
Motie inzake schadevergoedingsregeling energietransitieprojecten 

 

 

Motivering 

 

In het kader van de energietransitie worden overal in het land grote energieprojecten 

gerealiseerd.  Die projecten zijn gericht op een duurzame samenleving en dienen het 

maatschappelijk  nut. Vaak gaat dat gepaard met subsidiestromen.  

Ook hier moet het uitgangspunt gelden dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. 

 

Op een aantal plaatsen in Drenthe en Groningen is veel onrust onstaan onder de bevolking 

over de negatieve effecten van geprojecteerde windmolenparken. Eén van de bezwaren betreft 

de waardevermindering van woningen.  Er is aantoonbare informatie, waaruit blijkt dat 

woningen in zo'n gebied heel moeilijk verkoopbaar zijn geworden. De huizenprijzen zijn in 

veel gevallen fors gedaald.  In de gemeente Aa en Hunze is de WOZ waarde voor veel 

woningen in het (potentiële) windmolengebied  om die reden naar beneden bijgesteld. 

Het wordt door veel bewoners als een groot onrecht ervaren dat ondernemers respectievelijk 

de gehele  samenleving de lusten hebben van deze energieprojecten  en dat de individuele 

burger met de lasten wordt opgezadeld. De gedachte van coöperatieve  aanpak  is op zich 

lovenswaardig maaar biedt daar geen treffend antwoord op.  

 

De bestaande planschadevergoedingsregeling is verouderd.  

De jurisprudentie laat zien dat appellanten onder het motto van "normale maatschappelijke  

ontwikkeling" vaak door de rechter met een fooi worden afgescheept. Meestal gaat het om 

niet meer dan enkele procentpunten.  

De nieuwe Omgevingswet staat in de steigers. Een uitgelezen kans om deze misstand aan de 

orde te stellen en een voorstel in te dienen die meer recht doet aan de  positie van 

omwonenden/huiseigenaren.  

 

 

Inhoud van de motie 

 

 

Leden van de PvdA in de gewesten Groningen, Friesland, Drenthe, in vergadering bijeen op 

12.11.2016, spreken zich als volgt uit over het onderwerp schadevergoedingsregeling 

energietransitieprojecten: 

 

Aan Hoofstuk 04 wordt onder de paragraaf 

Naar een economie en energievoorziening van de 21 eeuw: duurzaam en circulair 

een bulit toegevoegd, luidende: 

 

De lusten en lasten van grote energieprojecten in het kader van de energietransitie moeten 

eerlijk worden verdeeld. Naast compensatiefondsen  voor algemene voorzieningen  en 

uitwerking van coöperatieve concepten, dient ook de individuele huiseigenaar voldoende te 

worden gecompenseerd voor waardevermindering van zijn huis.  In de nieuwe Omgevingswet 

wordt op initiatief van de PvdA een nieuw schadevergoedingsartikel opgenomen, met een 

tekst die meer recht doet  aan de positie van huiseigenaren bij grote energieprojecten. In dat 

artikel wordt vanuit de gedachte van eerlijker verdeling van lusten en lasten extra accent 

gelegd  op schadevergoeding bij maatschappelijjk noodzakelijk ontwikkelingen. 

 



 

 

PvdA afdeling Aaen Hunze 

 

PvdA afdeling Borger-Odoorn 

 

PvdA Gewest Drenthe 
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