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Onderwerp: Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen ex artikel 4'l
Reglement van orde over Statenbrief inzake de Motie 202O-1O 'Zon op dak'

Geachte heer Vorenkamp,

ln uw brief van 18 januari 2021 stelde u een aantal aanvullende vragen over de
motie'Zon op dak'. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1
1a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn voor de
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3
oktober 2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam
project, naam aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking,
beschikkingsnummer etc. 1b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze
vergunningen werd verleend, dit laatste gezien het gegeven dat in de Provinciale
Omgevingsverordening zonneakkers als mogelijk ruimtelijk object in het landelijk
gebied niet gegeven werd?

Antwoord I
1a. Bij de beantwoording van deze vraag gaan wij uit van de datum van
het ontwerpbestemmingsplan of de ontwe rp-omgevi ngsvergunning
(uitgebreide procedure), de ruimtelijke plannen. Als het ontwerpruimtelijke plan vóór de vaststelling van de Omgevingsvisie 2018 ter
inzage is gelegd, moest de procedure namelijk voldoen aan de eisen
van de toen geldende Provinciale Omgevingsverordening (POV).
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ln de bijlage bij deze brief zijn alle procedures voor zonneakkers
weergegeven. ln de laatste kolom is aangegeven of deze moesten
voldoen aan de POV 2018 of aan de eerdere versie. ln de andere kolommen zijn de gegevens vermeld zoals ze bij ons bekend zijn. Wij
beschikken niet over de overige door u gevraagde informatie. De gemeenten verlenen de vergunningen voor de zonneakkers. Wijzijn
daarvoor niet verantwoordelijk en verwijzen u dan ook voor die informatie naar de desbetreffende gemeenten.
1b. De gemeente is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en
de ruimtelijke plannen. Voor de ruimtelijke plannen heeft een toets
aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid plaatsgevonden. De
Omgevingsvisie en de POV 2014 waren hierbij het uitgangspunt voor
het provinciaal beleid. Onderdeel van de gewenste energietransitie
was daarin het stimuleren van een hogere productie van zonnestroom (zonnepanelen) en zonnewarmte (zonnecollectoren). De Zonneladder en het "Beleidskader Zonne-akkers" waren hierbij het uitgangspunt. De "Zonneladder" was voor de grondgebonden toepassing verder uitgewerkt in het door ons vastgestelde "Beleidskader
Zonne-akkers" (Beleidsbrief zonne-akkers 25 juni 2014). Samenvattend waren hierbij de uitgangspunten: 1. Locaties: zonneakkers
op of naast andere functies, 2. Omvang: omvang zonneakkers in balans met energieafname omgeving en 3. Ruimtelijke inpassing: een
ontwerp geïnspi reerd op kernkwaliteiten.
De ruimtelijke plannen die tot stand zijn gekomen onder de Omgevingsvisie en de POV 2014 zijn hierop beoordeeld. De plannen dragen
bij aan de gewenste energietransitie en zijn (na eventueel aanpassing
van het plan) niet in conflict geweest met ons beleid en dus binnen
de geboden mogelijkheden. Dit is gelegen in de ligging, de betrokkenheid van de omgeving, de balans met de energieafname en de inpassing.
De ruimtelijke plannen, waarin ook de advisering vanuit de provincie
is opgenomen, zijn overigens voor eenieder in te zien op ruimtelijke-

plannen.nl.

Vraag 2
2a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn na de
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van
3 oktober 2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente,
naam project, naam aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer etc. 2b. Wat was de juridische basis waarop ieder
van deze vergunningen werd verleend?

Antwoord 2
2a. ln de bijlage bij deze brief zijn alle procedures voor bestemmingsplannen weergegeven. ln de laatste kolom is aangegeven of deze
moesten voldoen aan de POV 2018 of aan de eerdere versie. ln de andere kolommen zijn de gegevens vermeld zoals ze bij ons bekend
zijn. Voor de overige informatie zijn wij niet verantwoordelijk en verwijzen wij u door naar de desbetreffende gemeenten.
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2b.

De gemeente is het bevoegd gezag voor de vergunningverlening en
de ruimtelijke plannen. Voor de ruimtelijke plannen heeft een toets
aan rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid plaatsgevonden. De
Omgevingsvisie en de POV 2018 waren hierbij het uitgangspunt voor
het provinciaal beleid. De toets aan provinciaal beleid heeft bij de
provincie geen aanleiding gegeven in te grijpen in de procedure.
De ru i mte I ij ke p I a n nen lo m g evi n gsverg u n ni n g en zij n conform provi n ciaal beleid vastgesteld. Onderdelen van de toetsing zijn hierbij
geweest: de gewenste energietransitie, passendheid binnen het
landschap, het vinden van een combinatie enlof meerwaarde en het
borgen van het verwijderen van panelen na uit gebruik nemen.
Om de provinciale belangen zoals verwoord in de Omgevingsvisie
2018 en de daarbij behorende verordening beter te duiden, ook
richting gemeenten en initiatiefnemers, zijn de kaders inmiddels uitgewerkt in een tweetal documenten: "Handreiking landschappelijke
inpassing" en "Zonnewijzer biodiversiteit, Handreiking voor de aanleg en het beheer van groen op zonnevelden".
Ook is op 23 maart 202'l nog de Handreiking participatie vastgesteld.
Deze documenten helpen gemeenten en initiatiefnemers bij het opstellen van plannen conform provinciaal beleid.
De ruimtelijke plannen, waarin ook de advisering vanuit de provincie
is opgenomen, zijn overigens voor eenieder in te zien op
ru i mte I ij ke pla n nen. n l.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bij lage Overzicht hern ieuwbare projecten
mb/coll.

, secretaris

Schriftelijke vraag (artikel 41 RVO) aan Gedeputeerde Staten

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Mvr. J. Klijnsma,
Postbus 122,
9400 AC Assen

Geacht college,

d.d. 18-1-2021

N.a.l.v. de beantwoording door GS van d.d. 15 december 2020 van de vragen van de PVV
over de Statenbrief i.z. de Motie 2020-10 ´Zon op dak´ heeft de PVV aanvullend nog enkele
vragen:
1a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn voor de
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3 oktober
2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam project, naam
aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer
etc. 1b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze vergunningen werd
verleend, dit laatste gezien het gegeven dat in de Provinciale Omgevingsverordening
zonneakkers als mogelijk ruimtelijk object in het landelijk gebied niet gegeven werd?
2a. Welke vergunningen/beschikkingen voor zonneakkers in Drenthe zijn na de
inwerkingtreding van de revisie van de Provinciale Omgevingsverordening van 3 oktober
2018 afgegeven? Graag per vergunning opgave van de gemeente, naam project, naam
aanvrager, nationaliteit aanvrager, aantal ha, datum beschikking, beschikkingsnummer
etc. 2b. Wat was de juridische basis waarop ieder van deze vergunningen werd
verleend?
Namens de fractie van de PVV in Drenthe
Bert Vorenkamp

