
Gemeenteraad
Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Westerveld;

In vergadering bijeen op 26 april 2021;

Constaterende dat:
- de gemeenteraad voornemens is om in te stemmen met het voorleggen van zoekgebieden 

aan de inwoners van Westerveld voor de grootschalige opwek van zon en windenergie; 
- er signalen zijn dat op grondeigenaren in de zoekgebieden druk wordt uitgeoefend door 

projectontwikkelaars;
- de gemeenteraad van Westerveld op 24 september 2019 het college opdracht heeft 

gegeven om samen met andere Drentse gemeenten, de provincie en de waterschappen de 
regionale energiestrategie Drenthe (RES-Drenthe) op te stellen;

- daarin in ieder geval sprake van 50% lokaal eigenaarschap moet zijn bij de ontwikkeling 
van grootschalige opwek; 

- lokaal eigenaarschap een middel is om lokaal zeggenschap over een energieproject te 
realiseren; 

Overwegende dat: 



- met de opdracht om met inwoners in gesprek te gaan over de zoekgebieden de druk alleen 
maar groter wordt; 
- er steeds meer voorbeelden zijn van gemeenten die het lokale eigenaarschap verankeren (o.a. 
Zwartewaterland);
- het criterium van 50% lokaal eigenaarschap juist bedoeld is om niet alleen de lasten maar 
juist ook de lusten lokaal te laten landen, in combinatie met een profijtbeginsel; 
- het financiële- en ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van de gebieden nog in 
ontwikkeling zijn en naar verwachting pas later dit jaar aan de raad wordt aangeboden; 

Spreekt uit: 
- het genoemde 50% lokaal eigenaarschap als een minimum te zien, maar dat een hoger 
percentage lokaal eigenaarschap tussen 75 en 100% wenselijk;

Verzoekt het college: 
- samen met de inwoners en grondeigenaren van de zoekgebieden te onderzoeken of het 
mogelijk is om het gebied zelf te ontwikkelen zodat een lokaal eigenaarschap tussen 75 en 
100% ontstaat; 
- tevens een passende profijtregeling uit te werken; 
- de opgedane ervaringen en uitspraken uit deze motie te gebruiken bij het nog te ontwikkelen 
financiële en ruimtelijk beleidskader. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door:

G. Kiers J. Mones J. Puper
Duurzaam Sterk Westerveld   Gemeentebelangen  PvdA

R. Masselink  G. Ballast M. van de Kasteelen
VVD  CDA Progressief Westerveld

A. Oosterhuis
D66


