SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
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:

VVD (Simon de Witte)
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:

23 februari 2021

Aan

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Aankoop windmolens tbv Gemeentelijk Energiebedrijf

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

:

:

3 maart 2021

Toelichting:
Vorige week werd bekend dat Vattenfall het voornemen heeft op termijn zijn aandeel van 4 windmolens in
het te realiseren Nij Hiddum-Houw windpark, in totaal 9 windmolens, te willen verkopen aan een ‘lokale’
partij. In de `Klimaatagenda SWF 2021`van de gemeente Súdwest Fryslân, heeft het College van B & W de
ambitie uitgesproken om een Gemeentelijk Energiebedrijf op te richten.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Is het college op de hoogte over het voornemen van Vattenfall om zijn aandeel in windpark Nij
Hiddum Houw op termijn te willen verkopen aan een ‘lokale’ partij?
Antwoord:
Ja

2.

In onze gemeente zijn er meer dorpen die graag een dorpsmolen willen exploiteren. Ook inwoners en
ondernemers willen participeren in duurzame energievormen. Maar qua regelgeving (bijv. Beschermd
stadsgezicht en landschappelijke inpassing) niet altijd mogelijk is.
Ziet het college dit dan ook als ultieme kans om als lokale partij het aandeel van Vattenfall over te
nemen en onder te brengen in het op te richten Gemeentelijk Energiebedrijf?
En zou hiermee al de wensen en doelstellingen van dorpen, inwoners en bedrijven in onze gemeente
verwezenlijkt kunnen worden?
Antwoord:
Het kader voor het huidige energiebeleid in onze gemeente wordt gevormd door het besluit van de
raad op 24 september 2020. De voor deze vraag 2. relevante onderdelen van dit besluit zijn:
a. het Burgerforum advies volledig over te nemen. Hoofdconclusies uit de raadpleging:
1. Deelnemers zien een grote rol voor de gemeente en de inwoners zelf.
2. Deelnemers zijn terughoudend over een te grote rol voor de markt.
3. De overgrote meerderheid van de deelnemers wil niet dat Súdwest-Fryslân
energieleverancier van Nederland wordt, jongeren zijn relatief positief over deze optie.
4. Het landschap is een belangrijke waarde en de aantasting daarvan een reden tot zorg.
5. Kosteneffectiviteit is een belangrijk onderwerp voor deelnemers.
6. Deelnemers hebben zorgen over de eerlijkheid van de verdeling van lusten en lasten.

b. het college opdracht te geven:
I. het Burgerforum advies en de moties van de raad in te zetten in de RES Fryslân;
II. tot het vertalen van het Burgerforum advies naar het omgevingsbeleid van SúdwestFryslân;
III. tot het maken van een nadere uitwerking voor een vervolg naar onze inwoners.
Eerder al heeft de raad op 4 april en 6 juni 2019 in totaal drie moties aangenomen die te maken
hebben met de strategische positie van onze gemeente binnen de RES Fryslân zelf. Dit zijn:
- Motie I: Vraag GS plaatsing kleine windmolens (4 april '19) (meer ruimte te bieden voor het
plaatsen van kleine solitaire windmolen met een masthoogte tot 15 meter in het landelijke
gebied)
- Motie II: Advies onderhandelingen alternatieve energie (6 juni '19)
Iedere gemeente moet zoveel mogelijk op eigen grond voorzien in haar eigen
energiebehoefte;
De restopgave evenredig te verdelen over alle Friese gemeenten;
- Motie III: Zonnepanelen IJsselmeergebied (6 juni '19)
Het Burgerforum advies en de moties vullen elkaar sterk aan en vormen een gedegen pakket aan
inwoner- en politieke belangen die onze gemeente gaat inbrengen in het proces van de RES Fryslân.
Binnen bovenstaand kader passen windmolens op kleine erven. Het onderzoek naar een Gemeentelijk
Energiebedrijf past hier ook in. Nu ontstaat de vraag of we eigenaar moeten worden van een deel van
de windmolens van het Nij Hiddum-Houw windpark. Dit past binnen bovenstaand kader maar er zal
nader onderzocht moeten worden wat o.a. de juridische en financiële consequenties zijn.
3.

Nu de realisatie van Windpark NHH al in zo`n ver gevorderde stadium is, kan de gemeente going
concern in het realisatieplan stappen. Welke voordelen/nadelen ziet het college in een eventuele
overname van Vattenfall deel in NHH?
Antwoord:
Het college is de voor- én nadelen ervan aan het onderzoeken en overweegt pas daarna welke stappen
te nemen.

4.

Is het college bereid om met een plan van aanpak te komen op welke wijze dorpen, inwoners en
bedrijven kunnen participeren in het Gemeentelijk Energiebedrijf?
En zich daarbij sterk wil maken dat participaties recht geven op groencertificaten?
Antwoord:
Het onderzoek naar een Gemeentelijk Energiebedrijf is opgestart. We komen voor de zomer met een
verkennende notitie, met daarin de voor- en nadelen van een Gemeentelijk Energiebedrijf. Daarin zal
onderscheid gemaakt worden tussen energie-opwek, energie-opslag (elektriciteit) én warmte (als
vervanging van aardgas).

Tussenantwoord (indien van toepassing):

