
Brabant

MOTIE Brabantse wind
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 april 2018,

Behandelend Statenvoorstel 20/1 8 inzake de Perspectiefnota 201 8 'Brabant op koers',

Constaterende dat

- Gedeputeerde Staten voornemens zijn om te komen tot een Energieagenda 2019-2030;

- De provincie Noord-Brabant zich in 2013 heeft gecommitteerd aan landelijke afspraken om in 
2020 470,5 MW Windenergie te gaan opwekken;

- Het financieel rendement van investeringen in windturbines momenteel aantrekkelijker is dan 
de opbrengst van verplicht schatkistbankieren;

- Het verstrekken van leningen met maatschappelijk rendement vanuit de immunisatieportefeuille 
past binnen het treasury beleid van de provincie;

- In het bestuursakkoord is uitgesproken dat omwonenden van windparken in Brabant in de 
toekomst meer moeten gaan meeprofiteren van de groene energie, onder andere door 
participatiemogelijkheden van burgers te vergroten.

Overwegende dat

- Er behoefte is aan meer projecten in Brabant om energie uit wind te realiseren om de landelijk 
gemaakte afspraken na te komen;

- De provincie actief ruimte moet maken voor het realiseren van duurzame (decentrale) 
energieopwekking, bijvoorbeeld uit zon en wind;.

- In meerdere Midden-Brabantse gemeenten plannen in ontwikkeling zijn om windmolens te 
realiseren waarbij individuele (jonge) Brabanders een stukje profijt van de windmolen kunnen 
kopen; dit gebeurt onder meer op industrieterreinen in Tilburg, Waalwijk en Dongen;

- Bij het Windpark Al 6 de provincie samen met vier gemeenten het initiatief heeft genomen om 
windenergie langs de Al 6 te realiseren; waarbij vooraf is vastgelegd dat de lokale 
gemeenschappen moeten kunnen deelnemen in windprojecten en dit tot draagvlak heeft 
geleid bij de inwoners in West-Brabant.

Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om

- Te onderzoeken wat er nodig is om als provincie Noord-Brabant versneld de landelijke 
afspraak te behalen om 470,5 MW Windenergie te realiseren; hierbij in ieder geval te 
verkennen of en hoe de provincie Noord-Brabant zelf eigenaar wordt van tenminste 6 
windturbines.

- In deze verkenning nadrukkelijk mee te nemen dat het eigenaarschap voor deze windturbines 
voor 667o (eventueel via aandelen) bij Brabanders terecht komt; in lijn met de projecten in 
Midden-Brabant;

- De rendementen van de overige 34QZo aandelen te gebruiken voor de structurele financiering 
van de energietransitie;

- De Provinciale Staten te informeren over deze onderzoeken en waar nodig te komen tot 
investeringsvoorstellen bij de Begroting 2019 om over te gaan tot de aanschaf van 6 
windturbines.

En gaan over tot de orde van de dag.

Dóó, Arend Meijer


