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Agendapunt NRK-rapport Verdeling onder hoogspanning

Korte titel motie Aandringen op landelijke regelgeving omtrent 
compensatie van en financiële participatie door 
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De Staten, in vergadering bijeen op 27 mei 2020

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
 de Noordelijke rekenkamer onderzoek heeft gedaan naar de verdeling van de 

kosten en de baten van de eneregietransitie en naar de vraag of deze verdeling 
rechtvaardig is;

 het onderzoek gericht is op de lusten en lasten van de duurzame opwekking van 
energie, in het bijzonder op de aanleg van zonne- en windparken;

 steeds vaker de wens wordt geuit dat omwonenden moeten worden 
gecompenseerd en de mogelijkheid moeten krijgen om te participeren;

 in het klimaatakkoord uit 2019 is afgesproken dat wordt gestreefd naar lokaal 
eigenaarschap van 50% voor wind- en zonneparken op land; 

overwegende dat
 het huidige omgevingsrecht een zeer beperkte grondslag bevat op basis waarvan 

overheden initiatiefnemers kunnen verplichten de omwonenden bovenwettelijk te 
compenseren of financieel te laten participeren;

 er geen eenduidige normen voor compensatie en financiële participatie zijn en de 
totstandkoming van een compensatie- of participatiearrangement afhankelijk is van
toevallige factoren;

 in Nederland een wettelijke regeling ontbreekt voor compensatie van en financiële 
participatie door omwonenden. Dit leidt tot een grote diversiteit aan afspraken en 
regelingen;
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verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

om bij het Rijk, mogelijk in IPO-verband, aan te dringen op landelijke wetgeving waarin 
specifiek voor wind- en zonneparken bevoegdheden in het leven worden geroepen 
waarmee compensatie van en financiële participatie door omwonenden kan worden 
afgedwongen

en gaan over tot de orde van de dag.
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