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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Stand van zaken Wind op Land in Brabant
Aanleiding
Rijk en provincies/IPO hebben een gezamenlijke doelstelling van 6000
megawatt (MW) wind op land in 2020. De opgave voor Noord-Brabant is
470,5 MW. Jaarlijks voert RVO, in opdracht van het kernteam Wind op Land,
de Monitor Wind op Land uit om de voortgang en de knelpunten in deze
gezamenlijke opgave te monitoren.
Op 10 juli 2018 is de ‘Monitor wind op Land 2017’ gepubliceerd en aan de
Tweede Kamer aangeboden. In de Monitor worden conclusies getrokken waar
in deze statenmededeling nader op in wordt gegaan.
Bevoegdheid
De Monitor Wind op Land is een instrument om de voortgang en knelpunten
rond de landelijke doelstelling wind op land 2020 in beeld te brengen. Deze
wordt in het kader van uw controlerende bevoegdheid, ter informatie aan u
toegestuurd.
Kernboodschap

1. In de Monitor Wind op land van 2017 wordt geconstateerd dat het
onwaarschijnlijk is dat in Noord-Brabant de doelstelling voor wind op land
voor 2020 van 470,5 MW tijdig zal worden gerealiseerd.
In de monitor, die door RVO is opgesteld, wordt aangegeven dat 86% van de
totale landelijke doelstelling van 6000 MW in 2020 gehaald wordt. Voor
Noord-Brabant wordt geconstateerd dat er in 2020, 59 % van de provinciale
doelstelling is gerealiseerd. Dat is 277 MW van de afgesproken 470,5. Deze

conclusie trekt RVO op basis van de door haar gehanteerde planningsmethodiek
bij windprojecten. Deze methodiek wijkt af van de specifieke projectplanningen
zoals die in de praktijk kunnen gelden. Kernboodschap 2 gaat hier verder op in.

Datum

3 juli 2018
Documentnummer

GS: 4376808

Wij constateren, evenals vorig jaar, dat er bij diverse projecten vertraging
optreedt door knelpunten, welke buiten onze provinciale invloedssfeer liggen.
Kernboodschap 4 gaat hier verder op in.
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2. Onze provinciale prognose opgesteld vermogen in 2020 is, evenals vorig
jaar, hoger dan in de Monitor Wind op land wordt geconstateerd. We
verwachten onze doelstelling voor wind op land 2020 in 2021/2022 te
kunnen halen.
Wij constateren op grond van de specifieke projectplanningen, waaronder
windpark A16 (PIP), windpark De Spinder in Tilburg en windpark De Rietvelden
in ‘s-Hertogenbosch dat er in Brabant meer aan opgesteld vermogen
gerealiseerd zal zijn in 2020 dan is geraamd in de Monitor wind op land 2017.
Het door ons verwachte gerealiseerde vermogen in 2020, bestaande uit reeds
staande en nieuwe windturbines, is circa 380 MW. Dat is 80% van onze totale
doelstelling.
Gezien de knelpunten die spelen bij verschillende projecten (kernboodschap 4
gaat hier verder op in) kunnen we constateren dat we onze doelstelling van
470,5 MW opgesteld vermogen in 2020 niet gaan halen. Het is daarom van
belang om windprojecten, welke thans worden geïnitieerd en tot ontwikkeling
komen en passen binnen onze beleidskaders, te ondersteunen. Dit doen wij
onder andere bij projecten binnen de gemeenten Someren, Bladel, Reusel-De
Mierden, Oss – ’s-Hertogenbosch en Geertruidenberg - Waalwijk. Echter, deze
projecten staan aan het begin van het planvormingsproces en het is niet
aannemelijk dat deze projecten nog een bijdrage kunnen leveren aan het
behalen van onze doelstelling in 2020. Wel verwachten wij dat, onder andere
via deze projecten, onze doelstelling in elk geval in 2022 gehaald gaat
worden.
3. Het is vanuit de provincie beperkt mogelijk om tot een versnelling op

achterblijvende projecten in de realisatie van de opgave te komen.
Afgelopen jaar hebben we waar we konden op bestuurlijk en ambtelijk niveau
ondersteuning geboden en druk uitgeoefend op lopende projecten. Daarnaast
wordt door ons volop ingezet op een tijdige afronding van het windpark A16. In
de Monitor wind op land 2017 wordt geconstateerd dat ‘de provincie alles op
alles zet om tempo te maken met dit project’. Daarnaast wordt geconstateerd
dat wij grote stappen hebben gezet maar dat dat nog niet terug te zien is in de
specifieke projectplanningen. Wij blijven de komende jaren de gemeenten
ondersteunen waar we kunnen, met het bieden van onder meer expertise, lobby,
ondersteuning, om hiermee de processen lopende te houden en vooruitgang te
boeken.
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In de polders tussen Oss en ’s-Hertogenbosch en in de Kempengemeenten
werken wij samen met de gemeenten om te komen tot een gebiedsverkenning
naar de mogelijkheden voor duurzame energiewinning, zoals wind en zon.
Eventuele projecten die uit deze gebiedsprocessen voortkomen, zullen niet in
2020 gerealiseerd kunnen zijn.
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4. Er wordt terecht geconstateerd dat wij ons afgelopen jaar flink hebben
ingezet om versnelling te krijgen op projecten. Daarnaast wordt aangegeven
dat de oplossing van knelpunten in de provincie Noord-Brabant inspanning
vergt van alle partijen. In 2018 gaat een regiegroep vanuit SER, IPO en
ministerie van EZK kijken of zij tot een versnelling kunnen komen bij
projecten waar knelpunten spelen op rijksniveau. Dat proces is momenteel
gaande.
De meeste knelpunten die bij de specifieke windprojecten in Noord-Brabant
spelen, hebben betrekking op wet- en regelgeving vanuit het Rijk, zoals rond
defensieradarverstoring en externe veiligheid. In het gesprek dat gedeputeerde
Spierings medio 2017 heeft gevoerd met minister Kamp, zijn afspraken gemaakt
over versnelling van projecten binnen Brabant door inzet van het ministerie van
EZK en door RVO. Naar aanleiding van dit gesprek is de bestuurlijke druk vanuit
de provincie op betreffende gemeenten opgevoerd en wordt ambtelijk, waar
mogelijk, ondersteuning geboden, o.m. door het leveren van expertise en het bij
elkaar brengen van partijen.
In hetzelfde gesprek heeft gedeputeerde Spierings begrip gevraagd voor het
investeren in draagvlak, participatie en maatschappelijke meerwaarde. De
provincie wil bezien of de aanpak rondom sociale participatie zoals bij het
project PIP-A16, bij meerdere projecten binnen Brabant toegepast kan worden.
Dit kan enerzijds leiden tot vertraging bij projecten maar anderzijds uiteindelijk
wel leiden tot breed gedragen projecten en mogelijke versnelling van projecten
in de toekomst.
Ondersteuning door het ministerie van EZK, zoals door minister Kamp
aangedragen, heeft niet tot een gewenste versnelling geleid, ondanks
gesprekken en het aandragen van aandachtspunten.
Omdat op rijksniveau de verantwoordelijkheid wordt gevoeld om bij te dragen
aan versnelling van projecten, is er een bestuurlijke regiegroep vanuit SER, IPO
en het ministerie van EZK ingesteld die tot doel heeft om tot versnelling te komen
van wind op land-projecten voor 2020.
Ook de windprojecten in de provincie Noord-Brabant staan voor bespreking
medio 2018 op hun agenda. Omdat de meeste knelpunten bij windparken
spelen buiten ons provinciale speelveld, zoals hierboven aangegeven, hebben
wij hiervoor specifiek aandacht gevraagd aan deze regiegroep.
Naast defensieradarverstoring, externe veiligheid en specifieke projectpunten,
hebben wij, samen met de provincies Zeeland en Flevoland, verzocht de
openstelling voor de SDE+-subsidie najaar 2018 te verlengen, in verband met
bestuurlijke besluitvorming bij enkele grote windparken. Bij ons geldt dat bij
windpark A16. Verder verwachten we niet dat door een inspanning van de
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regiegroep specifieke projecten nog zodanig versnellen dat realisatie in 2020
haalbaar is.
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Consequenties
Het niet halen van de doelstelling van 470,5 MW windenergie in 2020,
betekent dat de bijdrage van windenergie aan de 14% duurzame
energiedoelstelling in 2020 in Brabant, ca 1% zal zijn (ca 380 MW) in plaats
van de beoogde 1,2%. Hiermee blijft de doelstelling van 14% duurzame
energie in 2020 haalbaar, gegeven de ‘Tussenevaluatie Uitvoeringsprogramma
Energie’ (CE Delft 2017) die rekening houdt met 16,5% duurzame energie in
2020 in Brabant.
Onze inzet is om vertraging op specifieke projecten niet groter te laten worden
en waar mogelijk te verkleinen. Dit doen wij door bestuurlijk druk te blijven
uitoefenen op gemeenten door procedures voorspoedig te laten verlopen, hierin
hulp en expertise te bieden en door contacten met EZK, Defensie en BZK en IPO
te onderhouden om knelpunten aanhangig te maken en samen te zoeken naar
versnelling, waar mogelijk. Daarnaast proberen we de doelstelling zo snel
mogelijk na 2020 te behalen, door in te zetten op ondersteuning en versnelling
bij nieuwe projecten.
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Europese en internationale zaken
nvt
Communicatie
Naar aanleiding van het verschijnen van de Monitor Wind op Land 2017 is er
een persbericht uitgegaan.
U wordt voorjaar 2019 opnieuw op de hoogte gebracht van de voortgang in de
doelstelling windenergie van onze provincie of zoveel eerder indien daar
aanleiding toe is.
Bijlagen
 Kamerbrief
 Windmonitor Wind op Land 2017
 Windenergie op Land – Plan van Aanpak 2018
 Aanbiedingsbrief Plan van Aanpak Windenergie op Land 2018

Opdrachtgever: de heer R. Heijmerink, (073) 681 23 79,
rheijmerink@brabant.nl, eenheid H-manag. en Opdrachtgeverschap van
algemene Directie.
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Opdrachtnemer: mevrouw F. van Lievenoogen - Grube, (073) 680 82 09,
fvlievenoogen@brabant.nl, eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 1 van directeur
NHL3.
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