar de uitstel van de concept RES? Is de voorlopige concept RES wel vastgesteld 
door GS? Wanneer wordt het proces verder opgestart?  
 
En tot slot:  
 
10. Worden of zijn de conclusies en aanbevelingen van de beide NRK rapporten over energietransitie meege-
nomen in het proces van de RES? Zo ja, hoe dan? Zo nee, waarom niet?  
 
Vraag/Vragen aan NRK: 
- onze vragen hierover vragen komen later, omdat wij in de veronderstelling waren dat dit onderwerp van de 

agenda was afgehaald - 
 

 


