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Vragen artikel DvhN "Windoorlog in de Groningse Polder" 

Geachte mevrouw De Haas, 

Per brief van 30 januari 2016 heeft u vragen gesteld over het artikel in het Dagblad van het Noorden (DvhN) 
van 30 januari 2016 met als titel "Windoorlog in de Groningse Polder". In dit artikel wordt melding gemaakt 
van het feit dat RWE/Essent stopt met betalingen aan landbouwers die in de Emmapolder ook zaken willen 
doen met Nuon. Het gaat om de opstalvergoeding voor windmolens. Hieronder volgt de beantwoording van 
de vragen. 

1. Bent u bekend met dit gegeven? 

Ja, wij zijn bekend met dit gegeven. 

2. Onderschrijft u het grote belang van de beëindiging van het conflict? 

Om de taakstelling voor windenergie op land in 2020 te betialen is het van belang dat het windpark in de 
Eemshaven West wordt ontwikkeld. Beëindiging van het confHot is daarbij van essentieei belang. 

3. Wat zijn de gevolgen die het conflict kunnen hebben op de afspraken tussen de provincie Groningen en 
het Rijk voor het behalen van 855,5 megawatt windenergie op land in 2020? 

Als het conflict niet tijdig wordt opgelost kan het als uiterste consequentie hebben dat de taaksteliing niet 
wordt gehaald. 

4. Bent u voornemens om actie te ondernemen om het conflict te laten beëindigen en zo ja hoe? 

Wij hebben, ook al onder het vorige college, diverse pogingen ondernomen om het confiict te laten 
beëindigen. Daarvoor hebben wij onder meer de volgende acties ondernomen: 

Meerdere overleggen met beide partijen op bestuurlijk niveau om tot een vergelijk te komen; 
Oproep via een brief van GS aan de beide partijen om er samen uit te komen 
Voorstel vanuit de Provincie voor (bindende) arbitrage; 
Betrekken van het Ministerie van EZ; Het ministerie van EZ heeft gesprekken gevoerd met partijen; 
Conflict clinics onder leiding van de Universiteit van Amsterdam (UvA) tussen betrokken partijen. 
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Aangezien het windpark Eemshaven West meer dan 100 l\/IW bedraagt, is het Rijk bevoegd gezag. Het Rijk 
is sinds augustus 2014 betrokken en heeft voor de zomervakantie 2015 het proces om te komen tot een plan 
voor Eemshaven H/esf naar zich toe getrokken. Op dit moment hebben zowel NUON als RWE een melding 
bij het Rijk ingediend. Onder regie van het ministerie van EZ proberen wij samen met de andere overheden 
tot een oplossing te komen. 

5. Heeft het college een concreet plan voor de lange termijn om te voorkomen dat wederom een conflict 
ontstaat doordat RWE/Essent en Nuon in eikaars vaarwater zitten? Wat houdt dit plan in? 

Het betreft het hier een geschil tussen twee private partijen en daar kunnen wij als overheid niet in gaan 
treden. Wel zullen wij, daar waar mogelijk, faciliteren en ondersteunen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

Bijlagen: 
Geen 


