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Onderwerp

Windindustrie in Helmond
Datum

22 november 2016
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2198395/4106736
Uw kenmerk

Bij brief van 5 november 2016, ingekomen op 5 november 2016, heeft u
namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F. (Frederieke) van Lievenoogen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Grube
Telefoon

1. Is de berichtgeving van het Eindhovens Dagblad correct? Zo nee, wat is er
onjuist?

(073) 680 82 09

Antwoord: In het artikel ‘Windenergie Dierdonk geeft Helmond en Peel energie’
van 2 november jl. wordt gesteld dat de provincie bereid is mee te werken aan
het initiatief Dierdonk. Ons is niet bekend dat er een initiatief voor de bouw van
windturbines is bij Dierdonk in de gemeente Helmond. De tekst in het artikel
‘Energieweide als compensatie’ van 3 november jl. is voor een deel gebaseerd
op de uitspraken van gedeputeerde Van Merrienboer tijdens een raadsledenbijeenkomst over werklocaties. Bij het antwoord op vraag 3 wordt hier verder op
ingegaan.

fvlievenoogen@brabant.nl

2. Acht u het verstandig om in de omgeving van Helmond – een van de
windarmste plaatsen in Nederland - windturbines te plaatsen, daarbij rekening
houdend met de gegevens uit de windatlas (3), en met de Wet van Betz, die
inhoudt dat per 10% minder wind de energieopbrengst met 30% daalt? Zo ja,
waarom? Zo nee, bent u dan bereid de initiatiefnemers mee te delen dat dit
project geen doorgang kan vinden indien het onder provinciale
verantwoordelijkheid valt (5-100MW opgesteld vermogen)?
Antwoord: De provincie biedt in haar ruimtelijke beleid (SVRO en Vr), onder
voorwaarden, mogelijkheden voor de plaatsing van windturbines. Ook in de
nabijheid van Helmond.

Email

Bijlage(n)

-

3. Gedeputeerde Van Merrienboer stelt dat “ze” veel geld kunnen verdienen bij
plaatsing van windturbines. De burger wordt met het Energieakkoord ongevraagd en buiten het stem- en budgetrecht van de parlementaire
democratie om - direct en indirect van € 1000 per huishouden per jaar beroofd,
grotendeels door grootschalige uitgaven aan onrendabele windenergie. Kunt u
aangeven welke “ze” hier bedoeld worden? Zijn dat elektriciteitsbedrijven of zijn
dat participerende burgers die daarmee feitelijk het geld van andere burgers
afpakken en / of andere spelers?
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Antwoord: Gedeputeerde Van Merrienboer heeft in zijn algemeenheid
opgemerkt dat de bouw van onder meer windturbines tot opbrengsten leidt. Wij
zijn er groot voorstander van dat delen van deze opbrengsten terugvloeien naar
de gemeenschap, en dat hierover afspraken worden gemaakt met
ontwikkelaars. Wie precies worden bedoeld met ‘gemeenschap’, en hoe de
middelen worden benut voor de gemeenschap, is maatwerk en kan per
ontwikkeling verschillen.

4. Kan het college aangeven hoeveel CO2 bespaard wordt en hoeveel graden
de aarde minder opwarmt dankzij de geplande bijna 500MW opgesteld
windvermogen in heel Noord-Brabant? Zo nee, wat is dan de reden dat u onze
provincie vol wil laten zetten met windturbines? Zo ja, hoeveel en wat is dan de
reden dat u onze provincie tóch vol wil laten zetten met windturbines?
Antwoord: Een windturbine van 3,2 MW bespaart jaarlijks circa 5100 ton CO2.
De provincie Noord-Brabant heeft afspraken gemaakt met het rijk over de
plaatsing van 470,5 MW windenergie in 2020. Deze afspraak is als
doelstelling door Provinciale Staten onder andere vastgelegd in de Structuurvisie
ro. Daarnaast hebben veel gemeenten een duurzaamheidsdoelstelling
vastgesteld. Windenergie kan daar een bijdrage aan leveren.

4a. Bent u het met de PVV eens dat, zoals ook gesteld door Prof. dr. Machiel
Mulder (4), indien de effecten van de EU-ETS-emissiehandel worden
meegenomen in de berekening van de CO2-reductie, er geen grammetje CO2
bespaard wordt met zowel windturbines als het hele klimaat-/energiebeleid? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, wat is dan de reden dat u onze provincie tóch vol wil
laten zetten met windturbines?
Antwoord: Zoals in het antwoord op vraag 4 staat, levert een windturbine van
3,2 MW een jaarlijkse besparing op van circa 5100 ton CO2. Het ETS
emissiehandelssysteem zal in Europees verband aangepast moeten worden om
tot een effectief instrument te komen. Wij voeren een lobby om dit te bereiken.
Om onze doelstellingen met betrekking tot onder andere duurzame energieopwekking te halen, kunnen wij echter niet wachten op aanpassing van dit
systeem. Onze doelstelling voor 2020 is in het antwoord op vraag 4
beschreven.
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5. Wat is uw inschatting dat de geplande bijna 500MW Brabantse windturbineinspanning de komende 15 jaar aan subsidie (SDE+) + belastingkorting
(postcoderoosregeling, EIA, etc.) de belasting- en heffingenbetaler gaat kosten?
Bent u het met de PVV eens dat met dit rondpompen van belastinggeld niet veel
‘verdiend’ wordt, maar dat dit vooral heel veel publiek geld kost? Zo nee,
waarom niet?
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Antwoord: Met de opwekking van windenergie wordt invulling gegeven aan de
maatschappelijke opgave om te komen tot een duurzame energievoorziening.
Wij zijn dan ook niet van mening dat het hier gaat om het onnodig rondpompen
van belastinggeld.

6. Kunt u aangeven welke betekenis de aanduiding ‘zoekgebieden voor
windenergie’ in de Verordening Ruimte nog heeft als u hier structureel van
afwijkt? Of kunnen we alle vastgestelde kaarten met zoekgebieden voor
windenergie in de biomassacentrale gooien? Zo nee, bent u dan bereid de
kaartbeelden te respecteren?
Antwoord: De Verordening ruimte 2014 biedt ruimte voor windturbines binnen
het ‘zoekgebied voor windenergie’ en op of aansluitend aan bestaande
terreinen met middelzware en zware bedrijvigheid. Daarnaast biedt de op 18
november 2016 vastgestelde wijziging van de Verordening ruimte 2014
mogelijkheden voor windturbine-initiatieven buiten het zoekgebied. Dit onder de
voorwaarden dat er sprake is van meerwaarde (sociale participatie) en dat de
locatie past binnen de uitgangspunten van de Structuurvisie ro. Hiermee geven
we invulling aan motie M21, ‘Kleinschalige windenergie’ van Provinciale Staten
van 13 november 2015.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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