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Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 2p maarl2O18, ter behandeling van Statenstuk 2018-826,
Constaterende dat
- Er een grote opgave ligt voor Drenthe wat betreft de energietransitie (in 2030 40%
energieneutraal; in 2050 100%);
- Een aantrekkende markt en aantrekkelijke subsidieregelingen zorgen voor een snelle
toename van het aantal aanvragen door ontwikkelaars, ook voor grote zonnecentrales (10 a
40 hectare of meer) met name voor het buitengebied;
- Er op grote schaal door ontwikkelaars, energiebedrijven en beleggers gronden worden
aangekocht c.q. opties met grondeigenaren worden vastgelegd, met de intentie grondposities
te verwerven en/of daarop vrijeveldopstellingen te realiseren;
- De provincies Friesland en Groningen duidelijke afspraken hebben met gemeenten over de
invulling van de opgaven wat betreft zonnecentrales;
Overwegende dat
- Het huidige beleid in de Omgevingsvisie een door PS gedragen, afgewogen ruimtelijk kader
bevat;
- Boven gestelde ontwikkelingen extra redenen geven dit kader intact te laten;
- Het huidige voorstel voor de gereviseerde Omgevingsvisie in combinatie met het ontwerp
Omgevingsverordening geen harde ruimtelijke afwegingscriteria (zoals de zonneladder)' meer
bevat voor de realisering van de opgaven die voortvloeien uit de energietransitie;
- Een ongebreidelde en onbegeleide groei van zonnecentrales in het Drentse buitengebied
negatieve gevolgen met zich meebrengen voor inwoners en de kernkwaliteiten van Drenthe:
leefomgeving, natuur en landschap;
- Gemeenten gebaat zijn bij goede, heldere afspraken en steun bij het realiseren van
de ruimtelijke afwegingen en de gezamenlijke opgaven;
Van mening zijnde dat
- Er voor Drenthe een grote opgave ligt wat betreft de energietransitie;
- Naast particuliere en lokale initiatieven, grotere initiatieven nodig zijn om aan de
gestelde opgaven te voldoen;
- De gevolgen van de bovengenoemde ontwikkelingen voor wat betreft de leefomgeving
inwoners en de kernkwaliteiten van Drenthe, tot een minimum dienen te worden beperkt;
Roepen GS op om
- Het nu geldende beleid van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening op dit gebied (de
zonneladder) te handhaven;
- Samen met gemeenten te komen tot richtlijnen waarmee gemeenten een eigen visie, in
samenhang met de provincie, vorm kunnen geven;
- Voor de zomer van 2018 (en daarmee voor de vaststelling van de revisie Omgevingsvisie
in september 2018) een uitgewerkte visie voor te leggen hoe om te gaan met de
ontwikkelingen, gebaseerd op samenwerking met alle betrokkenen en marktpartijen.
En gaan over tot de orde van de dag.
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