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Onderwerp

Schriftelijke vragen CDA en CU-SGP over wind op land
Datum

19 december 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Van Vugt,

C2218445/4286918
Uw kenmerk

Bij brief van 1 december 2017, ingekomen op 1 december 2017, heeft u
namens de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F. (Frederieke) van Lievenoogen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Grube
Telefoon

1. Het realiseren van windenergie op land begint met het hebben van een
grondpositie (eigendom, pacht of recht van opstal). Ook in Brabant melden zich
buitenlandse investeerders. Heeft het college een beeld van de omvang van hun
markt/ grondposities?

(073) 680 82 09

Antwoord: Nee, wij hebben daar geen beeld van.

-

2. Zo ja, kunt u de omvang en locaties duiden?
Antwoord: Nee. Zie ons antwoord op vraag 1.

3. Hebt u contact hierover met buitenlandse partijen?
Antwoord: Nee.

4. De CDA-fractie en de CU/SGP-fractie maken zich zorgen of in deze situaties
het mogelijk is opbrengsten van windmolens terug te laten vloeien naar de regio
(sociale participatie). Deelt u onze zorg?
Antwoord: Nee, wij delen uw zorg niet. In ons beleid ten aanzien van
windenergie, zoals opgenomen in de Verordening ruime (Vr), staan, voor
windturbines in de Groenblauwe mantel en in het Gemengd landelijk gebied,
specifieke voorwaarden ten aanzien van maatschappelijke meerwaarde, waar
sociale participatie onderdeel van uitmaakt. De voorwaarden uit de Vr gelden
ten aanzien van alle ruimtelijke plannen.

Email

fvlievenoogen@brabant.nl
Bijlage(n)

5. Op welke wijze kan sociale participatie geborgd worden?

Datum

Antwoord: Sociale participatie is geborgd in de voorwaarden die op grond van
de Vr worden gesteld aan windturbine-initiatieven. Zoals in het antwoord bij
vraag 4 is aangegeven, geldt formeel de maatschappelijke meerwaarde alleen
voor projecten buiten het zoekgebied in West-Brabant en buiten de
bedrijventerrein in de stedelijke concentratiegebieden. We kunnen dus niet
stellen dat de maatschappelijke meerwaarde geldt voor alle locaties.
Wel merken wij op dat in zoekgebieden en bij bedrijventerreinen, bijvoorbeeld
bij De Rietvelden in Den Bosch of De Spinder in Tilburg, de maatschappelijke
meerwaarde/sociale participatie, op dit moment een uitgangspunt is voor zowel
gemeenten als het gros van de ontwikkelaars. Projecten rondom onder meer de
dorpsmolen en de PIP-A16 hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld.

19 december 2017
Ons kenmerk

C2218445/4286918

Bovendien stimuleren wij gemeenten om bij alle bestemmingsplannen voor
windenergie sociale participatie te borgen. Hiertoe brengen wij dit veelvuldig ter
sprake, dragen wij de goede voorbeelden aan en kan het Sociaal
Energieteam ondersteuning bieden.

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

2/2

