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Toezegging commissie Bestuur, Financien en Veiligheid m.b.t. 
kosten project Windenergie op Land 

Geachte dames en heren, 

Op 26 september 2018 heeft de heer Ram tijdens de commissie Bestuur, Financien en Veiligheid naar 
aanleiding van de behandeling van de Najaarsnota 2018 vragen gesteld over de kosten van Windenergie op 
Land. De provincie werkt in dit kader aan de realisatie van de in IPO verband overeengekomen taakstelling van 
855,5 MW opgesteld vermogen in 2020. Wij hebben toegezegd u een overzicht te sturen van de totale kosten 
en uitgaven in dit kader. Hierbij ontvangt u dit overzicht. 

Begroting project Windenergie op Land 
De provincie heeft een taakstelling op zich genomen van 855,5 MW Windenergie op Land als onderdeel van de 
6.000 MW Windenergie op Land in 2020 die het IPO in januari 2013 met het Rijk heeft afgesproken. Om dit op 
een goede wijze uit te voeren is hiervoor een project opgestart binnen de provincie met een separate begroting. 
Op 11 december 2013 hebben uw Staten de begroting van het project Windenergie op Land vastgesteld tijdens 
de behandeling van de Integrale Bijstelling 2013. Het totale bedrag dat destijds is begroot voor de uitvoering 
van dit project is € 2.836.700,- (zie bijlage 1). 

Er was € 1.036.000,- aan middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit project, grotendeels in de vorm van 
beschikbaar gestelde formatie. Via de Integrale Bijstelling 2013 is er additioneel 1.800.700,- beschikbaar 
gesteld. Het grootste deel hiervan betreft loonkosten, zowel van interne medewerkers als externe expertise die 
we in hebben moeten huren. Daarnaast gaat het onder andere om het laten uitvoeren van allerlei onderzoeken 
en (juridische) advieskosten, organisatie van diverse bijeenkomsten en informatieavonden. 

Gedurende de looptijd van het project hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Het betrof voor het 
overgrote deel het doorschuiven van middelen naar opvolgende jaren die nog niet waren uitgegeven, maar wel 
nodig waren voor de uitvoering. Ook is er in 2015 en 2016 € 288.000,- aan de begroting toegevoegd ten 
behoeve van de uitvoering van dit project. De begroting is daarmee tussentijds vergroot van € 2.836.700,- naar 
€ 3.124.700,-. Al deze wijzigingen zijn gerapporteerd aan uw Staten via de begrotingcyclus en tevens door uw 
Staten vastgesteld. 

Uitgaven project 
Zoals u kunt zien in de projectbegroting bestaat de begroting uit vier delen; 

1. Externe programmakosten 
2. Kosten inhuur expertise 
3. Kosten benodigde extra formatie 
4. Kosten bestaande formatie 
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Per onderdeel is er vanaf 1 januari 2014 tot en met half november 2018 het volgende uitgegeven: 
1. Externe programmakosten €336.355,-
2. Kosten inhuur expertise €808.615,-
3. Kosten benodigde extra formatie € 766.345,-
4. Kosten bestaande formatie. € 936.000,-

Totaal €2.747.315,-

Van de € 3.124.700,- die beschikbaar is voor de uitvoering van het project Windenergie op Land is tot half 
november 2018 in totaal € 2.747.315,- uitgegeven. 

Tot slot 
Wij verwachten de taakstelling voor Windenergie op Land tijdig te kunnen realiseren. De vergunningen voor de 
windturbines in de verschillende windparken zijn inmiddels verleend en voor een deel onherroepelijk. Het is nog 
wachten op de uitspraken van van de Raad van State met betrekking tot de windparken Geefsweer, Delfzijl 
uitbreiding Zuid en windpark N33. Na de afronding van deze procedures kan de concrete ruimtelijke realisatie 
plaats vinden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

' Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

locosecretaris. 
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