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Aan: 
College van Gedeputeerden van de Provincie Drenthe 
 
 
Cc Griffier van de Provinciale Staten Drenthe 
 
Datum: 
14 juli 20220 
 
Onderwerp: 
Zonneparken op land 
 
 
Geacht college, 
 
Hierbij reageren we naar u omtrent de ‘brandbrief’ oproep aan u vanuit agrarische hoek, tegen de 
ontwikkeling van zonneparken op agrarisch grondgebied. Wij constateren een onjuiste weergave 
van ontwikkelingen en wijzen graag op de baten die onze sector uw provincie brengt. Ziet u daarom 
deze brief als een blusbrief om het bredere perspectief te laten zien en feitelijke onjuistheden recht 
te zetten. 
 

• Ten eerste zal er slechts een zeer bescheiden deel van de agrarische grond voor 
zonnevelden gebruikt worden. Als reactie op eerdere signalen vanuit de Kamer heeft de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat afgelopen jaar de ontwikkelingen geschetst. Uit 
de analyse kwam naar voren dat driekwart van de panelen voor grootschalige projecten op 
daken komt en slechts één kwart op land. Indien de 35 TWh doelstelling voor 2030 voor de 
helft wordt ingevuld met zon – hetgeen we nu ook met de concept-RESsen zien - dan zou dit 
tot gebruik van maximaal 0,7% van het huidig landbouwareaal leiden. 

 

• Ten tweede is onzes inziens de omvorming van agrarische grond voor zonnepanelen 
economisch juist positief. De uitrol van duurzame energie geeft een enorme impuls aan 
lokale bedrijven in uw provincie die actief zijn in de aanleg en onderhoud van zonneparken. 
De ontwikkeling van initiatieven voor groene waterstof is een direct gevolg van het aanbod 
aan groene stroom. Dit leidt tot een snelle transitie naar een duurzame economie met 
bijbehorende werkgelegenheid; van installateurs en onderhoudspersoneel voor de parken 
zelf als de werknemers in de aanverwante industrieën. 

 

• Ten derde is de omvorming van agrarisch land naar zonnevelden voor individuele boeren 
een kans. Het gaat om boeren die zo hun bedrijfsvoering kunnen diversifiëren, die op 
minder geschikte gronden zitten of die geen opvolging hebben. Voor hen is een zonnepark 
een manier om het bedrijf goed voort te zetten. 

 

• Ten vierde is de ontwikkeling vanuit natuuroogpunt positief. Met de gedragscode zon op 
land heeft onze sector met negen organisaties waaronder Natuurmonumenten en de 
Vogelbescherming afspraken gemaakt over een goede ontwikkeling van zonneparken op 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie
http://www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland/
http://www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland/
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land. Uitgangspunten zijn een aantoonbare toename van de natuurwaarden, een goede 
landschappelijke inpassing, meerwaarde voor de omwonenden en tijdelijkheid van de 
activiteit zonder schade aan bijvoorbeeld de bodem. 

 
• Ten vijfde zien we dat in de RESsen breed voor zon-PV wordt gekozen. Een deel zal en moet 

op dak. De ambities zijn echter veel te hoog om uitrol op land en dus landbouwgrond uit te 
sluiten. De gronden die beschikbaar, van voldoende omvang voor een levensvatbaar project 
en betaalbaar zijn, zijn immers buiten landbouwgebieden slechts beperkt aanwezig. 

 

• Tenslotte is de bijdrage van een zonnepark aan de omgeving aanmerkelijk groter dan bij 
agrarisch gebruik. Overal wordt er in lijn met het Klimaatakkoord en onze gedragscode 
gestreefd naar 50% lokaal eigendom. Ook is er meestal sprake van een andere bijdrage voor 
direct omwonenden. Tenslotte wordt er bij zonneparken anders dan bij agrarisch 
grondgebruik wel OZB en overdrachtsbelasting betaald. Onzes inziens is de duurzame 
energiesector gezien al deze bijdragen uniek. 

 
Kortom, onzes inziens heeft uw provincie door de investeringen in zonneparken op een zeer klein 
deel van het grondoppervlak een sterke troef in handen om uw provincie richting een innovatieve, 
sterke en schone economie te ontwikkelen. We verzoeken u om uw steun hiervoor. Desgewenst 
spreken we graag met u verder over kansen en eventuele zorgen over de uitrol van zon op land. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Molengraaf 
Voorzitter Holland Solar 
 
 
 
 
Contact:  
Amelie Veenstra 
Amelie.veenstra@hollandsolar.nl 
 

mailto:Amelie.veenstra@hollandsolar.nl

