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Geachte dames Van Galen en Homan, 

Naar aanleiding van een artikel in Trouw over een nieuwe vorm van duurzame 
opwekking, door middel van kleine zweefvliegtuigen heeft u ons per brief van 
20 februari 2015 (ontvangen 24 februari 2015) een aantal vragen gesteld. Hierbij 
beantwoorden wij deze vragen. 

1. Is GS al bekend met bovengenoemde ontwikkeling? 

Antwoord 1. 
Wij hebben inmiddels kennis genomen van het genoemde artikel in Trouw. 

2. Is GS het met Groenlinks eens dat bovengenoemde ontwikkeling een 
goede stap kan zijn om versneld de energietranisitie te maken? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord 2. 
Mogelijk kan deze ontwikkeling een goede stap zijn om versneld de 
energietranisitie te maken. 

3. Staat GS positief tegenover de mogelijkheid om testpercelen in Groningen 
aan te bieden? 

Antwoord 3. 
Voor het aanbieden van testpercelen in de provincie Groningen is meer informatie 
nodig over de ontwikkeling. 
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4. Zo ja, gaat GS dan op korte termijn met Ampyx Power en Staatsbosbeheer in 
gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn in Groningen? 

Antwoord 4. 
Wij zullen een verkennend gespek aangaan met de Initiatiefnemers Ampyx Power 
en Staatsbosbeheer om meer Informatie te verkijgen rondom deze ontwikkeling en 
eventueel te kijken naar mogelijkehden In de provincie Groningen. 

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


