Memo van de gedeputeerde
M.J.G. Spierings
Gedep. Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur
Onderwerp

Datum

Vorderingen in de energietransitie – De beweging in beeld

10 april 2018
Documentnummer
4343806
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze Memo deel ik met uw Staten de actuele ontwikkelingen in de versnelling
van de energietransitie van het afgelopen jaar. Dit is conform de toezegging die ik
namens het college heb gedaan op 1 december 2017.

Kopie aan

Van

Anne-Marie Spierings

Bijgesloten bij deze memo vindt u een visuele weergave van de indicatieve cijfers.
Enkele van die indicatoren licht ik hieronder nader toe.

Telefoon
(073) 681 25 80
Email

Wat zonne-energie betreft, heb ik twee indicatoren opgenomen. Het aantal
particulieren met zonnepanelen is gebaseerd op het aantal kleinschalige
aansluitingen van zonnepanelen in Brabant. Want bij die aansluitingen gaat het
nagenoeg uitsluitend om zonnepanelen op eigen woningen.

mspierings@Brabant.nl
Bijlage(n)
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De tweede indicator voor zonne-energie is het bedrag aan toegekende SDE+subsidiei. Het gaat hier om instellingen en bedrijven die wat grotere zonneprojecten
realiseren. Bijvoorbeeld zoals die op daken van boerderijen, bij fabrieken en bij
zonnevelden.
In 2017 is voor 730 Brabantse zonne-projecten een SDE+-subsidie toegekend. Het
genoemde subsidiebedrag betreft een meerjarige reservering voor de subsidiering
van de duurzame energieproductie. In de praktijk blijkt dat ongeveer de helft van
die subsidie-reservering ook werkelijk wordt uitbetaald / wordt gerealiseerd.
Wat windenergie betreft zien we dat er op veel plekken ontwikkeling is maar dat
komt nog niet terug in de cijfers rond het aantal windturbines en het geïnstalleerd
vermogen. Beide zijn de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven.
Dat heeft er mee te maken dat het lang duurt voordat er ergens nieuwe windturbines
bijkomen. Dit in verband met het vergunningenproces, het proces voor draagvlak in
de omgeving en het inregelen van sociale participatie. De inspanningen die we nu
leveren, betalen zich pas later uit. Meer informatie daarover vindt u in deze
statenmededeling van 19 juni 2017 ‘Monitor wind op land’.
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Over die inspanningen van de provincie rond nieuwe windinitiatieven informeerde ik
u ook via deze statenmededeling ‘Stand van zaken Energieke landschappen’ van 6
maart 2018. Hieronder nog enige zaken die daar nog aanvullend over te melden
zijn.
Datum

’s-Hertogenbosch – Oss
De twee gemeenten komen tot een afronding van de verkenning. Ze willen voor de
zomer een besluit nemen over hoe ze verder gaan.
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De Kempen
De vijf Kempengemeenten verkennen met de provincie de mogelijkheden voor wind
en zon en onderzoeken de mogelijkheden om de lokale bevolking bij deze opgave
te betrekken. Daarvoor zal met de nieuwe colleges een
samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. Met daarin afspraken over
financiën/provinciale bijdrage, rol- en taakverdeling.
Windturbines bij de Amer
Eind vorig jaar is bij de provincie een principe-verzoek ingediend voor een
provinciaal inpassingsplan (PIP) voor 5 windturbines bij de Amercentrale. Op basis
van de Elektriciteitswet is de provincie (onder bepaalde voorwaarden) verplicht aan
dit verzoek invulling te geven. In overleg met de gemeente Geertruidenberg, de
eigenaar van de Amercentrale en de ontwikkelaar van de windturbines, wordt de
komende maanden verkend hoe windturbines kunnen passen bij en een bijdrage
kunnen leveren aan een mogelijk toekomstige inrichting van het gebied.
Windturbines tussen Geertruidenberg en Waalwijk
Ook voor een gebied bij Raamsdonksveer is een principe-verzoek ingediend voor
een PIP voor een windproject. De provincie is ook hier wettelijk verplicht
medewerking te verlenen. In het gebied zijn meerdere ontwikkelaars van wind actief.
Met de nieuwe colleges van beide gemeenten zal bestuurlijk overleg plaatsvinden
met als insteek om gezamenlijk (landschappelijke) uitgangspunten en
randvoorwaarden voor wind en zon in dit gebied op te stellen. Dit moet er voor
zorgen dat diverse initiatieven, binnen de gestelde randvoorwaarden, in samenhang
worden ontwikkeld.

Ik vertrouw er op dat ik u hiermee voldoende heb voorzien van indicatoren rond de
voortgang van de energietransitie.
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SDE+ staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
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