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Tekort aan windenergie dreigt in 2020
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Uw kenmerk

Geachte heer De Kort,

Contactpersoon

Bij brief van 21 maart 2016, ingekomen op 21 maart 2016, heeft u namens de
PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

E. (Eltjo) Kugel
Telefoon

(073) 680 87 04

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

ekugel@brabant.nl

1. Bent u bekend met het bovengenoemde artikel in de Volkskrant van zaterdag
jl.?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja, daar zijn wij mee bekend.

2. Kunt u aangeven of de conclusie van het artikel juist is voor onze provincie?
Dat wil zeggen: klopt het dat Brabant achterloopt op schema en de ambities uit
het Energieakkoord wat betreft windenergie voor 2020 op deze manier niet
gaat halen? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Het klopt dat door alle betrokken partijen nog een flinke inspanning
geleverd moet worden om de ambitie voor 2020 voor wat betreft windenergie
binnen onze provincie te kunnen halen.

3. Het artikel rept ook over een actieplan dat vorig jaar opgesteld zou zijn om
de doelstellingen van het energieakkoord alsnog te halen. Wat voor afspraken
zijn hierin gemaakt met Brabant en zorgen deze ervoor dat de ambitie
inderdaad alsnog gehaald zal worden? Zo nee, waarom niet en wat gaat GS
dan doen om te zorgen dat Brabant deze ambitie wel gaat halen?
Antwoord: Er zijn geen specifieke afspraken per provincie gemaakt. Wel is er
een overzicht gemaakt van acties die door verschillende partijen uitgevoerd
gaan worden om de realisatie van projecten te kunnen versnellen. Wij voeren
die acties uit die binnen onze macht en verantwoordelijkheid liggen en hebben
daarvoor ook tijdelijk extra ambtelijke capaciteit vrijgemaakt. Concreet gaat het
om de coördinatie van procedures en vergunningen door provincie of
gemeenten om daarmee de doorlooptijd te verkorten, inzet van
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omgevingsmanagement bij de ontwikkeling van projecten (bijv. PIP A16),
initiatieven van onderaf ondersteunen (gemeente Someren en energiecoöperatie
Zummere Power), kennis en expertise bij energiecoöperaties vergroten en
gemeenten ondersteunen bij het vergroten van draagvlak door kennis en
ervaringen tussen projecten te delen op bijvoorbeeld het gebied van sociale
wind of financiële participatie. Er zijn echter ook ‘knelpunten’ waar wij zelf geen
invloed op hebben en wij afhankelijk zijn van de inzet van andere partijen.
Voorbeelden hiervan zijn risicozonering van windturbines vs ontwikkeling van
bedrijventerreinen (actie bij het Ministerie van I&M en het RVO), het op tijd
aanpassen en verzwaren van het electriciteitsnetwerk, waaronder 380KV (actie
bij Enexis en Tennet) en radar (actie bij de ministeries van I&M en Defensie). De
combinatie van deze acties door verschillende partijen, moet er toe leiden dat
de vastgestelde ambities binnen onze provincie gehaald kunnen gaan worden.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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