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Onderwerp: Uw brief d.d. 1B maart 2019

Geachte heer Bosman,

Hieronder treft u de beantwoording aan van de door u gestelde vragen aan ons en

Provinciale Staten in de brief van 18 maarl2019 over het zonnepark Prinsen binnen
de gemeente Coevorden.

1) Wat vindt de provincie Drenthe van het verrijzen van zo'n grootschalig zonnepark
die ten koste gaat van de gewaardeerde landschappelijke leefomgeving en goede

landbouwgrond?

ln juni vorig jaar hebben wij de gemeente Coevorden geadviseerd naar aanleiding van
de concept-ontwerp-om gevingsvergu nning voor de zonnevelden van maatschap
Prinsen. ln onze reactie hebben wij geconstateerd dat het zonnepark past binnen ons
ruimtelijk en energiebeleid. Wel hebben wij opmerkingen gemaakt ten aanzien van
onder meer maatschappelijk draagvlak, landschap en cultuurhistorie en archeologie.
Ten tijde van de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning hebben wij
geconstateerd dat het plan naar aanleiding van onze eerdere reactie naar tevreden-
heid is aangevuld en aangepast. Het plan draagt bij aan het realiseren van onze
energieopgave op een logische locatie.
Al met al vinden wij deze ontwikkeling op deze locatiepassend binnen het provinciaal

beleid.
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2) Wat vindt de provincie Drenthe ervan dat de gemeente Coevorden zo'n groot-
schalig zonnepark wil realiseren terwijl in de RES de spreiding van energie-
productie in Drenthe nog uitgewerkt moet worden?

Binnen de RES wordt een en ander uitgewerkt. Dat neemt niet weg dat initiatieven die
passen binnen het provinciaal en gemeentelijk beleid doorgang kunnen vinden.

3) Wat vindt de provincie Drenthe ervan dat de gemeente Coevorden belang-
hebbenden geen participatieplan kan laten zien?

ln onze Omgevingsvisie Drenthe 2018 hebben wij verwoord dat wij onze energie-
opgave samen met gemeenten willen invullen. De regie op de energietransitie hoort
thuis in de regio. Wijverwachten van gemeenten dat zij participatie en draagvlak een
onderdeel laat zijn van de uitwerking van de plannen voor hernieuwbare energie.
Ons is bekend dat er in het kader van het opstellen van de gemeentelijke Beleidsregel
zonneparken gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de gemeente Coevorden
met Plaatselijk Belang Steenwijksmoer. Ook heeft overleg plaatsgevonden tussen
plaatselijk belang, initiatiefnemer en de gemeente. De initiatiefnemer heeft inmiddels
aangegeven dat er verschillende mogelijkheden zijn om financieel te participeren in

het park of dat om niet zonnepanelen ter beschikking worden gesteld aan het gebied.
Hierover wordt in gesprek gegaan na de procedure van vergunningverlening. De brief
hierover is toegevoegd aan de aanvraag van de omgevingsvergunning en maakt
daarmee deel uit van de procedure.

4) Wat vindt de provincie ervan dat zonneparken om zoveel netcapaciteit vragen dat
kleinschalige plaatselijke initiatieven niet gehonoreerd kunnen worden?

Wijvinden het van belang dat zowel grootschalige als kleinschalige initiatieven door-
gang kunnen vinden om de energiedoelen die in de Drentse Omgevingsvisie staan te
bereiken.
Mede naar aanleiding van onze brief aan de minister van EZK (adhesiebetuiging aan
TenneT en Enexis voor de uitbreiding van netcapaciteit) is het ministerie inmiddels in

overleg met het lnterprovinciaal Overleg en provincies over mogelijke oplossingen
voor de netcapaciteitsproblematiek. Daarin participeren wij actief en vragen hierbij om

aandacht te schenken aan de kleinere, maatschappelijke initiatieven.
De verwachting is dat de minister van EZK deze zomer een brief naar de Tweede
Kamer stuurt waarin maatregelen genoemd worden die de minister gaat nemen om de
netwerkproblematiek aan te pakken. ln deze brief zal specifiek aandacht worden
besteed aan de Noord-Nederlandse situatie.

De netbeheerders hebben verder een breed pakket aan maatregelen onder hun

hoede en in uitvoering, die op korte en middellange termijn een vergroting van de net-
capaciteit tot gevolg hebben. Hiermee wordt stapsgewijs ruimte geboden op het elek-
triciteitsnet voor projecten die op dit moment'on hold'staan bij de netbeheerder. Dit
zijn zowel g rootschal i ge als klei nschal i ge in itiatieven.

5) Wat vindt de provincie Drenthe ervan dat de gemeente een zonnepark realiseert
zonder draagvlak?

Zie de beantwoording van vraag 3
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6) Wat vindt de provincie Drenthe eruan dat de gemeente Coevorden geen antwoord
geeft aan belanghebbenden over wat er met de zonnepanelen gebeurt na be-
wezen dienst.

Het verwijderen van de installaties wordt, conform aräkel2.24,lid c, van de Om-
gevingsverordening Drenthe, alsnog in de voorschriften van de omgevingsvergunning
geborgd.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris
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