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Groningen, 20 februari 2015 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: pilot voor alternatieve energieopwekking 

Geachte mijnheer de voorzitter. 

Woensdag 11 februari stond in Trouw een artikel over een nieuwe vorm van duurzame energie
opwekking, door middel van kleine zweefvliegtuigen. Initiatiefnemers Ampyx Power en Staatsbos
beheer werken op dit moment een pilot uit om op deze alternatieve wijze energie op te wekken. 
De vliegtuigen kunnen - afhankelijk van de grootte - 2 a 3 megawatt aan energie opwekken en kosten 
een tiende van het materiaal van een windmolen. Ze gaan zo'n twintig jaar mee en de investering is 
binnen 4 ä 5 jaar is terug te verdienen. Het gaat om een reële aanvulling van het bestaande pakket van 
middelen om duurzaam energie op te wekken. 
Omdat deze vliegtuigen weinig ruimte innemen, nauwelijks zichtbaar zijn en verwaarloosbare gelu ids
overlast geven zijn het mogelijke slimme oplossingen om aan de eisen van het Rijk te voldoen om 
groene energie op te wekken en om de energietransitie versneld tot stand te laten komen met draagvlak 
van de bevolking. 

Op dit moment zoekt Staatsbosbeheer testpercelen: winderige lappen grond met weinig natuur- en 
recreatiewaarden. Tijdens de testen kan ook onderzocht worden wat het effect van de zweefvliegtuigen 
zou zijn op vogels, vleermuizen en natuurwaarden. In Groningen zijn deze percelen beschikbaar en 
kan ook aan de overige voorwaarden worden voldaan. De mogelijkheden om hier te gaan testen zijn er, 
nu nog de uitvoering. 

Op basis van bovengenoemde voorwaarden en de urgente vraag naar energietransitie in Groningen 
heeft GroenLinks de volgende vragen: 

1. Is GS al bekend met bovengenoemde ontwikkeling? 
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? 
3. Staat GS positief tegenover de mogelijkheid om testpercelen in Groningen aan te bieden? 
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? 

Met vriendelijke groeten. 

Statenfractie GroenLinks 

Gerda van Galen & Nienke Roman 


