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Weinig mogelijkheden om compensatie voor omwonenden wind- en
zonneparken af te dwingen
Provincies en gemeenten hebben geen bevoegdheid om compensatie en financiële
participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken af te dwingen. Dat concludeert de
Noordelijke Rekenkamer. De provincie Drenthe heeft de verantwoordelijkheid voor de
realisatie van energiepark Pottendijk bij de gemeente Emmen neergelegd. De Noordelijke
Rekenkamer constateert echter dat bij energiepark Pottendijk de planologische medewerking
aan de plannen van de ontwikkelaar afhankelijk is gesteld van het bieden van financiële
participatie. De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincie Drenthe aan om bij het Rijk aan
te dringen op landelijke wetgeving. Zolang er geen landelijke wetgeving is, kunnen de provincie
Drenthe en Drentse gemeenten alleen op basis van vrijwilligheid afspraken maken met de
initiatiefnemer over compensatie en financiële participatie voor omwonenden.
Voor Drenthe is in de Omgevingsvisie de gehele zuidoosthoek van Drenthe aangewezen als
zoekgebied voor grootschalige windenenergie. Bij de aanwijzing van het zoekgebied heeft er
een verruiming van het zoekgebied plaatsgevonden. Ook werd besloten dat er geen maximum
meer gold voor het totale opgestelde vermogen aan windparken in Drenthe. De gewijzigde
omgevingsvisie is daarna niet meer voor inspraak voorgelegd aan de bevolking. De
Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincie Drenthe aan om in een dergelijke situatie het
gewijzigde plan wel weer voor een reactie aan inwoners van Drenthe voor te leggen als in de
toekomst nieuwe zoekgebieden worden aangewezen.
De Noordelijke Rekenkamer heeft in totaal zes aanbevelingen gedaan. Gedeputeerde Staten
nemen daarvan drie over. Zij zien echter geen reden om te overdenken waarom specifiek
omwonenden van wind- en zonneparken moeten worden gecompenseerd en van andere
ruimtelijke ingrepen niet. Ook onderschrijven zij niet de aanbeveling om een visie te
ontwikkelen door wie duurzame energie idealiter moet worden opgewekt. Verder nemen zij de
aanbeveling om een beleidskader voor bovenwettelijke compensatie van omwonenden vast
te stellen niet over. De Noordelijke Rekenkamer betreurt dit.
In Drenthe zal de komende jaren voor 285,5 megawatt aan windenergie en bijna 550 megawatt
aan zonneparken worden aangelegd. De Noordelijke Rekenkamer onderzocht hoe de
verdeling van kosten en baten rondom het energiepark Pottendijk en de zonneparken NieuwBuinen en Ubbena is geregeld.
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Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit persbericht of meer informatie over het rapport ‘Verdeling onder
hoogspanning’ kunt u contact opnemen met plaatsvervangend voorzitter de heer dr. J. van der
Bij (06-27844031). Bij geen gehoor: dr. L. Schaap, directeur-secretaris (06-13006632). Of met

het secretariaat van de Noordelijke Rekenkamer (0592–304790). Het rapport is na 2 maart,
20.00 uur te downloaden van onze website www.noordelijkerekenkamer.nl.

