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Onderwerp

Schriftelijke vragen over draagvlak voor windmolens onder bevolking.

Datum

9 februari 2021
Ons kenmerk

C2275510/4826521

Geachte heer Van den Berg,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 20 januari 2021, ingekomen op 21 januari 2021, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.E. (Anneth) van Bruchem
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 18 30 33 47
Email

1. De fractie van de PVV heeft kennis genomen van een opmerkelijk verlopen
inspraakronde omtrent de plaatsing van windturbines in de omgeving van
Amsterdam bij IJburg. In het Brabants bestuursakkoord staat: “Wij zijn een
betrouwbare partner bij de uitvoering van het klimaatakkoord, onder
voorwaarde van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak”. Bent u het met
de PVV eens dat als vele GroenLinks leden, daaronder zelfs de hoofdredacteur
van het “duurzame energie promotieblad Wind & Zon”, zo fel tégen het relatief
bescheiden plan bij IJburg (in vergelijking met bijvoorbeeld de “Duurzame
Polder” tussen Oss en Den Bosch zeer) zijn, dat het dan erg onwaarschijnlijk is
dat er dan wél draagvlak bestaat onder bewoners van Brabantse plannen zoals
de 'Duurzame polder'? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Wij doen geen uitspraken over draagvlak voor energieprojecten
binnen Brabant naar aanleiding van een project in de gemeente Amsterdam in
de provincie Noord-Holland, waar wij niet bij betrokken zijn en waarbij wij ook
niet op de hoogte zijn van de inhoudelijke aspecten.

avbruchem@brabant.nl
Bijlage(n)

-

2. Is het college het met de PVV eens dat “draagvlak” in de samenleving niet
alleen gaat om de gemeenteraad, maar vooral om de omwonenden van
windparken? Zo ja, heeft u het draagvlak onder de omwonenden gemeten bij
Brabantse windturbineprojecten waaronder 'Duurzame Polder' en wat zijn
daarvan de resultaten? Indien u nog geen draagvlak heeft gemeten onder
omwonenden, bent u bereid om hiertoe op kortst mogelijke termijn toe over te
gaan, en dat ook te doen zónder sturende vragen? Zo nee, waarom niet? 2a
Bent u bereid om bij gebrek aan draagvlak het project “Duurzame Polder” per
direct een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet en waarom gaat u dan in
tegen uw eigen bestuursakkoord, waar draagvlak als voorwaarde wordt
gesteld?
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Antwoord: Ja. We zijn het met u eens dat draagvlak niet alleen gaat om de
gemeenteraad maar ook om inwoners en stakeholders en belangengroepen.
Wij hebben draagvlak voor specifieke windparken niet gemeten bij inwoners.
Wel is er door het PON, in opdracht van ons college, in 2016, 2018 en 2020
onderzoek gedaan naar draagvlak en gedrag van Brabantse burgers ten
opzichte van de energietransitie. Via een Memo aan Provinciale Staten van
gedeputeerde de Bie van 6 januari 2021, verzonden op 13 januari 2021
(C2274639/4816192), bent u van de resultaten van dit onderzoek op de
hoogte gesteld. Daarnaast zijn en worden er door de RES-regio’s internetconsultaties uitgevoerd onder de inwoners van Brabant over de concept-RES-en.
Provinciale Staten zullen worden geïnformeerd over de resultaten van deze
consultaties. Voorts mag uit een besluit van de gemeenteraad een behoorlijke
mate van draagvlak worden afgeleid.
De energietransitie is alleen succesvol als die door de Brabantse samenleving
gedragen wordt. Gemeenten staan als eerste overheid het dichtste bij die
samenleving: inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Gemeenten
hebben zodoende de natuurlijke positie en rol om de samenleving te mobiliseren
en voor lokaal draagvlak zorg te dragen. Als provincie hebben wij met name
een rol in het creëren van de juiste randvoorwaarden waardoor draagvlak kan
ontstaan.
Voor wat betreft de Duurzame Polder hebben de gemeenten en provincie een
verkenning uitgevoerd in een open participatief proces. Bewoners zijn op diverse
manieren betrokken, waarbij argumenten voor en tegen grootschalige
energieopwekking in dit gebied en alle standpunten daartussen, door
betrokkenen naar voren zijn gebracht. Dit proces heeft geleid tot een grotere
bewustwording over de mogelijke grootschalige veranderingen in het
poldergebied. Uit de reacties van betrokkenen komt een genuanceerd beeld
naar voren over grootschalige duurzame energieopwekking in dit gebied.
De gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch (oktober 2020) en Oss (28 januari
2021) hebben met een ruime meerderheid besloten om aan de slag te gaan met
het maken van een plan voor de Duurzame Polder. Dit is een eerste stap in het
continue proces voor draagvlak. Draagvlak is immers niet vanzelfsprekend. In
het vervolgproces wordt derhalve het reeds gestarte open plan- en
omgevingsparticipatieproces geïntensiveerd voortgezet.
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3. Bent u bereid om voortaan alle windenergie en zonne-energieprojecten die
onder provinciale bevoegdheid vallen te (laten) toetsen op draagvlak? Zo ja,
hoe en welke consequenties verbindt u aan de uitkomsten? Zo nee, waarom
niet?
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Antwoord: Zoals is verwoord in het Bestuursakkoord maken wij samen met PS
beleid om participatie en draagvlak in te vullen. Daarbij is het belangrijk om in
ogenschouw te houden dat het begrip draagvlak geen juridisch geborgd
afwegingscriterium is en dus ook geen juridische status heeft. Draagvlak is geen
vastomlijnd begrip. Het is bovendien nagenoeg onmogelijk om beslissingen te
nemen waar iedereen voor de volle 100% achter kan staan. Soms vallen
beslissingen in het algemeen belang verkeerd bij individuele Brabanders. Wat
we zeker wél doen is altijd zoeken naar een zo groot mogelijk draagvlak en het
inrichten van een open en transparant participatietraject.
Daarnaast is de provincie vooralsnog geen bevoegd gezag voor zonneenergieprojecten.

4. In het bestuursakkoord staat dat u zich houdt aan de afspraken die gemaakt
zijn bij het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013. Daarin is ook
afgesproken dat het afgesproken opgesteld vermogen dat nog niet gerealiseerd
was ultimo 2020 verdubbeld uitgevoerd moest worden per 2023. In de praktijk
betekent dit een opgave van ongeveer 100 enorme 4MW windturbines. Hoe
gaat het college om met deze afspraak indien draagvlak voor het plaatsen
afwezig is? Gaan die afspraken voor het belang en gezondheid van onze
burgers of niet?
Antwoord: De verdubbelingsopgave houdt inderdaad in dat het deel van de
windopgave dat niet in 2020 is gerealiseerd, verdubbeld moet zijn uitgevoerd in
2023. In 2023 moet de oorspronkelijke taakstelling van 470,5 MW wind op
land, volgens het Energie-akkoord van 2013, operationeel zijn in Brabant. De
rest van de verdubbelingsopgave mag ingevuld worden met andere duurzame
energievormen zoals zonne-energie. Deze verdubbelingsopgave kan worden
ingevuld met de reeds bestaande en in voorbereiding zijnde wind- en
zonprojecten waarvoor grotendeels al vergunningen zijn verleend door de
bevoegde gezagen. De zoekgebieden voor de opwek van wind- en zonneenergie zijn opgenomen in de Regionale Energie Strategieën. Bij de realisatie
van projecten wordt altijd uitgegaan van de wettelijke regels zoals die gelden
ter bescherming van de gezondheid van omwonenden. Voor wat betreft het
draagvlak voor deze zoekgebieden, verwijzen wij u naar de beantwoording bij
vraag 2.
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5. In de column horen we de ook bij ons vaak gemelde klacht dat het
participatietraject op alle fronten een wassen neus is en dat er met de input
vanuit bewoners zelden iets gedaan wordt. Deelt u die constatering? Zo ja, bent
u bereid leidend op te treden in de verbetering van dit proces en daar de
verbonden partijen aan te binden? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord: Nee, die constatering delen wij niet. Zowel de gemeenten in Brabant
als wij vinden het belangrijk dat er bij projecten voor inwoners en omwonenden
een goed participatietraject wordt ingericht. Deze verantwoordelijkheid ligt niet
alleen bij overheden maar ook bij initiatiefnemers. Bij een dergelijk traject is het
belangrijk om aan te geven wat de input vanuit inwoners is geweest en wat met
deze input is gedaan. Onder andere met het project Wind-A16 hebben wij hier
positieve ervaring mee opgedaan.
Deze ervaring zetten wij in bij andere projecten en delen wij met gemeenten. Dit
is onder andere gebeurd bij de Duurzame Polder. Hier hebben de gemeenten,
samen met de provincie, al in de verkenningsfase een uitgebreid open
participatieproces gevoerd. De inbreng van inwoners en andere
belanghebbenden is verwoord in het “Eindrapport Verkenning Duurzame Polder.
Mogelijkheden voor grootschalige winmolenparken en zonnevelden”. Dit
rapport bevat een totaaloverzicht van belangen en gebiedsopgaven.
Zoals eerder gesteld, zal het open participatief proces in de planfase worden
voortgezet en geïntensiveerd.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu en Energie
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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