RIS.9847

Van: B. van der Woude- GroenLinks
Aan: Presidium van de gemeenteraad
Betreft motivering binnengekomen stuk 11H: brief college inzake Uitspraak Gerechtshof Den Bosch
m.b.t. Windpark Pottendijk

Geachte leden van het presidium,
GroenLinks wil graag de brief van het college agenderen omtrent de uitspraak Gerechtshof Den
Bosch in de zaak Enexis tegen Energiepark Pottendijk.
In de brief geeft de wethouder correct aan dat het gerechtshof van Den Bosch een eerdere uitspraak
over de transport van elektriciteit door Enexis, en te leveren electriciteit aan Energiepark Pottendijk
teniet heeft gedaan.
Het hof heeft geoordeeld dat het regionale netwerk vol zit en Enexis derhalve op dit moment geen
elektriciteit hoeft te leveren. Enexis heeft al eerder aangegeven dat het netwerk op zijn vroegst in
2025, en mogelijk zelfs later pas voldoende capaciteit zal hebben om de benodigde elektriciteit te
kunnen leveren.
Dat deze uitspraak gevolgen heeft voor Energiepark Pottendijk moge duidelijk zijn, zoals we ook in de
brief kunnen vernemen. Aan de toegekende SDE subsidies zijn termijnen verbonden die niet gehaald
zullen worden. Dit kan verregaande consequenties hebben voor de aanvragen voor deze subsidies en
de realisatie van het Windpark Pottendijk.
De uitspraak heeft echter niet alleen gevolgen voor het Energiepark.
De gemeente Emmen is door de provincie Drenthe aangewezen om te komen tot het opwekken van
95,5 MW windenergie op land
Het was voor de gemeente Emmen heel belangrijk om zelf de regie te houden over het hele proces
van de windmolens en de locaties waar deze moesten komen.
GroenLinks vindt het antwoord dat Energiepark Pottendijk nu aan zet is te gemakkelijk.
Uiteindelijk hebben wij als gemeente Emmen de taak om tot de 95,5 MW windenergie te komen.,
iets waar wij als GroenLinks geen tegenstander van zijn.

GroenLinks heeft de volgende vragen voor de overige fracties:
1. Bent u met ons van mening dat de gemeente Emmen haar rol als regiehouder in deze zaak
niet goed vervuld heeft?
2. Vindt u ook dat volgens de exploitatie overeenkomst de vergunning ontbonden zou moeten
worden nu de SDE deadline niet gehaald wordt.
3. De perikelen rond het volle energienetwerk zijn al langer bekend. Was het daarom niet van
belang om hier als gemeente eerder te anticiperen om te voorkomen dat we nu in 2020 via
het gerechtshof in Den Bosch aan de slag moeten om een oplossing te vinden?
4. Zouden wij als gemeente nu niet moeten kijken naar alternatieve locaties om zo tot de
benodigde 95,5 MW te komen?

