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Weinig mogelijkheden om compensatie voor omwonenden wind- en
zonneparken af te dwingen
De provincie Groningen heeft geen bevoegdheden om compensatie en financiële participatie
voor omwonenden van wind- en zonneparken af te dwingen. De Noordelijke rekenkamer
constateert echter dat bij twee van de drie onderzochte projecten, de planologische
medewerking van de provincie aan de plannen van ontwikkelaars, afhankelijk is gesteld van
het bieden van compensatie. De Noordelijke Rekenkamer beveelt de provincie Groningen aan
om bij het Rijk aan te dringen op landelijke wetgeving. Zolang er geen landelijke wetgeving is,
kan Groningen alleen op basis van vrijwilligheid afspraken maken met de initiatiefnemer over
compensatie en financiële participatie voor omwonenden.
Bovendien werden op het moment dat zich een concreet duurzaam energieproject aandiende,
omwonenden vaak niet direct betrokken. Als omwonenden al betrokken werden, dan was dat
relatief laat in het besluitvormingsproces en op de meest terughoudende manier. De provincie
zou daarom inwoners van geschikte gebieden voor wind- of zonne-energie moeten
aanmoedigen zichzelf te organiseren en (mede-)initiatiefnemer te worden van het park. Zij
kunnen dan vanaf het eerste moment als gelijkwaardig partner meepraten over zaken als de
locatiekeuze en de inrichting van het park. Daarbij moeten zij goed worden ondersteund.
Gedeputeerde Staten onderschrijven in hoofdlijnen de bevindingen van het onderzoek. In het
rapport worden zes aanbevelingen gedaan, die zij ook grotendeels onderschrijven. De
Noordelijke Rekenkamer benadrukt in haar nawoord het belang van een visie op de productie
van duurzame energie en compensatie en lokaal eigenaarschap. Ook beklemtoont de
Noordelijke Rekenkamer het belang van vrijwilligheid van afspraken over compensatie en
financiële participatie.
In Groningen zal de komende jaren voor 468,5 megawatt aan windenergie en bijna 300
megawatt aan zonneparken worden aangelegd. Al sinds 2000 ligt vast in welke gebieden
grootschalige windparken mogen worden aangelegd. De Noordelijke Rekenkamer onderzocht
hoe de verdeling van kosten en baten rondom de windparken N33 en Oostpolder en het
zonnepark Vlagtwedde is geregeld.
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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.

