MIV - iolf

Motie: wie de lasten draagt zal ook de lusten ontvangen
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020,
behandelend het Statenvoorstel 76/20 'Begroting 2021'
constaterende:
« Dat het plaatsen windmolens in principe een bevoegdheid is van het provinciaal bestuur.
» Dat het draagvlak onder de bevolking niet erg hoog is;
»

Dat deze weerstand komt van bewoners in zowel de directe al indirecte omgeving van te
plaatsen windmolens;

overwegende dat
» Groene energie echter een absolute noodzaak is om onze vergroeningsambitie te realiseren;
» Energieopbrengst van windmolens wordt afgezet tegen het aantal huishoudens dat kan
worden voorzien van windenergie;
«
»
»

»

Het steeds vaker voorkomt dat bedrijven als vestigingsvoorwaarde een claim leggen op de
groene energie die in de regio worden opgewekt, door onder meer windmolens;
De huishoudens in deze regio dan het nakijken hebben;
Bij het "bevoordelen" van met name grootverbruikers - zoals bijvoorbeeld datacentra -met
opgewekte groene energie, de vergroeningsambitie van de provincie en haar bewoners
moeilijk of helemaal niet kan worden gerealiseerd;
De bewoners in regio waar de energie door windmolens wordt opgewekt wel de lasten
dragen (overlast, horizonvervuiling e.d.) maar voor wat betreft de lusten het nakijken
hebben;

draagt Gedeputeerde Staten op:
«

«
»
*
«

De regelgeving rond het opwekken en gebruik van groene energie zodanig aan te passen dat
"op grote schaal" opgewekte groene energie in de regio (bijvoorbeeld door windmolens,
maar niet uitsluitend) bestemd is voor primair de bewoners en middenstand en het MKB in
de provincie;
Dat uitsluitend de overcapaciteit ten goede komt aan grootverbruikers;
Binnen de regelgeving vast te leggen dat voor wat betreft het gebruik van groene energie
door grootschalige gebruikers geldt: Last in - last connected;
Deze regelgeving van toepassing is voor alle gemeenten binnen de provincie;
Binnen afzienbare tijd een voorstel tot het aanpassen van de regelgeving rond het
grootschalig" opwekken van groene energie een voorstel hiervoor aan Provinciale Staten
voor te leggen.

en gaan over tot de orde van de dag.
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