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Onderwerp

Windmolens
Datum

24 april 2018
Ons kenmerk

C2225054/4345075

Geachte heer Portheine,

Uw kenmerk

Bij brief van 8 april 2018, ingekomen op 9 april 2018, heeft u namens de VVD
fractie schriftelijke vragen gesteld over een artikel in de Leeuwarder Courant van
31 maart jl. over windmolens op land.

Contactpersoon

F. (Frederieke) van Lievenoogen Grube

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 82 09

1. Kent U dit artikel ? (Aangezien het een artikel in de Leeuwarder Courant
betreft kunnen wij ons voorstellen dat U dit wellicht heeft gemist)

Email

Antwoord: Ja, hetzelfde artikel is ook verschenen in o.m. het Brabants Dagblad,
BN De Stem en het AD.

Bijlage(n)

2. Herkent U zich in de strekking van het artikel en met name het IPO standpunt?
Antwoord: Nee.

3. Kunt U ons aangeven in hoeverre in IPO verband al wordt gesproken over
inzet op uitbreiding opgesteld vermogen windenergie op land, ter voorbereiding
op de komende onderhandelingen voor een nieuw klimaatakkoord met het Rijk?
Antwoord: In het kader van het Klimaat- en Energieakkoord (KEA) wordt door
het Rijk met overheden, maatschappelijke partners en bedrijfsleven gesproken
over de opgave hernieuwbare energie. Vanuit het IPO wordt input voor deze
overleggen voorbereid. Op basis van de afspraken in het KEA zullen provincies
en partners in de regio, medio 2019 richting het Rijk en via de Regionale
Energie- en Klimaatstrategieën (REKS), tot maatschappelijk gedragen voorstellen
moeten komen voor de opgave hernieuwbare energie. Daarbij handelen wij
binnen de kaders van uw Staten. Mede omdat niet is uit te sluiten dat uitbreiding
van wind op land een serieus onderdeel van het hele pakket gaat worden,
vinden wij het van groot belang om uw Staten dit jaar nog een kader voor de
energiedoelstellingen vast te laten stellen in de vorm van een Integrale
energieagenda 2019-2030.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

fvlievenoogen@brabant.nl

-

Datum

4. Wat is uw standpunt t.a.v. uitbreiding capaciteit wind op land na realisatie
van de overeengekomen capaciteit van 470,5 MW als onderdeel van de
landelijke afspraak van 6000MW?

24 april 2018
Ons kenmerk

C2225054/4345075

Antwoord: Wij hanteren het kader dat uw Staten ons hebben meegegeven in het
bestuursakkoord en de Verordening ruimte. Wij bereiden een standpunt voor in
het kader van het proces voor de Integrale energieagenda 2019-2030, die wij
eind dit jaar vanuit uw kaderstellende rol aan uw Staten voorleggen.

5. De VVD Statenfractie wil t.z.t. een oordeel kunnen vormen over een nieuw
klimaatakkoord voordat deze definitief wordt vastgesteld. Bent u bereid om het
concept klimaatakkoord met PS in een oordeelsvormende themavergadering te
bespreken voordat het definitief wordt?
Antwoord: Het Rijk heeft de regie in het ontwikkelen en vaststellen van het
Klimaat- en Energieakkoord met vele maatschappelijke en bestuurlijke partners.
Wij leveren via het IPO binnen het mandaat van uw Staten onze inbreng aan dit
akkoord. Mochten er onderdelen in dit akkoord zijn die zich buiten het mandaat
van uw Staten begeven, dan leggen wij dit uiteraard vooraf aan u voor.

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
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