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Motie concentratielocaties in RES 1.0
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 9 en 10 juli 2020,

Constaterende dat:
- De spreiding van concentratiegebieden voor windenergie niet evenredig over de provincie zijn
verdeeld;
- Constaterende dat andere provincies, in het bijzonder de provincie Noord-Brabant, in haar RES
de grensgebieden met Zeeland heeft aangemerkt als o.m. concentratielocaties voor wind.
Overwegende dat:
- De RES is gefundeerd op evenredig bijdragen en op draagvlak onder de inwoners;
- Het daardoor niet zo kan zijn dat één kant van de provincie alle ‘lasten’ krijgt, terwijl de andere
kant van de provincie (waar nu juist de grootverbruikers staan) nagenoeg geen
concentratiegebieden kent en profiteert van de inspanningen van andere gemeenten;
- Voor de plaatsing van zon en wind nabij provinciegrenzen een regionaal overleg moet komen,
teneinde te voorkomen dat bepaalde delen van de provincie onevenredig hard getroffen worden
door initiatieven tot zon- en windparken.
Spreekt als haar mening uit dat:
- Het oostelijke deel van de provincie niet het afvalputje van Zeeland én Brabant moet worden,
wat betreft de plaatsing van zonne- en met name windparken, noch de grenzen van de provincie
in het algemeen volgezet mogen worden.
Draagt het college op om:
- Bij de plaatsing van zon en wind, anders dan de opgave die reeds in ruimtelijk beleid en de RES
is verankerd, zorg te dragen voor de evenredige verdeling over de provincie;
- Voor de komende opgaven een visie op energielandschappen uit te werken, met inachtneming
van voornoemde verdeling;
- Voor zover nodig hiermee rekening te houden in toekomstig ruimtelijk beleid;
- Interbestuurlijke overleggen te voeren met omliggende provincies, om te voorkomen dat
provinciegrenzen worden volgezet met zon- en wind-initiatieven en PS periodiek over deze
overleggen te informeren.

en gaan over tot de orde van de dag.
Namens de Statenfractie Partij Voor de Vrijheid in Zeeland,
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