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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
plannen zonneparken/akkers onder oude omgevingsvisie

Geachte heer Serlie,
ln uw brief van 9 oktober 2O1B stelt u een aantal vragen over plannen met betrekking
tot zonneparken/akkers onder de oude omgevingsvisie. ln het licht van de bespreking
en vaststelling van de Omgevingsvisie in de vergadering van Provinciale Staten op
3 oktober 2018 beantwoorden wij deze vragen in algemene zin. Onze beantwoording
geven wij hieronder na de weergave van de door u gestelde vijf vragen.
Vraao

1

De WD-fractie wil graag van GS weten, en wil graag een overzicht van, zonneparken,
toetsingskaders en zonnekaarten (voor zover niet al reeds in gebruik genomen) welke
binnen de oude omgevingsvisie met gemeenten zijn afgestemd.

Vraas2
Daarbijvernemen wijgraag wat -op basis van de oude omgevingsvisie- het advies is
geweest van de Provincie (ambtelijk of bestuurlijk).
Vraaq 3
ln het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de plannen, toetsingskaders en zonnekaarten welke onder de nieuwe visie niet of onder andere condities zouden zijn goedgekeurd. Kunt u dit er bij aangeven?
Vraao 4
Bovendien willen wij graag weten of uw college iets gaat doen om de nog niet gerealiseerde/door gemeente vergunde plannen en toetsingskaders alsnog binnen de
nieuwe omgevingsvisie te brengen.

Vraaq 5
En zo ja, op welke manier, en wanneer zal hierover duidelijkheid ontstaan naar de ge-

meenten en inwoners?

Beantwoording vragen
ln de vergadering van Provinciale Staten is bij de behandeling van het Statenstuk
2018-845, Vaststelling Omgevingsvisie Drenthe 2018, een aantal vragen gesteld over
zonneparken en is daarover uitgebreid het debat gevoerd. ln de vergadering is een
drietal moties en een amendement aangenomen die betrekking hebben op de energietransitie en zonneparken. Verder hebben wij in de vergadering een toezegging gedaan over informatievoorziening aan de Staten. Zowel de moties, het amendement als
de toezegging hebben mede betrekking op de vragen die u heeft gesteld. Ter nadere
toelichting nog het volgende.
Nu Provinciale Staten de nieuwe Omgevingsvisie hebben vastgesteld, vindt operationalisering van de uitvoering plaats. De Omgevingsvisie is voor ons het kader om de
regie te voeren. Bij de projecten en plannen waarbij sprake is van een provinciaal belang zullen wij in de voorfase van de werkprocessen de samenwerking met de gemeenten en andere betrokken partijen zoeken. Wijwillen de samenwerking met gemeenten op dat vlak verder versterken. De gemeenten zijn immers meestal het loket
waar initiatieven het eerst binnenkomen. Dit is inmiddels binnen het portefeuillehouderoverleg Ruimte en Wonen van het VDG besproken. We constateren dat de gemeenten en de provincie vanuit dezelfde uitgangspunten willen werken.
De bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij sprake is van een provinciaal belang zullen wij toetsen aan de nieuwe Omgevingsvisie. Dit geldt zeker voor
ruimtelijke plannen voor zonneparken. Wij adviseren over de ruimtelijke plannen van
gemeenten en hebben de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen of een reactieve aanwijzing te geven.
Dat geldt ons inziens ook voor de plannen die de procedures inmiddels doorlopen
hebben en waarover wij net als bij andere ruimtelijke plannen adviezen en/of zienswijzen hebben ingediend. Daarbijwas het toen vigerende beleid (de door de Staten vastgestelde Omgevingsvisie en verordening) bepalend. Wij hebben in het debat over de
Omgevingsvisie met de Staten gedeeld dat het niet wenselijk is in de casuïstiek van
individuele plannen te treden.
ln de vergadering van Provinciale Staten hebben wij naar aanleiding van vragen van
de PvdA-fractie de toezegging gedaan om Provinciale Staten te informeren en te rapporteren over de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie. Daarin zullen wij aangeven hoe wij zullen informeren over de complexere ruimtelijke vraagstukken, zoals de
energietransitie. Vooruitlopend daarop heeft u ook een uitnodiging ontvangen voor
een eerste informatiebijeenkomst over de omgevingsvisie op woensdag 21 november
a.s. om 14.00 uur, waarin wijspecifiek zullen ingaan op zonneakkers.

Tot slot wijzen wij u er op dat de regionale energiestrategie een belangrijk instrument
zal zijn voor de uitvoering van de energieopgave uit de omgevingsvisie. ln deze strategie is met name van belang dat inwoners van gemeenten betrokken worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee eerst voldoende te hebben geÏnformeerd
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
km/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Dalen, 9 oktober 2018

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. artikel 41 RvO inzake plannen zonneparken/akkers onder
oude omgevingsvisie

Geachte voorzitter,
Jongstleden woensdag hebben Provinciale Staten de nieuwe omgevingsvisie en de nieuwe
omgevingsverordening vastgesteld.
Ondertussen lezen we in de media dat gemeenten bezig zijn met zonne-akker plannen die, zo
op het eerste gezicht, niet passen binnen de nieuwe omgevingsvisie.
Mogelijk hebben ze de kaders daarvoor al eerder wel afgestemd met de provincie, en pasten
ze toen (nog wel) binnen de oude omgevingsvisie.
1. De VVD-fractie wil graag van GS weten, en wil graag een overzicht van,
zonneparken, toetsingskaders en zonnekaarten (voor zover niet al reeds in gebruik
genomen) welke binnen de oude omgevingsvisie met gemeenten zijn afgestemd.
2. Daarbij vernemen wij graag wat -op basis van de oude omgevingsvisie- het advies is
geweest van de Provincie (ambtelijk of bestuurlijk).
3. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de plannen, toetsingskaders en
zonnekaarten welke onder de nieuwe visie niet of onder andere condities zouden zijn
goedgekeurd. Kunt u dit er bij aangeven?
4. Bovendien willen wij graag weten of uw college iets gaat doen om de nog niet
gerealiseerde/door gemeente vergunde plannen en toetsingskaders alsnog binnen de
nieuwe omgevingsvisie te brengen.
5. En zo ja, op welke manier, en wanneer zal hierover duidelijkheid ontstaan naar de
gemeenten en inwoners?

Met vriendelijke groet,
namens de VVD-fractie
G. (Ton) Serlie

