Regionale Energie Strategie - RES Drenthe 1.0 vaststellen
MOTIE Eigenaarschap grootschalige energie opwek
De Raad van De Wolden bijeen in de vergadering van 24 juni 2021.
Constaterende dat:
•
De Wolden de eigen ambitie niet alleen kan realiseren met zon op dak.
•
Grootschalige opwek op dit moment alleen mogelijk is als deze van onderop wordt
gerealiseerd of om de eigen energiebehoefte op te wekken.
•
Er bij de themapagina van de RES een kaart is gedeeld waar wettelijk gezien mogelijkheden
voor windturbines zijn.
•
Er signalen zijn dat op grondeigenaren in de aangegeven gebieden druk wordt uitgeoefend
door projectontwikkelaars.
•
De gemeente De Wolden het college opdracht heeft gegeven om samen met andere Drentse
gemeenten, de provincie en de waterschappen de regionale energiestrategie Drenthe (RESDrenthe) op te stellen.
•
Daarin in ieder geval sprake van 50% lokaal eigenaarschap moet zijn bij de ontwikkeling van
grootschalige opwek.
•
Lokaal eigenaarschap een middel is om lokaal zeggenschap over een energieproject te
Realiseren.
Overwegende dat:
•
De toekomstvisie meer duidelijkheid zal geven waar grootschalige energie opwek mogelijk is.
•
Als het niet nodig is we de regie niet uit handen willen geven aan grote ontwikkelaars.
•
er steeds meer voorbeelden zijn van gemeenten die het lokale eigenaarschap verankeren
(o.a. Staphorst en Westerveld).
•
het criterium van 70 - 100% lokaal eigenaarschap bedoeld is om niet alleen de lasten maar
juist ook de lusten lokaal te laten landen, in combinatie met een profijtbeginsel voor
omwonenden.
Spreekt uit:
•
Dat een minimaal 70 tot 100% lokaal eigenaarschap past bij De Wolden.
Verzoekt het college:
•
Samen met de inwoners en grondeigenaren van een kansrijk gebied voor grootschalige
opwek te onderzoeken of het mogelijk is om het gebied van onderaf zelf te ontwikkelen
zodat een lokaal eigenaarschap van minimaal 70 tot 100% ontstaat.
•
tevens gezamenlijk een passende profijtregeling uit te werken.
•
de opgedane ervaringen en uitspraken uit deze motie te gebruiken bij het nog te ontwikkelen
financiële en ruimtelijk beleidskader.
En gaat over tot de orde van de dag.
Zuidwolde, 24 juni 2021.
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