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 Beantwoording vragen PS Drenthe 

Toelichting 
In dit document beantwoordt de Noordelijke Rekenkamer de vragen van Statenfrac-

ties naar aanleiding van het rapport ‘Verdeling onder hoogspanning’. 

 

Fractie: PvdA 

 

Vraag/Vragen aan NRK: 

 

1. Kent de Noordelijke Rekenkamer ook het onderzoek van Lexnova dat we later vandaag be-

handelen? Hoe sluiten die conclusies aan bij de conclusies van de NRK? 

 

De NRK kent de inhoud van het rapport van Lexnova niet omdat dit rapport nog niet openbaar is. 

Het rapport van Lexnova wordt uitgevoerd in opdracht van de Commissie van Onderzoek van 

Provinciale Staten. De vraag over hoe de conclusies van het Lexnova-rapport aansluiten bij de 

conclusies van het rapport van de NRK kunnen dan ook het best via de Onderzoekscommissie 

aan Lexnova worden gesteld.  

 

Fractie: PVV 

 

Vraag/Vragen aan NRK: 

 

1. Klopt het dat de Provincie feitelijk alle verantwoordelijkheid voor participatie heeft neergelegd 

bij de gemeenten? 

 

Dit ligt genuanceerder. In de drie cases die de NRK in Drenthe heeft behandeld, was de provincie 

uiteindelijk alleen bevoegd gezag voor verlening van de Omgevingsvergunning voor het zonnepark 

Ubbena. Deze vergunning is als een normale vergunning – zonder aanvullende eisen – door de 

RUD Drenthe verleend. Voor zonnepark Nieuw-Buinen was het Rijk in beginsel bevoegd gezag. 

Op verzoek van de initiatiefnemer, de provincie en de gemeente is dit gezag overgedragen aan de 

gemeente. Voor het energiepark Pottendijk, onderdeel wind, was de provincie wel bevoegd gezag. 

De gemeente Emmen wilde zelf graag de regie over de vergunningenprocedure. In het geval van 

Energiepark Pottendijk zijn de bevoegdheden daarom gedelegeerd naar de gemeente Emmen. De 

gemeente Emmen heeft vervolgens een uitvoerig participatietraject doorlopen waarin ook afspra-

ken over compensatie en financiële participatie zijn gemaakt.  

 

Provinciale Staten van Drenthe hebben in de Omgevingsvisie het principe vastgelegd dat de pro-

vincie zo veel mogelijk bevoegdheden overlaat aan de gemeenten (centraal wat moet, decentraal 

wat kan). De handelswijze waarin de provincie veel verantwoordelijkheid neerlegt bij de gemeen-

ten, is in lijn met dit door Provinciale Staten vastgestelde beleid.  

 

2. Wat zijn de mogelijkheden nog voor de Provincie om bovenwettelijke regelgeving op gebied 

van participatie in te voeren? Zou dit wenselijk zijn? Hoe zou dit het beste kunnen? 

 

Het invoeren van dwingende bovenwettelijke regelgeving over financiële participatie is volgens de 

NRK in beginsel alleen mogelijk als er een direct verband met ruimtelijke aspecten kan worden 

gelegd. Een financiële regeling voor omwonenden is dat niet.  

 

Naar aanleiding van het rapport van de NRK zijn Kamervragen gesteld. In zijn antwoord geeft 

minister Wiebes aan dat binnen interbestuurlijk verband momenteel in kaart wordt gebracht welke 

juridische mogelijkheden/bevoegdheden decentrale overheden hebben om eisen te stellen aan 
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financiële participatie. De zorg die de Noordelijke Rekenkamer hierover uitspreekt, wordt hier ui-

teraard in betrokken. De minister verwacht de Tweede Kamer hierover, en over eventuele vervolg-

stappen, na de zomer van 2020 te informeren. 1 

 

Het lijkt de NRK zinvol deze interbestuurlijke inventarisatie van juridische mogelijkheden af te 

wachten, voordat PS eigen regels over participatie opstellen. 

 

3. Gezien het niet of nauwelijks hanteren van de zonneladder door gemeenten zou aanvullende 

kaderstelling gemeenten niet kunnen helpen om verrommeling en vertechnocratisering van 

het landschap tegen te gaan? 

 

Provinciale Staten kunnen in de provinciale omgevingsverordening allerlei ruimtelijke kaders stel-

len aan zonneparken. Welke kaders, hoe stringent en met welke onderbouwing is uiteindelijk een 

politieke keuze. Zo zouden Provinciale Staten bijvoorbeeld gebieden aan kunnen wijzen waar wel 

of geen zonneparken mogen worden opgericht. In dit verband wijst de NRK op een mogelijkheid 

die de provincie Groningen hiervoor heeft gevonden. Deze mogelijkheid staat in het rapport be-

schreven op pagina 12 onder ‘alternatieve aanpak 2’. Hier staat het volgende beschreven: “In de 

provinciale omgevingsverordening verbieden Provinciale Staten dat gemeenten in hun bestem-

mingsplan de plaatsing van zonneparken mogelijk maken. Onder voorwaarden kunnen burge-

meester en wethouders van een gemeente een omgevingsvergunning in afwijking van het bestem-

mingsplan verlenen. Grootschalige zonneparken in het buitengebied zijn alleen mogelijk, op 

voorstel van een gemeente verwoord in een gemeentelijke integrale gebiedsvisie (bijvoorbeeld in 

een gemeentelijke structuurvisie). Op basis van deze gebiedsvisie besluiten Gedeputeerde Staten 

al dan niet om de locatie aan te wijzen.” Door deze aanpak kunnen gemeenten aangeven waar zij 

zonneparken willen hebben, maar houden Gedeputeerde Staten het laatste woord over de aanwij-

zing van de gebieden.  

 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/08/beantwoording-kamervragen-over-wind--en-zonne-
parken  
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