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De meeste fracties toonden zich verheugd dat deze stukken nu voorliggen.
Belangrijke algemeen punt is het draagvlak bij de bevolking en wat het betekent als dat draagvlak er
niet is en de regionaal afgesproken doelstellingen in gevaar komen. Gebruiken gemeenten en
provincie dan instrumenten om windmolens en zonnevelden toch te realiseren? De
gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zouden een vertragend effect kunnen hebben.
Ook zijn er vanuit sommige fracties vraagtekens bij de participatie en verschillen de meningen over
het moment waarop de provincie over deze stukken zou moeten besluiten. Is dat volgens het eigen
geplande proces, of dient gewacht te worden op de besluiten van de gemeenten? De participatie bij
de vervolgstappen moet ook goed geborgd zijn.
De gedeputeerde gaf hierover aan dat draagvlak uiteraard zeer belangrijk is. Echter de provinciale
doelstellingen en de met de regio’s gemaakte afspraken moeten ook in het oog gehouden worden.
Inpassingplannen en projectbesluiten zijn een laatste redmiddel. PS zullen daar altijd nadrukkelijk bij
betrokken worden. De provincie is een gelijkwaardige partner en het zou een verkeerd signaal zijn om
te wachten totdat alle gemeenten besloten hebben. Beaamd wordt dat participatie bij het
vervolgproces naar RES 2.0 en als er nieuwe locaties in beeld komen zeer belangrijk is.
Daarnaast werd op tal van inhoudelijke punten ingegaan. Onder verwijzing naar het verslag dat nog
voor de Statenvergadering beschikbaar zal zijn, hierbij een overzicht van en aantal belangrijke zaken:
•
Liggen wij nog op koers met betrekking tot de verschillende ambities voor de komende jaren?
De gedeputeerde gaf aan dat dit een permanent punt van aandacht is en dat de Tussenbalans daar
ook inzicht in zal geven.
•
Verzocht wordt om ruim aandacht te besteden aan gedeeld eigenaarschap.
•
Hoe zit het met de NMU-alternatieven en de prioritering daarvan richting RES 2.0? De
initiatieven van de NMU zijn relatief nieuw en participatieprocessen daarover moeten nog
plaatsvinden. Daardoor is een hogere prioritering daarvan nu nog niet mogelijk.
•
PS graag goed betrekken bij de Tussenbalans die volgend jaar gemaakt wordt. Dit wordt door
de gedeputeerde volmondig toegezegd.
•
Hoe zit het met de nog lopende onderzoeken naar de effecten van windmolens op de
gezondheid? Momenteel geven deze onderzoeken geen reden om de RESsen ter discussie te stellen.
Het is echter een permanent punt van aandacht.
•
Gevraagd wordt naar meer kaartbeelden van de RESsen overall en ook naar meer
visualisatie. De gedeputeerde zegt toe nog voor de Statenvergadering met een kaartbeeld voor alle
RES-regio’s te zullen komen. Ook zal hij bij de gemeenten nogmaals aandacht vragen voor
visualisatie en de daarvoor beschikbare tool.
•
Er moet voldoende aandacht zijn voor opslagcapaciteit en het is wenselijk om een
netwerkstrategie op te stellen. De gedeputeerde wijst op de in de Kadernota voor dit doel gevraagde
middelen.

De commissie adviseert het voorstel als normaal debat te agenderen voor de PS-vergadering van 30
juni 2021.
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