
  

     
             
MOTIE   In te vullen door de voorzitter

Titel motie : Motie tot afstand nemen van uitspraken gedeputeerde Homan
Datum PS : woensdag 30 juni 2021
Onderwerp : Uitspraken gedeputeerde Homan in DvhN

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 30 juni 2021;

Kennis genomen hebbende van:

 Het artikel ‘Windmolens en zonneparken? 'Bij energietransitie hoor je alleen de hardste 
schreeuwers. Jongeren vinden het prima', zegt gedeputeerde Nienke Homan van Groningen’ 
(*), gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden, d.d. 28 mei 2021;

Overwegende dat:

 gedeputeerde Homan, verantwoordelijk voor de portefeuille Energietransitie en RES, 
tegenstanders van wind- en zonneparken wegzet als “schreeuwers” en daarmee deze 
inwoners van onze provincie schoffeert en beledigt;

 met haar uitspraken in het artikel impliceert dat de mening van inwoners wonend buiten de 
stad Groningen niet relevant noch doorslaggevend is voor de voortgang van de RES;

 uitgerekend de inwoners wonend in deze gebieden geconfronteerd worden met de gevolgen 
van wind- en zonneparken in hun leefomgeving en juist daarom gehoord moeten worden; 

 de gedeputeerde in dit interview spreekt als bestuurder van alle inwoners van de provincie 
Groningen;

 de gedeputeerde met haar uitspraak “dat trekt alleen de gemiddelde blanke man van 65-plus 
die ooit techneut was, een inspraakavond over de RES bijwoont” betrokken burgers  
stigmatiseert;

 de gedeputeerde met haar uitspraak dat de RES “helemaal niet bedoeld is voor de 
gemiddelde Groninger” aangeeft dat alle inspanningen gericht op het verwerven van 
draagvlak voor de RES in haar ogen slechts bedoeld waren als schijnvertoning;

 de gedeputeerde met haar uitspraken het draagvlak voor de Energietransitie en de RES 
ernstig schaadt.
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Roept het college van Gedeputeerde Staten op:

 als provinciaal bestuur van álle Groningers afstand te nemen van de uitspraken van 
gedeputeerde Nienke Homan, gedaan in dit artikel van DvhN.

 te verklaren dat een breed draagvlak onder Groningers in Stad én Ommeland wel degelijk 
doorslaggevend is bij het realiseren van wind- en zonneparken. 

En gaan over tot de orde van de dag,

1. Bram Schmaal, Groninger Belang
2. Robert Pestman, Code Oranje
3. Dries Zwart, Partij voor het Noorden
4. Henk Marquart Scholtz, Ons Groningen
5. Bart van der Werf, Forum voor Democratie
6. Ton van Kesteren, PVV
7. Jan Hein Mastenbroek, SP
8. Johan ten Hove, 50 PLUS

*)https://www.dvhn.nl/groningen/Bij-energietransitie-hoor-je-de-hardste-schreeuwers-
26837396.html 
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