
    

MOTIE   In te vullen door de voorzitter

Titel motie : Exploitatiefonds wind- en zonneparken
Datum PS : woensdag 26 mei 2021
Onderwerp : Regionale Energie Strategie 1.0 Groningen (RES)

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 26 mei 2021;

Overwegende dat:

 met exploitanten/investeerders van gebouwde wind- en zonneparken afspraken zijn 
gemaakt dat na beëindiging van de exploitatie, de gronden en wegen weer in "goede staat" 
dienen te worden opgeleverd;

 er geen dwang kan worden opgelegd bij bijvoorbeeld faillissement, overname of niet 
nakomen van de opgelegde verplichtingen;

 ongeveer 80% van de Nederlandse wind- en zonneparken in handen is van buitenlandse 
investeerders; 

 dit ongewenst is, zeker bij aanleg van nieuwe wind- en zonneparken;
 voorkomen moet worden dat deze kosten bij de inwoners worden neergelegd.

Stelt vast dat:

 in reeds gemaakte afspraken niet alles is geregeld zoals bij overname of faillissement; 
 de kans bestaat dat de kosten niet kunnen worden verhaald;
 inwoners niet voor deze kosten mogen opdraaien.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

 exploitanten/investeerders van gebouwde c.q. te bouwen, wind -en zonneparken te 
verplichten om jaarlijks 10% van de bruto opbrengst in een (gemeentelijk) exploitatiefonds te 
storten;

 Dit fonds te gebruiken voor de kosten van te verwijderen zonne- en windparken, indien 
exploitanten hier niet in voorzien en de (beschadigde) infrastructuur te herstellen;

 tevens de middelen in te zetten als revolverend fonds voor kleine particuliere 
(ver)duurzaamheidsprojecten, waarvoor draagvlak onder de bevolking is;
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 tevens de middelen in te zetten als revolverend fonds voor inwoners met een kleine(re) 
portemonnee om deze mensen te helpen te investeren in verduurzaming van hun eigen 
woning, ter voorkoming van energiearmoede; 

 dit fonds tevens aan te wenden voor het gasloos maken van dorpen, wijken, buurten en 
straten middels burgerinitiatieven en overheidsparticipatie;

 middels dit fonds o.a.  dorpscoöperaties te stimuleren te investeren in windmolens tot een 
hoogte van maximaal 15 meter.

En gaat over tot de orde van de dag,

1. Hans Haze, Groninger Belang
2. Ankie Voerman, Partij voor de Dieren
3. Dries Zwart, Partij voor het Noorden
4. Bart van der Werf, Forum voor Democratie


