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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Voortgang doelstelling Wind op Land in 2020
Aanleiding
Het 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 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (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 28 juni 2019 is de ‘Monitor wind op Land 2018’ gepubliceerd en aan de
Tweede Kamer aangeboden. In de Monitor worden conclusies getrokken,
landelijk en per provincie, waar u in deze statenmededeling nader over wordt
geïnformeerd.
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
voorgelegd.
Middels de Statenmededeling Monitor Wind op land 2016 en de
Statenmededeling Monitor Wind op land 2017 bent u de afgelopen jaren
eerder geïnformeerd over de voortgang van de windopgave Wind op land
2020.

Kernboodschap
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1. In de Monitor Wind op land van 2018 wordt geconstateerd dat het
onwaarschijnlijk is dat de doelstelling 6000MW wind op land in Nederland
tijdig gehaald wordt. Hierin heeft Noord-Brabant ook een aandeel. Ook van
de doelstelling van Noord-Brabant van 470,5 MW, wordt in de monitor
geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat deze in 2020 gerealiseerd zal
zijn.
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Voor de provincie Noord-Brabant constateert RVO dat er in 2020 277 MW van
de afgesproken 470,5 MW (59 %) van de provinciale doelstelling is
gerealiseerd. Dat is lager dan het landelijke percentage.
Evenals in eerdere jaren moeten wij constateren en erkennen dat er bij meerdere
projecten vertraging optreedt. Waar knelpunten optreden proberen wij binnen
ons netwerk met het aanspreken van de juiste contacten, en met ervaring, kennis
en expertise, te komen tot oplossingen die bij dragen aan de doorgang en
versnelling van projecten (kernboodschap 2 gaat hier verder op in) In de
Monitor wordt dit ook erkend door RVO. Echter zijn de meeste van deze
knelpunten buiten de provinciale invloedssfeer gelegen (kernboodschap 3 gaat
hier verder op in).

2. Het is vanuit de provincie beperkt mogelijk om tot een versnelling op
achterblijvende projecten in de realisatie van de opgave te komen.
De afgelopen jaren hebben we waar mogelijk op bestuurlijk en ambtelijk niveau
ondersteuning geboden en druk uitgeoefend op lopende projecten. In de
monitor wordt geconstateerd en erkend dat in de provincie Noord-Brabant
voortgang is geboekt ten opzichte van de Monitor 2017 maar dat dat niet heeft
geleid tot een versnelling van projecten waarmee de doelstelling in 2020
gehaald zou kunnen worden.
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Wij blijven de gemeenten ondersteunen en adviseren waar we kunnen bij de
realisatie van de windparken betrokken. Bij relatief recent opgestarte initiatieven
geven we, in lijn met het nieuwe bestuursakkoord, onze rol als gelijkwaardige
partner al steeds verder vorm. In de polders tussen Oss en ’s-Hertogenbosch en
in de Kempengemeenten werken wij al als partner samen met gemeenten om te
komen tot een gebiedsverkenning en –ontwikkeling met een duurzaamheidsopgave, in wind en zon. De projecten die uit deze gebiedsprocessen
voortkomen, zullen niet in 2020 gerealiseerd kunnen zijn, maar kunnen wel een
bijdrage leveren aan de doelstelling tot 2023 (kernboodschap 4 gaat hier
verder op in).

3. Bij de ontwikkeling van windprojecten op land spelen diverse knelpunten die
in meerdere provincies spelen maar waar provincies zelf vaak geen directe
invloed op hebben. In de monitor wordt gesteld dat een gezamenlijke
aanpak tussen rijk, decentrale overheden en sector noodzakelijk is.
Gekeken naar de windprojecten in Noord-Brabant zorgen met name knelpunten
op het gebied van defensieradarproblematiek (bij de initiatieven De Wildert in
Dongen, Bedrijventerrein A50 in Veghel, vervanging Auvergnepolder in Bergen
op Zoom, en twee locaties binnen windpark A16), en de lange doorlooptijd bij
de Raad van State, ondanks de afspraak op basis van de Crisis en Herstelwet
over verkorte beroepstermijnen (bij Rietvelden in ’s-Hertogenbosch en Windpark
A16) knelpunten. Deze issues zijn buiten het invloedsgebied van provincies
gelegen, maar zullen op rijksniveau moeten worden aangepakt. Op
gemeentelijk niveau spelen politieke discussies binnen gemeenten (vervanging en
uitbreiding Karolinapolder in Steenbergen, vervanging Auvergnepolder in
Bergen op Zoom, vervanging en uitbreiding Ecopark in Waalwijk en naar
aanleiding van de principeverzoeken voor windpark Amer en Raamsdonkveer in
Geertruidenberg) gebaseerd op (onder meer) maatschappelijk draagvlak een
grote rol bij de vertraging van windprojecten. Draagvlak en het uitwerken van
voorwaarden op het gebied van participatie en maatschappelijke meerwaarde
vragen om aandacht. Ook in het licht van de lopende RES-processen met als
doel om te komen tot een bod en uitvoeringsprogramma om in 2030 minimaal
49% CO2-reductie te halen, zijn zorgvuldige processen van belang voor de
duurzaamheidsdoelstellingen op de langere termijn. Aandacht en zorgvuldigheid
kunnen extra tijd vergen.

4. Het deel van het aantal van 6000MW dat in 2020 niet gerealiseerd is,
moet in 2023 verdubbeld zijn uitgevoerd.
Minister Wiebes en het IPO hebben afgesproken dat het deel van de
doelstelling dat op 31 december 2020 niet is gerealiseerd in de periode tot
2023 wordt verdubbeld. Dit zogenaamde versnellingspakket kan techniekneutraal worden uitgevoerd wat betekent dat, voor het deel boven de 6.000
MW, deze ook uit andere technieken bestaan dan wind op land. Vanwege
deze versnellingsafspraak, biedt de monitor Wind op Land voor het eerst een
doorkijk naar 2023.
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Landelijk wordt gesteld dat dit betekent dat er eind 2023 nog bijna 1,5 GW
(1500MW) extra hernieuwbaar vermogen moet zijn gerealiseerd.
Voor Noord-Brabant wordt gesteld dat er in 2020 169,3 MW tekort aan
opgesteld vermogen is, waaronder de ruim 100 MW van windpark A16,
waardoor er voor 2023, naast de bestaande doelstelling van 470,5 er nog
169,3 bovenop komt, tot 639,8MW. We verwachten, met de gebiedsverkenningen die we uitvoeren, en het feit dat zonneparken ook meegerekend
mogen worden, dat we deze doelstelling zouden kunnen gaan halen. Peildatum
voor de versnellingsafspraak ofwel verdubbelingsopgave zal 1 januari 2021
zijn. Voor Noord-Brabant is het dan vooral van belang of windpark A16 dan
gerealiseerd is, omdat het hier gaat om meer dan 100 MW die al dan niet
verdubbeld zal worden. Binnen dit project zal de termijn van de uitspraak van
de raad van State hiervoor bepalend zijn. Het versnellingspakket wordt
meegenomen in de ontwikkeling van de RES’en, waar het onderdeel wordt van
de nieuwe doelstelling van het ontwerp-Klimaatakkoord van 35 TWh duurzaam
geproduceerde energie op land in 2030. Deze doelstelling is inclusief alle winden zonneparken die in 2020 gerealiseerd zijn.
Consequenties
Per specifiek initiatief of project zal bekeken moeten worden wat de rol en
inbreng van de provincie is en wat hiervan de consequenties zijn. De extra
doelstelling van 169,3 MW (van de huidige taakstelling van 470,5MW),
waarvan nu door RVO wordt ingeschat dat deze niet in 2020 operationeel is,
wordt pas bepaald op 1 januari 2021. RVO onderzoekt op dit moment hoe het
versnellingspakket 2023 en monitoring RES’en zich tot elkaar gaan verhouden
en hoe doelstellingen samenhangen.
Europese en internationale zaken
nvt
Communicatie
Naar aanleiding van het verschijnen van de ‘Monitor Wind op Land 2018, is er
een persbericht uitgegaan. U wordt voorjaar 2020 opnieuw op de hoogte
gebracht van de voortgang in de doelstelling windenergie van onze provincie of
zoveel eerder indien daar aanleiding toe is.
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Vervolg
Zie ‘Consequenties’ en ‘Communicatie’.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw I.A.H.M. Cortenbach, (073) 681 26 79,
icortenbach@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw F. Grube, (073) 680 82 09, fgrube@brabant.nl.
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