
GROEN
rVu LINKS

MOTIE

Titel motie Financiele participatie omwonenden

In te vullen door de Statengriffier

M-1O1O

Datum PS 16-6-2021

Voordrachtnr. : 7358

Onderwerp

gemeenten).

van vergunningen.

passend bod om financieel in te stappen.

Bij het toekennen van wind- en zonnelocaties moeten initiatiefnemers voldoen aan de

voorwaarde dat omwonenden een passend bod hebben gekregen om financieel te

participeren. De provincie biedt tevens laagdrempelige financiering aan.

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:
- Draagvlak een belangrijke voorwaarde is voor het realiseren van de doelen uit het klimaat en energie-

akkoord.
- Omwonenden van windmolens en/zonnepark vaak niet of niet tijdig worden betrokken bij de

ontwikkeling van zon- en windparken (zie ook studie Rijksuniversiteit Groningen1)

- In het Klimaatakkoord het streven is dat 50% van de productie van hernieuwbare opwek op land, in

handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven). Het gaat daarbij om mee-investeren aan

de voorkant van een project.
- De RES’en 1.0 de kansen en mogelijkheden voor lokaal eigendom van de productie van hernieuwbare

opwek in de regio beschrijven.
- De financiële participatie een streven is maar geen verplichting en dat dit in de huidige RES’en 1.0 te

vrijblijvend is vormgegeven
- De RESen het instrumentarium missen om financiële participatie af te dwingen in hun voorstellen.

Overwegende dat:
- De zon en wind van iedereen is en de energietransitie van ons allemaal moet zijn.
- Minder draagkrachtige huishoudens door gebrek aan middelen vaak in de minst energiezuinige

woningen wonen en relatief hoge energierekeningen hebben.

- Het participeren in winstgevende wind en zonneparken kansen biedt voor zowel het bestrijden van

energie-armoede onder meer door het nemen en financieren van energiebesparende maatregelen die

op termijn weer geld opleveren door lagere energierekeningen.

• Dat in de uitwerking van de RES 2.0 (opleveren in 2022-2023) een uitgewerkt voorstel moet liggen ook

met betrekking tot de — minstens- 50 % financiële participatie.

- De Provincie in veel gevallen de vergunningen verleent voor wind en zonneparken (en ook

- De provincie (en gemeenten) gaat over het instrumentarium om voorwaarden te stellen bij het afgeven

Verzoeken het College:

- Om bij in de startnotitie module Energietransitie aan te geven op welke wijze de voorwaarde kan

worden gesteld aan de indiener of projectontwikkelaar dat omwonenden zijn benaderd met een

- Te onderzoeken welke laagdrempelige financieringsvormen zich lenen om inwoners met weinig

middelen in staat te stellen om mee te kunnen doen met de financiële participatie en tevens te

onderzoeken hoe een koppeling gemaakt kan worden aan de financieringsmogelijkheden van het

energiezuinig maken van zowel koop en huur woningen.

1 Blog: Investeerders in groene energie maken veel winst door subsidies” 1 Business School 1

Riiksuniversiteit Groningen (rug.nl)
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en gaan over tot de orde van de dag’
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