
VERWORPEN A 2018-3 sP-

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 3 oktober 2O1B;

Gelezen het Statenstuk 2018-846 Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018

Zijn van mening dat;
- bij de besluitvorming over duuzame energie-initiatieven de volgende aspecten van belang zijn:
. lokale democratie (besluiten van de gemeente);
. betrokken heid van maatschappelij ke partijen ;

. participatie van omwonenden;

. verdeling van lusten en lasten;
- de energieopwekking op daken, binnen bestaand stedelijk gebied en op ongebruikte gronden de minste

belasting opleveren voor de leefomgeving;
- het beschikbare areaal hiervoor 6000 hectare is en daarmee in principe voldoende om de benodigde

oppervlakte (2241hectare) voor de beleidsopgave van 10 Petajoule te realiseren;

- zonne-akkers op landbouwgrond, weidevogelleefgebieden en natuurgebieden de allerlaatste optie moet zijn

bij'het zoeken naar een geschikte locatie voor het opwekken van zonne-energie;

BESLUITEN

Arti kel 2. 24 Zo n ne-e ne rg ie

Een ruimtelijk plan kan voozien in de realisatie van zonne-akkers indien uit het desbetreffende ruimtelijk plan

blijkt dat:

a. dit gebeurt op een wijze die passend is binnen het landschap, en;

b. er sprake is van een combinatie met andere functies, en/of er sprake is van een meerwaarde voor andere
provinciale doelen en belangen, en;

c. geborgd is dat op de gebruikte locatie de installatie(s) na uit gebruik name worden venrijderd, en;

AAN DIT ARTIKEL TOE TE VOEGEN DE ONDERDELEN:

loalu na gçLrutlc tJeg ?aSSe-,"d t^ì ¿2 éu,qe,tttu!
d. geborgd is dat de besteandeleestand van voõr de ingebruikna'ne wordt hersteld, en; lJPr¿Lf ,

, e. geþorgd is dat voor het gestelde onder c en d financiële zekerheid is gesteld, en; O ? qo lM ;^

lobo{$îde installatie(s) worden toegestaan voor een bepaalde tijd, die maximaal 25 jaar bedraagt, en; 5 9
4t fion"r""t is omschreven hoe inwoners en maatschappelijke organisatie betrokken zijn bij de locatiekeuze

voor de zonne-akker(s), en;

h. concreet is omschreven hoe inwoners meedoen in de ontwikkeling en meedelen in de opbrengst van de

zonne-akker(s);
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