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Statenmededeling Monitor Wind op Land
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Geachte heer Portheine,

Uw kenmerk

Bij brief van 12 juli 2018, ingekomen op 13 juli 2018, heeft u namens de VVD
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

E. (Eltjo) Kugel

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 87 04

1. Bent U met ons van mening dat het teleurstellend is dat we ondanks
allerlei, reeds in 2017 uitgezette acties en interventies op de terreinen
waar bekende knelpunten liggen, er in een jaar tijd feitelijk geen
vooruitgang is geboekt in de noodzakelijke versnelling van de realisatie
Wind op Land om in 2020 aan de afspraak met het Rijk te voldoen?
Antwoord: In de Statenmededeling van 19 juni 2017 hebben wij uw
Staten geïnformeerd over de Monitor wind op land 2016. Hierin
hebben wij aangegeven dat het vanuit de provincie beperkt mogelijk is
om tot een versnelling in de realisatie van de windopgave te komen.
Met uitzondering van Windpark A16 hebben wij er in Brabant bewust
voor gekozen de procedures van de windprojecten door de gemeenten
te laten voeren, omdat ze hiermee zo dicht mogelijk bij de inwoners
liggen. Naast factoren die buiten de invloedssfeer van gemeenten en
onze provincie liggen, zoals defensieradar, hebben ook zorgvuldigheid
van het proces en de gemeentelijke verkiezingen en bijbehorende
bestuurswisselingen een versnelling in de weg gezeten.
Ook moeten wij constateren dat, met betrekking tot de knelpunten die bij
het Rijk liggen, enkel het punt van duidelijkheid over het 380 kV-tracé is
opgelost. Risicozonering bij bedrijventerreinen en
defensieradarproblematiek blijven vooralsnog knelpunten die diverse
projecten vertragen of zelfs onmogelijk maken.

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

Hoewel wij ons onverminderd blijven inspannen om versnelling in
windprojecten te brengen, is het realistischer te verwachten dat onze
inspanningen verdere vertraging beperken dan dat deze feitelijk tot
versnelling leiden.
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2. Deelt U onze zorg, mede in het kader van de eergisteren
gepresenteerde hoofdlijnen van een nieuw Klimaat en Energieakkoord,
dat wij als provincie Noord-Brabant voor een ongekende opgave staan
om niet alleen te versnellen om reeds bestaande afspraken te realiseren,
maar juist nog grotere ambities in de nabije toekomst waar te gaan
maken? Denkt U deze opgaven te kunnen realiseren zonder te tornen
aan de afspraak uit het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ over
Wind op Land?
Antwoord: Wij delen uw zorg dat wij, niet alleen als provincie NoordBrabant maar als Nederland als geheel, voor een ongekend grote
opgave staan om in 2050 energieneutraal te zijn. Met het recent
uitgebrachte Klimaat en Energieakkoord worden de breed gedragen
hoofdlijnen voor de tussenambitie richting 2030 uitgezet. Dit heeft geen
gevolgen voor de afspraken Wind op land die we met het Rijk en
gemeenten hebben gemaakt, zoals in het bestuursakkoord is
opgenomen. De komende jaren blijven we er op gericht om tijdig tot
realisatie van deze afspraken te komen.

3. Deelt U onze mening dat, ondanks het feit dat we weliswaar technisch
gaan voldoen aan de 14% doelstelling in 2020, vooral dankzij de
biomassa bijstook in de Amercentrale, wij voor de uitvoering van een
nieuw Klimaat en Energieakkoord, als Provincie Noord-Brabant ons
moeten herbezinnen op onze inzet, rol en vooral de werkwijze rondom
de effectieve uitvoering van de energietransitie?
Antwoord: Wij zijn als provincie één van de partijen die een rol spelen
in de transitie van het gebruik van fossiele naar herwinbare energie
binnen Brabant. In een sterk veranderende omgeving, wat eigen is aan
transitieopgaven, zullen we steeds opnieuw moeten bepalen waar we
als provincie de meeste toegevoegde waarde hebben, en waar we met
onze inzet verschil kunnen maken. Wij pakken als provincie de
handschoen op om, samen met andere overheden en partners, te komen
tot goede afspraken tot de uitvoering van het Klimaat en
Energieakkoord.
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Onze rol en inzet zullen nader vorm krijgen in de regionale
energiestrategieën en in de nieuwe Energieagenda 2019-2030.
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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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