
Pesse/Fluitenberg, 15 mei 2018 

Aan: Provinciale Staten Drenthe 

Betreft: Zienswijze 
Reactie n.a.v. de 'Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe', het 'PlanMER' en de 'Ontwerp
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 201 s·. 

Geacht College, 

Vanuit de Actiegroep 'Zonne-energie? Maatwerk!' hebben wij dezer dagen naar het College van 
B&W van de Gemeente Hoogeveen gereageerd op het ontwerpbestemmingsplan voor een 28ha 
groot zonnepark, zoals dat in aanleg ontworpen is op weidegrond, gelegen tussen de dorpen Pesse 
en Fluitenberg. Onze zienswijze ten aanzien van dit plan sturen wij, indien gewenst, alsnog naar U 
op. Die zienswijze richt zich deels op de gevolgde procedure en op de keuze voor de aangegeven 
locatie, voor een ander deel bovendien op bezwaren die de lokale situatie overstijgen. Juist de 
argumentatie die leidt tot die overstijgende bezwaren zouden wij bij deze, helaas op de valreep van 
de sluitingstermijn, ook naar de Provincie Drenthe willen onderstrepen. 

In het kader van de grootscheepse ontwikkeling van plannen om tot de aanleg van zonneparken in de 
Provincie Drenthe te komen, willen wij ter bevordering van de nodige voorzichtigheid wijzen op 

};, De \'Oortschr�jdende techniek, waarbij in de naaste toekomst niet alleen minder 
zonnepanelen nodig zullen zijn voor eenzeltäe energie-opbrengst, maar ook nog niet in beeld 
gebracht kon worden wat alternatieve energiebronnen zouden kunnen bijdragen aan de 
opgave die het bestaande energieprobleem ook aan Provincie en Gemeente stelt; 

};, I Iet feit dat een op korte termijn kiezen voor energie-opbrengst via niveau 3 van de 
'Zonneladder', het gebruik van mogelijkheden op niveau I en 2 in de schaduw stelt, mede

omdat het energienet al door de aanleg van een groot zonnepark overbelast kan raken; 
};, De negatieve effecten die het gebruik van akkers en weidegronden zullen sorteren op de 

agrarische structuur, op grond- en pachtprijzen, op de toekomstmogelijkheden van boeren
ondernemers in de directe omgeving; 

};, De verstoring van landschappelijk aanzicht en de vooralsnog niet zomaar (zonder gerichte 
veldinventarisatie) uit te sluiten schade voor flora en fauna; 

};, 1 Iet domino-effect, rechtstreeks bedreigend voor omwonenden, dat ontstaat doordat 
projectontwikkelaars zich ongeremd op het buitengebied storten, waarbij grondeigenaren 
met gouden bergen verleid worden; 

� Gerezen twijfels over de netto-duurzaamheidseffecten van zonne-akkers; 
? ! let niet in de hand hebben van de keus voor investeerders van zonneparken indien Provincie

en Gemeenten blijft bij haar 'open houding' en daarbij dus geen regie voert. 

Gelet op de waargenomen tekortkomingen bij de totstandkoming van het ontwerpplan hier ter 
plekke, zouden wij er m.b.t. de mogelijke verdere aanleg van zonneparken op willen aandringen 

o Dat Provincie en Gemeenten de Zonneladder in ere houden en komen tot een gericht
stimuleringsbeleid, gebaseerd op een meer uitgewerkte, gefaseerde langetermijnvisie op het
ontstane energieprobleem, rekening houdend met de te verwachten voortgang van de
techniek, en daarmee van te verwachten nieuwe en mogelijk meer duurzame alternatieven;

o Dat procedures zo worden aangescherpt dat niet tot aanleg besloten kan worden voordat
t.a.v. een beoogde locatie gedegen onderzoek naar landbouw- en milieu-effecten heeft
plaatsgevonden.

1 Ioogachtend, 

K. Tholens, namens de actiegroep 'Zonne-energie? Maatwerk''  


