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Geachte mevrouw Van der Tol,

ln uw brief van 13 februari 2018 stelde u een aantal schriftelijke vragen over 'zonne-
grondenr naar aanleiding van een tweetal artikelen in het dagblad Trouw van
13 januari en 12 februari 2018. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ln hoeverre is GS bekend met in beide artikelen geschetste situatie, waarbij investeer-
ders gronden verwerven met de bedoeling deze vol te zetten met zonnepanelen?

Antwoord 1

Wij zijn bekend met de geschefsfe situatie.

Yraag2
ln hoeverre is bij GS bekend, dat ook in Drenthe investeerders gronden hebben aan-
gekocht of willen kopen, met de bedoeling van deze gronden zonneweides te maken?

Antwoord 2

W'| zijn op de hoogte dat deze ontwikkeling zich ook in Drenthe voordoet

Vraaq 3a

Mocht de situatie bij vraag 2 u bekend zijn, om hoeveel gronden gaat het dan?

Antwoord 3a
WI hebben geen overzicht van aangekochte of verpachtte gronden. De ge-
meenten hebben overzicht van de initiatieven en plannen.
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Vraaq 3b

Mocht de situatie bij vraag 2 bij u niet bekend zijn, betekent dat dan dat er geen
gronden worden aangekocht of betekent dat dat GS daar geen zicht op heeft?

Antwoord 3b

Niet van foepassrng

Vraag 4

ln de Revisie Omgevingsvisie is te lezen "Vanwege de bestaande sturingsfilo-
sof,e ,s de provincie Drenthe bij de uitwerking van beleid namelijk sterk afhan-
kelijk van andere overheden (met name gemeenten), burgers en bedrijven..." .

Verder valt er te lezen: ".om in dialoog met de samenleving na te denken over
het gewenste beleid voor het energielandschap van na 2Q2Q.". Kunt u aan-
geven, mocht het in de hierboven aangehaalde artikelen geschetste beeld aan
de orde zijn en er (op grote schaal) gronden worden verworven door (binnen-
landse en/of buitenlandse) investeerders, op welke wijze gemeenten, burgers
en bedrijven zijn geraadpleegd dan wel in de toekomst worden betrokken bij

de aankoop van de gronden?

Antwoord 4
De overheid is in het algemeen niet betrokken en heeft geen zeggenschap bij
de aankoop of pacht van gronden. Dat is alleen het geval als het gaat om
eigen percelen .De democratische verantwoordelijkheid voor het al dan niet
toestaan van de ontwikkeling van zonneparken ligt primair bij de gemeente.

Het provinciaal beleid zoals vastgelegd in de Omgevingsvisre, is daarbij
kaderstellend. Voornoemd beleid staat overigens posffief tegenover zonne-
energie. Het betrekken van de omgeving bijde ontwikkeling van zonneparken
rs een primaire verantwoordelijkheid van gemeenten en de ontwikkelende
partij. Bijde grotere parken werken wij in een zo vroeg mogelijk stadium
samen met de gemeente. Parken met een omvang van 50 Mega Watt (on-
geveer 50 ha) kunnen vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Maar ook dan
blijft de gemeente bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i , voorzitter

km/coll



 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
Emmen, 13 februari 2018  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. artikel 41 RvO inzake zonnegronden 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Drenthe heeft, in het kader van een energieneutraal Drenthe in 2050, voor 2030 het doel 
circa 20 Petajoule aan duurzame energie op te wekken. In het dagblad Trouw van 
13/01/2018 en van 12/02/2018 staan een aantal artikelen die de aandacht van D66 hebben 
getrokken. Op 13 januari verscheen het artikel ‘Zonneparken nemen steeds meer ruimte in’1 
en op 12 februari is het artikel ‘Stormloop op grond voor zonneparken’2 verschenen.  
Het eerste artikel beschrijft de grote vraag naar natuur- en landbouwgronden door 
initiatiefnemers van zonneparken, waarbij het de bedoeling is de aangekochte gronden vol te 
zetten met zonnepanelen. Het tweede artikel beschrijft de strijd om lappen grond, zowel door 
Nederlandse als door buitenlandse (grote en kleine) investeerders, ook met de intentie op 
deze gronden zonneweides te ontwikkelen. Deze beide artikelen hebben ertoe geleid dat 
D66 de volgende vragen aan het college van GS wil stellen: 
1. In hoeverre is GS bekend met de in de beide artikelen geschetste situatie, waarbij 

investeerders gronden verwerven met de bedoeling deze vol te zetten met 
zonnepanelen? 

2. In hoeverre is bij GS bekend, dat ook in Drenthe investeerders gronden hebben gekocht 
of willen kopen, met de bedoeling van deze gronden zonneweides te maken? 

3a. Mocht de situatie bij vraag 2 bij u bekend zijn, om hoeveel gronden gaat het dan? 
3b. Mocht de situatie bij vraag 2 bij u niet bekend zijn, betekent dat dan dat er geen gronden 

worden aangekocht of betekent dat dat GS daar geen zicht op heeft? 
4. In de Revisie Omgevingsvisie is te lezen “….Vanwege de bestaande sturingsfilosofie is 

de provincie Drenthe bij de uitwerking van beleid namelijk sterk afhankelijk van andere 
overheden (met name gemeenten), burgers en bedrijven…”.  Verder valt er te lezen: 
“…..om in dialoog met de samenleving na te denken over het gewenste beleid voor het 
energielandschap van na 2020…..”. Kunt u aangeven, mocht het in de hierboven 
aangehaalde artikelen geschetste beeld aan de orde zijn en er (op grote schaal) gronden 
worden verworven door (binnenlandse en/of buitenlandse) investeerders, op welke wijze 
gemeenten, burgers en bedrijven zijn geraadpleegd dan wel in de toekomst worden 
betrokken bij de aankoop van de gronden? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de fractie van D66, 
Marianne van der Tol 

                                                
1 https://www.trouw.nl/groen/zonneparken-nemen-steeds-meer-ruimte-in-beslag~ad152050/ 
2 https://www.trouw.nl/groen/stormloop-op-grond-voor-zonneparken~ac09fba4/ 
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