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Geachte voorzitter/leden,

Op 6 juli 2021 hebben wij de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening
Drenthe 20'18 vastgesteld. Hierbij is ook de Nota van antwoord vastgesteld waar-
bij de binnengekomen zienswijzen van een antwoord worden voorzien.

lnmiddels is gebleken dat één zienswijze tussen wal en schip is gekomen en niet
is betrokken in de Nota van antwoord. De zienswijze bevat geen inhoudelijke
gronden die nog niet zijn gewogen in de Nota van antwoord van 6 juli 2021.

Daarom wijzigt het voorstel zelf niet inhoudelijk. Wel is het van belang dat uw
Staten alle zienswijzen kunt betrekken bij uw uiteindelijke besluit. Om die reden
is de Nota van antwoord aangevuld met de binnengekomen zienswijze en daarbij
voorzien van beantwoording. ln de aangevulde nota vindt u de samenvatting van

de zienswijze en de beantwoording hiervan onder nummer 18.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Nota van Antwoord bij de wijziging van de Provinciale Omgevings-
verordening Drenthe 201 8
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1. INLEIDING 
Van 14 april tot en met 26 mei heeft de ontwerpwijziging van de Provinciale Omgevingsverordening 
Drenthe 2018 (hierna: WPOV 2018) ter inzage gelegen. Tegelijkertijd heeft ook de ontwerp Omge-
vingsverordening Drenthe 2022 (hierna: OV 2022) ter inzage gelegen. De OV 2022 is een volledig 
nieuwe omgevingsverordening in het kader van de Omgevingswet. De WPOV 2018 is een wijziging 
van de provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 onder de Wet ruimtelijke ordening (het 
huidige recht). De WPOV 2018 bevat een aantal van de meest dringende onderwerpen die ook zou-
den zijn gewijzigd met de OV 2022.  
 
De WPOV 2018 is speciaal opgesteld voor het scenario waarbij de Omgevingswet wordt uitgesteld. 
In dat geval kan de WPOV 2018 onder het huidige recht worden vastgesteld zodat de huidige pro-
vinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 op de meest essentiële punten wordt aangepast. Op 
die manier wordt verzekerd dat belangrijke nieuwe regelgeving, zoals de regels met betrekking tot 
zonne-akkers, in ieder geval worden vastgesteld en wordt voorkomen dat eventueel uitstel van de 
Omgevingswet dit in de weg staat.  
 
Inmiddels heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Omgevingswet inderdaad wordt 
uitgesteld. De Omgevingswet zal, naar de huidige stand van zaken, in werking treden op 1 juli 
2022. Concreet betekent dit dat de OV 2022 nog niet kan worden vastgesteld. Deze omgevingsver-
ordening is namelijk in overeenstemming met de Omgevingswet, maar niet met het huidige recht. 
Voor de WPOV 2018 ligt dit anders, omdat deze speciaal voor dit scenario is voorbereid en dus wel 
in overeenstemming is met het huidige recht. Dit betekent dat de WPOV 2018 verder in procedure 
wordt gebracht. Deze nota van antwoord heeft betrekking op de zienswijzen die tegen de WPOV 
2018 zijn ingediend. 
 
Tijdens de terinzagelegging zijn in totaal 26 zienswijzen binnengekomen. Van deze zienswijzen 
hadden 18 betrekking op de WPOV 2018.  
 
2. VERVOLG OMGEVINGSVERORDENING DRENTHE 2022 
Deze nota van antwoord heeft, zoals gezegd, in de eerste plaats betrekking op de WPOV 2018. 
Zienswijzen die hierop betrekking hebben, worden in deze nota verder behandeld. Voor zover een 
indiener uitsluitend heeft gereageerd op de OV 2022 terwijl dit onderwerp ook wordt gereguleerd in 
de WPOV 2018, is aangenomen dat deze indiener heeft beoogd om op beide verordeningen een 
zienswijze in te brengen. Ook die zienswijzen worden daarom in deze nota van antwoord bespro-
ken. 
 
Zienswijzen waarvan duidelijk is dat deze uitsluitend betrekking kunnen hebben op de OV 2022, 
worden in deze nota buiten beschouwing gelaten. Deze worden behandeld in de nota van antwoord 
die wordt opgesteld voor de OV 2022. Wanneer de inwerkingtreding van de Omgevingswet inder-
daad op 1 juli 2022 plaatsvindt, wordt verwacht dat de OV 2022 in het eerste kwartaal ter vaststel-
ling aan provinciale staten wordt voorgelegd. Op dat moment worden de zienswijzen die betrekking 
hebben op de OV 2022 beantwoord.  
 
3. ALGEMEEN EN WIJZIGINGEN AMBTSHALVE 
Voordat de zienswijzen per onderdeel worden besproken, is het goed stil te staan bij de algemene 
lijn die hieruit kan worden gedestilleerd. Het geheel overziende blijkt dat er met name is gerea-
geerd op de aangepaste regelgeving met betrekking tot zonne-akkers. Voor het overgrote deel is 
hier per zienswijze een reactie op gegeven. Voor twee vraagstukken is het echter goed dieper op 
het vraagstuk in te gaan. Het betreft dan met name de vraag wat wordt gerekend tot meervoudig 
ruimtegebruik en wanneer dit voor gedeputeerde staten aanleiding geeft om ontheffing te verle-
nen. Onderstaand wordt hierop ingegaan.  
 
3.1 De ontheffingsbevoegdheid 
Uit de ontvangen zienswijzen volgt dat er behoefte bestaat aan een bepaalde voorzienbaarheid. In-
dieners en gemeenten zijn benieuwd wat zij moeten doen om in aanmerking te komen voor onthef-
fing. In dat verband zijn er met name vragen over de uitleg van criteria die hierbij door gedepu-
teerde staten worden gehanteerd.  
 
De ontheffingsbevoegdheid die met dit voorstel is opgenomen, kent zijn grondslag in artikel 4.1a 
van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). Een belangrijk kenmerk van deze grondslag is dat 
de wetgever deze heeft gecreëerd voor uitzonderlijke situaties. In de opvatting van de wetgever is 
de ontheffing niet bedoeld voor situaties die vooraf zijn in te schatten. Het gaat naar zijn aard om 
onvoorziene ontwikkelingen die vanuit ruimtelijk opzicht wenselijk zijn en daardoor niet zouden 
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mogen worden belemmerd door een verbodsbepaling in de provinciale omgevingsverordening. Uit 
de rechtspraak volgt dat niet een ontheffingsbevoegdheid kan worden opgenomen die een bredere 
mogelijkheid geeft.1  
 
Illustratief is daarnaast een passage in de memorie van toelichting die ook in de rechtspraak wordt 
aangehaald: “Voor een verlening van een ontheffing komen dan gevallen in aanmerking waarbij 
een onverkorte toepassing van de algemene regel zou leiden tot gevolgen die onevenredig nadelig 
zijn in verhouding tot het met de algemene regel te dienen nationale belang. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan het toestaan van een wenselijke innovatieve ruimtelijke ontwikkeling, 
die van een zodanig groot belang wordt geacht dat in dat concrete geval de algemene regel buiten 
toepassing zou moeten blijven. Voor redelijkerwijs voorzienbare situaties zal in de algemene maat-
regel van bestuur of de provinciale verordening zelf een voorziening moeten worden getroffen, bij-
voorbeeld door reeds in de regel vast te leggen voor welke situaties de regel niet van toepassing 
is” 
 
De criteria die zijn opgenomen in de omgevingsverordening dienen daarom altijd tegen deze ach-
tergrond te worden uitgelegd. Van een innovatieve ruimtelijke ontwikkeling zou sprake kunnen zijn 
wanneer sprake is van meervoudig ruimtegebruik en wanneer sprake is van een evenwichtige ver-
houding tussen zon op dak en zon op land. Het enkele feit dat bij een zonne-akker kán worden on-
derbouwd dat sprake is van meervoudig ruimtegebruik, brengt niet met zich dat gedeputeerde sta-
ten zijn gehouden ontheffing te verlenen. Gelet op het juridisch kader waarbinnen de ontheffings-
bevoegdheid is ingebed, dienen de criteria te worden gelezen als factoren die tot de conclusie kun-
nen leiden tot de zonne-akker voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling van een zodanig belang dat 
de algemene regel (het maximum) buiten toepassing zou moeten blijven. Het moet dan gaan om 
zonne-akkers die kennelijk uitstijgen boven het gebruikelijke.   
 
Alhoewel we begrip hebben voor de zoektocht naar duidelijkheid, is dit een onmiskenbaar hoge lat 
waar niet zomaar aan wordt voldaan. Ook zijn er niet op voorhand concrete richtsnoeren te geven 
die maken dat een zonne-akker in aanmerking komt voor ontheffing. Dit zou zich ook slecht ver-
dragen met het huidige wettelijke stelsel, nu het juist gaat om die gevallen die niet voorzienbaar 
zijn bij het opstellen van de algemene regel.  
 
Het bovenstaande uitzonderlijke karakter van de ontheffing wordt verduidelijkt in de regels en toe-
lichting bij artikel 2.24a van de omgevingsverordening.  
 
3.2 Meervoudig ruimtegebruik  
Uit de voorgaande paragraaf volgt dat er een verduidelijking moet komen wat betreft de toepas-
sing van de ontheffingsbevoegdheid. Met name is die verduidelijking nodig met betrekking tot het 
criterium ‘meervoudig ruimtegebruik’. Zoals ook aangekaart door de NMF en Powerfield, is in de 
huidige redactie niet direct helder dat er een onderscheid is tussen het vereiste van een combinatie 
van functies in artikel 2.24 en het vereiste van meervoudig ruimtegebruik in artikel 2.24a.  
 
Een helder onderscheid tussen de begrippen ‘een combinatie van functies’ en ‘meervoudig ruimte-
gebruik’ kan worden gemaakt door het laatste begrip te duiden als een bijzondere omstandigheid 
in de ruimtelijke kwaliteit. 
Doel van de maximering van zon op land is bescherming van het landschap. Een ontheffing is 
slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Het moet dan gaan om een plan dat zoveel ruimtelijke 
meerwaarde heeft dat het provinciale belang bij een verbod niet opweegt tegen het belang bij het 
door laten gaan van dit plan. In de context van deze regeling kan hiervan alleen sprake zijn wan-
neer een plan een substantiële bijdrage levert aan de ontwikkeling van het landschap. Ontwikkeling 
is in dat licht de beste vorm van bescherming. 
Het begrip meervoudig ruimtegebruik ziet op een extra vorm van gebruik in het licht van een an-
dere opgave, een gebiedsopgave. Meervoudig ruimtegebruik draagt zo bij aan de aanpak van ge-
biedsvraagstukken met een zwaar maatschappelijk belang, die verder reiken dan de aanleg van of 
de locatie van de zonne-akker. 
Zonnepark-initiatieven kunnen ingezet worden om serieus werk te maken van andere gebiedsopga-
ven. Een ontheffing is alleen dan mogelijk indien een zonnepark-initiatief substantieel bijdraagt aan 
dergelijke vraagstukken. Pas dan is sprake van een uitzonderlijk geval.  
 
3.3 Omschrijving zonne-akker 
Ambtshalve is geconstateerd dat het begrip ‘zonne-akker’ niet nader is gedefinieerd in de ontwerp-
teksten. Wat wel en niet tot een zonne-akker kan worden berekend is echter belangrijk in het 

 
1 ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:333 
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kader van de uitleg van deze regel. De hoeveelheid oppervlakte wordt immers begrensd met artikel 
2.24, eerste lid, van de verordening. Het al te zeer openlaten van de vraag wat gerekend kan wor-
den tot een zonne-akker komt de rechtszekerheid niet ten goede. Bovendien kan het per initiatief 
leiden tot discussies over de vraag of het maximum wordt overschreden en een ontheffing is ver-
eist. Om die reden wordt in de regeling en de toelichting daarop omschreven welke onderdelen 
worden gerekend tot de zonne-akker. Dit zijn zonnepanelen, onderhoudspaden, voertuigpaden an-
ders dan onderhoudspaden, schaduwval, transformatoropstellingen/huisjes, omvormers, schakel-
stations, infrastructuur (kabels en leidingen etc.), onderhoudsgebouwen, en hekwerken. 
 
In artikel 2.24 wordt vastgelegd dat een ruimtelijk plan inzichtelijk maakt waar deze onderdelen 
komen en hoeveel oppervlakte ze in beslag nemen. Ook wordt gevraagd deze aspecten te betrek-
ken in de regeling van het ruimtelijk plan zelf. Zo wordt geborgd dat de opgenomen mogelijkheden 
in het ruimtelijk plan, aansluiten bij de maximumoppervlakte van artikel 2.24, lid 1, van de POV.   
 
3.4 Conclusie 
Al met al wordt geconcludeerd dat de redactie van artikel 2.24a aanscherping behoeft. De eis dat 
sprake moet zijn van meervoudig ruimtegebruik, is onvoldoende gespecificeerd. Daarmee ontstaat 
de indruk dat deze eis dezelfde is als de eis van artikel 2.24, tweede lid, sub b, van de POV. Deze 
onduidelijkheid doet vermoeden dat er in het kader van de ontheffing min of meer dezelfde eisen 
worden gesteld als in de situatie waarbij nog geen ontheffing is vereist. Dat vermoeden is echter 
onjuist en zou daarnaast schuren met het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening waarin een ste-
vige nadruk wordt gelegd op het uitzonderlijke en incidentele karakter van de ontheffing. Om die 
reden wordt artikel 2.24a, eerste lid, op dit punt aangescherpt. Met deze aanscherping wordt dui-
delijk gemaakt dat het moet gaan om bijzondere omstandigheden, waarbij dit kader wordt ver-
scherpt door te bepalen dat het moet gaan om bijzondere omstandigheden die zijn te relateren aan 
een concreet omschreven en actuele gebiedsopgave.  
 
Daarnaast wordt in artikel 2.24 vastgelegd dat een ruimtelijk plan inzichtelijk maakt waar deze on-
derdelen komen en hoeveel oppervlakte ze in beslag nemen.    
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4. OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN 
De ontwerpwijziging van de provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 bestaat slechts uit 
een aantal artikelen. In het kader van overzicht wordt per artikel aangegeven of er nog wijzigingen 
hebben plaatsgevonden en, zo ja, of deze wijzigingen zijn gedaan naar aanleiding van een ziens-
wijze. Als geen wijziging is aangebracht, wordt dit ook aangegeven.  
 

 
 
  

Onderdeel Wijziging Aanleiding wij-
ziging 

Artikel 1.1 Bij de begripsomschrijving wordt het begrip ‘park’ geschrapt en 
vervangen door het begrip ‘vakantiepark’ waaronder ook cam-
pings vallen.  

Zienswijze ge-
meente Emmen 

Titel 2.1 Geen Nvt 
Artikel 
2.18 

Geen Nvt 

Artikel 
2.18a 

Onderbouwing in de toelichting aangevuld Zienswijze ge-
meente Emmen 

Artikel 
2.20 

Verwijzing in lid 3 gecorrigeerd van artikel 3.16 naar artikel 
2.17. 

Ambtshalve 

Artikel 
2.24 

Het artikel hanteert het begrip ‘zonne-akker’. Echter wordt niet 
direct duidelijk welke zaken hieronder worden verstaan. Deze 
vraag is van belang wat betreft de vraag of het maximum is 
overschreden. Om die reden is lid 2, sub f ingevoegd waarin 
wordt gevraagd om in het ruimtelijk plan inzichtelijk te maken 
uit welke zaken het park bestaat en waar die precies komen. 
Op die manier kan beter worden gemonitord hoe het plan zich 
verhoudt met het gestelde maximum in lid 1. 
 

Ambtshalve 

Verwijzing in artikel 2.24, eerste lid, naar ‘bijlage #’ vervangen 
door ‘bijlage X’.  

Zienswijze Po-
werfield 

In de toelichting is verduidelijkt waarom de oppervlakte van 
140 m² als minimumoppervlakte is gehanteerd.  

Zienswijze De 
Wolden en Hoo-
geveen 

Artikel 
2.24a 

Lid 1, sub a, is aangevuld met de voorwaarde dat het moet 
gaan om meervoudig ruimtegebruik ten behoeve van een ge-
biedsopgave.  
 
Lid 1, sub c, is geschrapt omdat de eis dat de zonne-akker 
landschappelijk moet zijn ingepast al voortvloeit uit het regu-
liere kader. Naar dit kader wordt al verwezen.  

Zienswijzen door 
indieners 1, 5 en 
6 

Artikel 
2.30 

Geen Nvt 

Artikel 
2.31 

Geen Nvt 

Bijlage X Ten tijde van de terinzagelegging was de RES-Drenthe alleen 
nog in concept beschikbaar. Inmiddels is deze vastgesteld door 
de betrokken raden, staten en algemeen besturen. De opper-
vlakten in de bijlage zijn aangepast om overeen te komen met 
de vastgestelde RES 1.0.  

Vaststelling van 
de definitieve 
RES 
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5. BEANTWOORDING PER ZIENSWIJZE 
Onderstaand worden alle binnengekomen zienswijze per onderdeel samengevat en van een antwoord 
voorzien. Hierbij wordt aangegeven of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing en, zo ja, welke 
aanpassing dan precies.  
 
Qua structuur is zoveel mogelijk de koppeling gemaakt met de artikelen die staan opgenomen in de 
ontwerpwijziging. Als een zienswijze wel is gericht tegen de POV 2018, maar daarin onderdelen be-
noemt die geen onderdeel uitmaken van de voorliggende wijziging wordt dit aangegeven.  
 
Waar zienswijzen inhoudelijk dezelfde strekking hebben, kan worden verwezen naar een eerdere be-
antwoording. Dit is mede gedaan in het kader van de overzichtelijkheid. In datzelfde kader zijn de 
zienswijzen gegroepeerd in een tabel en voorzien van een nummer. Waar sprake is van een natuur-
lijke persoon wordt alleen gesproken van ‘indiener #’ om zo de anonimiteit van de indiener te kunnen 
waarborgen.  



8 
 

Nr. Indiener Nr. deel-
reactie 

Onderwerp Samenvatting zienswijze Reactie bevoegd gezag Gevolgen 
omgevings-
verordening 

01 Natuur- en 
milieufede-
ratie (NMF) 
mede na-
mens Het 
Drentse 
Landschap 
en Natuur-
monumen-
ten 

01-1 Artikel 2.20 
functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

De Natuur en Milieufederatie Drenthe geeft in 
haar zienswijze aan dat zij in artikel 2.20 en in 
de toelichting op dit artikel (ontwerpwijziging 
POV 2018) explicieter aangegeven moet worden 
dat een functiewijziging van verblijfsrecreatie 
naar wonen in NNN gebieden een aantasting van 
de natuurwaarden is. Deze aantasting dient ge-
compenseerd te worden. Deze eis zou expliciet 
moeten terugkomen in artikel 2.20.  

Veel vakantieparken in Drenthe liggen in het Na-
tuurnetwerk Nederland (hierna: NNN). Parken 
met een transformatieopgave kunnen op ver-
schillende manieren positief bijdragen aan de 
ontwikkeling van milieu en landschap. Het uit-
gangspunt in de bescherming van het NNN is on-
der andere dat de kwaliteit, oppervlakte of sa-
menhang tussen de gebieden van het Natuurnet-
werk Nederland niet wordt aangetast.  
 
Het beschermingsregime voor de NNN is opgeno-
men in artikel 2.28 en 2.29 van de Provinciale 
Omgevingsverordening. Hierdoor dient altijd re-
kening gehouden te worden met de natuurwaar-
den van de NNN-gebieden. Het expliciet benoe-
men in artikel 2.20 van deze bescherming voegt 
hier in juridisch opzicht niet aan toe en is niet 
noodzakelijk. Daarbij kan het indruk wekken dat 
bij artikelen waar e.e.a. niet is benoemd, kenne-
lijk geen rekening hoeft te worden met het NNN 
of dat sprake is van een lichter regime. Dat is 
niet het geval. Om die reden wordt deze ziens-
wijze niet overgenomen.  

Geen 

01-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Het vastzetten van de maximumoppervlakte 
wordt gebaseerd op een optelsom en is te weinig 
doorspekt van een gezamenlijke visie. Als voor-
beeld wijst het NMF op de gemeente Meppel die 
een ambitie heeft van 5 hectare, terwijl de ge-
meente ernaast (Hoogeveen) een ambitie heeft 
van 260 hectare. Het NMF wijst op een noodzaak 
tot clustering. 

Met de regeling in de omgevingsverordening 
wordt een kader gegeven. Toch hechten we er-
aan dat het uiteindelijk een gemeentelijke be-
voegdheid is om dit kader binnen de eigen ge-
meente nader uit te werken. Ook is het aan de 
gemeenten zelf om hun ambitie te bepalen. Deze 
ambitie wordt niet dwingend voorgeschreven. 
Om die reden wordt in de omgevingsverordening 

Geen 
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niet gestuurd op de exacte locaties van de zon-
neparken. Dit blijft uiteindelijk aan de gemeente 
om te beoordelen aan de hand van de juridische 
kaders, waaronder deze omgevingsverordening.  

01-3 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

De NMF geeft aan dat de ontheffingscriteria ver-
warrend zijn, omdat deze grotendeels een her-
haling zijn van de criteria waaraan alle ‘regu-
liere’ plannen worden beoordeeld. Naar aanlei-
ding hiervan vreest de NMF voor willekeur. 
 
Voorts vraagt de NMF zich af of het verlenen van 
ontheffing in de ene gemeente leidt tot beper-
kingen in de andere gemeente.  

Met de ontheffing is beoogd een mogelijkheid te 
creëren voor die uitzonderlijke gevallen waarbij 
sprake is van een dusdanig goed plan dat het 
verbod hier niet aan in de weg mag staan. Met 
name het uitgangspunt van meervoudig ruimte-
gebruik brengt dit uitgangspunt onvoldoende tot 
uitdrukking. Duidelijk moet zijn dat het moet 
gaan om een plan dat afwijkt van het reguliere. 
De ingebrachte zienswijze leidt tot aanpassing 
van de omgevingsverordening. In het algemeen 
deel (hoofdstuk 3) van deze nota van antwoord 
wordt hierop ingegaan. 
Wat betreft de vraag over de gevolgen van een 
ontheffing. Het verlenen van ontheffing in de ene 
gemeente gaat niet ten koste van de mogelijkhe-
den in de andere gemeente.  

De regels en 
de toelichting 
worden aan-
gepast. 

01-4 Regionale vi-
sie op ener-
gie-infrastruc-
tuur 

De NMF verzoekt om het initiatief te nemen bij 
het opstellen van een regionale visie op energie-
infrastructuur en zorgvuldig ruimtegebruik.  

Hieraan wordt in RES-verband gewerkt.  Geen 

02 TPSolar, 
Groenleven 
en Solar-
fields 

02-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners zijn van mening dat het instellen van 
een maximumoppervlakte op basis van de RES-
ambitie onjuist is. Zij wijzen op het gevaar dat 
een lappendeken aan kleine parkjes ontstaat. 
Daarbij wijzen indieners erop dat de aard van 
het energietransitieproces dynamisch is. Ook 
wijzen indieners erop dat kleine parken minder 
kans hebben op SDE-subsidie, waardoor het 
vastleggen van de RES-ambitie zou schuren met 
landelijke ambitie. Tot slot wordt in de 

Wat betreft het gevaar op een mogelijke lappen-
deken aan kleine parkjes, wordt verwezen naar 
de beantwoording bij deelreactie 01-2. Daaraan 
toegevoegd wordt het beeld niet herkend dat de 
regeling slechts mogelijkheden zou bieden voor 
kleinschalige parken. Binnen de randvoorwaar-
den is het aan de Drentse gemeenten om hier 
keuzes te maken. Wat betreft is naar onze me-
ning geen sprake van frictie met de landelijke re-
gelgeving. Voorts wijzen wij erop dat de SDE-

Geen 
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zienswijze aangegeven dat sommige gemeenten 
zijn uitgegaan van een minimumambitie. Dit was 
mogelijk anders geweest wanneer gemeenten 
wisten dat deze ambitie in de omgevingsveror-
dening zou worden verankerd.  

subsidie op zichzelf niet als leidraad heeft te gel-
den voor het provinciale (of gemeentelijke) ruim-
telijke beleid. Tot slot wordt het beeld niet her-
kend dat de opgegeven ambities in de RES een 
minimum-ambitie zou betreffen. Dit blijkt niet uit 
de RES, maar ook niet uit de ontvangen zienswij-
zen van Drentse gemeenten.  
 
 

02-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners stellen dat er onvoldoende ruimte is 
voor maatwerk bij de beoordeling van land-
schappelijke inpassing. Een groter park vraagt 
om andere dingen dan een kleiner park 
Indieners vragen zich af wanneer en op welke 
wijze een project aannemelijk maakt dat de op-
gewekte elektriciteit in de nabijheid gebruikt kan 
worden. Tot slot vragen indieners zich af waarde 
termijn van 25 jaar op is gebaseerd en vanaf 
wanneer de teller precies gaat lopen. 

De stelling van indieners dat onvoldoende ruimte 
is voor maatwerk, wordt niet herkend. De regel-
geving stelt weliswaar hoge eisen aan de zaken 
die moeten worden aangetoond en onderbouwd, 
maar dwingt niet tot een specifieke inrichting van 
de zonne-akker. Dit betekent dat er ruimte is om 
te kijken naar alle relevante feiten en omstandig-
heden. Daar hoort ook bij of het gaat om een re-
latief kleine zonne-akker of een grote. Anders 
dan indieners menen, is het niet zo dat de om-
vang van de zonne-akker niet kan worden mee-
gewogen in de ruimtelijke afweging. 
 
In het verlengde van het bovenstaande worden 
op voorhand geen standaardafstanden gegeven 
voor de vraag of de opbrengsten van een zonne-
akker in de nabijheid kunnen worden gebruikt. 
De achtergrond van de bepaling is, naast de 
doelstelling tot zorgvuldig ruimtegebruik, dat 
zonne-akkers gepaard moeten gaan met lage 
maatschappelijke kosten. Dit betekent ook dat 
zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de 
bestaande infrastructuur. Hiermee wordt ervoor 
gezorgd dat de juiste functie op de juiste plek 
komt. Naarmate de afstand tot beschikbare 

Geen 
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energie-infrastructuur groter is, zal uitvoeriger 
moeten worden onderbouwd waarom de locatie 
desondanks toch aanvaardbaar is. Dat de speci-
fieke locatie vanuit landschappelijk oogpunt ge-
schikter is, kan daarbij een argument zijn. Wel 
dient dit argument te worden onderbouwd.  
 
Met de termijn van 25 jaar is aangesloten op de 
gemiddelde technische levensduur van de instal-
laties. Daarbij is ook gekeken naar termijnen die 
in andere provincies worden gehanteerd. De tel-
ler gaat lopen vanaf het moment dat het besluit 
dat voorziet in de zonne-akker wordt verleend of 
vastgesteld. Overigens is het mogelijk ná het 
verstrijken van de termijn een nieuwe vergun-
ning aan te vragen. Dit is ook tot uitdrukking ge-
bracht in de toelichting bij de omgevingsverorde-
ning.  
   

02-3 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners vragen zich af of een ‘ecologisch zon-
nepark’ als uitwerking wordt gezien van meer-
voudig ruimtegebruik of het dienen van provinci-
ale doelen. 

Zonne-akkers worden beoordeeld tegen de ach-
tergrond van alle feiten en omstandigheden van 
dat specifieke geval. Of een zonne-akker aan-
vaardbaar is of niet wordt per geval beoordeeld.  

Geen 

03 Bronnen 
van Ons 

03-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners zien graag dat niet gewerkt wordt met 
maxima in hectares per gemeente. Het vastzet-
ten van de maximumoppervlakte is gebaseerd 
op een optelsom en te weinig doorspekt met ge-
zamenlijke visie. Ook biedt de aanpak te weinig 
flexibiliteit. Voorts wijst indiener op de toene-
mende vraag aan energie en vreest hij dat het 
uitruilen van energieopgaves wordt belemmerd. 
Ook stelt indiener dat er minder ruimte zal zijn 
voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. 

Verwezen wordt naar de beantwoording op deel-
reacties 01-2, 02-1 en 02-2. 

Geen 
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03-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indieners stellen voor twee extra criteria op te 
nemen, namelijk: 
o in het omgevingsplan moet inzicht worden 

gegeven hoe het streven naar 50% lokaal ei-
gendom is ingevuld of een degelijke motiva-
tie bevatten waarom ervan is afgeweken. 

o In het omgevingsplan moet inzicht worden 
gegeven welke mogelijkheid voor omwonen-
den er is om te participeren in de ontwikke-
ling en opbrengst van het zonnepark en hoe 
zij tot dan toe zijn meegenomen in het pro-
ces om te komen tot een omgevingsvergun-
ning.  

Met de zienswijze benadrukt Bronnen van Ons 
het belang bij een goede participatie van de om-
geving. Als provincie onderschrijven wij dit uit-
gangspunt en stellen hiervoor, binnen de gel-
dende juridische kaders, enkele voorwaarden. In 
het bijzonder staan deze voorwaarden opgeno-
men in de Beleidsregel Zon waarnaar wordt ver-
wezen in artikel 2.24, derde lid, van de Omge-
vingsverordening. Anders dan indieners worden 
momenteel echter geen juridische mogelijkheden 
gezien om financiële participatie op de wijze af te 
dwingen die wordt voorgesteld. Om die reden 
worden de voorgestelde criteria niet overgeno-
men.  

Geen 

04 Rechtsom 
juristen na-
mens Chint 
Solar Ne-
derland, 
TPSolar 
B.V. en An-
kehaar So-
lar 

04-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 
en artikel 
2.24a onthef-
fing 

De opgenomen regeling met betrekking tot 
zonne-akkers beperkt de vestigingsmogelijkhe-
den naar de mening van indieners onevenredig. 
Daarbij ontbeert de regeling een wettelijke 
grondslag en is de regeling in strijd met vige-
rende regelgeving en jurisprudentie (Urgenda-
arrest Hoge Raad).  
 
Met de regelgeving zou de haalbaarheid van de 
doelstellingen in de RES worden gefrustreerd 
dan wel onmogelijk worden gemaakt.  
 
De stelling dat het maximum moet bijdragen 
aan het beperken van de aantasting van het 
landschap wordt volgens indieners niet onder-
bouwd. Dit is volgens indieners in strijd met het 
motiveringsbeginsel.  
Indieners wijzen erop dat er niet genoeg dakop-
pervlakte beschikbaar is om de RES-doelstellin-
gen te behalen. Dit maakt dat de ontwerp-POV 

Indiener ziet in overwegende mate juridische 
problemen bij de vormgeving van de huidige re-
gelgeving. De grondslag van de regelgeving is 
terug te vinden in artikel 4.1, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening. Deze bepaling geeft 
provinciale staten, kort gezegd, de bevoegdheid 
om regels te stellen omtrent de inhoud van be-
stemmingsplannen en omgevingsvergunningen. 
Deze bevoegdheid bestaat indien provinciale be-
langen dat met het oog op een goede ruimtelijke 
ordening noodzakelijk maken. In de toelichting is 
uitvoerig gemotiveerd welk provinciaal belang in 
dit geval aan de orde is.  
 
Met de regelgeving is daarnaast rekening gehou-
den met de doelstellingen in de RES. Dat eisen 
worden gesteld aan de onderbouwing van derge-
lijke plannen, maakt niet dat deze onmogelijk 
zouden zijn. Wat dat betreft wordt indiener niet 
gevolgd in zijn betoog dat RES-doelen niet 

Geen 
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in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht is voorbereid. 
 
Het is volgens indieners in strijd met de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur om de 
ontwikkeling van zon op dak te stimuleren door 
een andere ontwikkeling te ontmoedigen. Deze 
systematiek zou de regeling volgens indiener be-
vatten en past een bestuursorgaan niet. 
Indieners zijn van mening dat GS de eigen ver-
antwoordelijkheid ontloopt door zelf geen gericht 
actief beleid te voeren en hiervoor middelen be-
schikbaar te stellen. 
Initiatiefnemers vinden begrippen als ‘evenwich-
tige verhouding’ en ‘significante ontwikkeling’ 
dermate vaag dat sprake is van een bepaling die 
in strijd is met de rechtszekerheid. 
 
Gelet op dit alles verzoeken indieners om niet 
langer een maximum op te nemen. Dat er een 
mogelijkheid is tot ontheffing maakt dit niet an-
ders, omdat de voorwaarden waaronder onthef-
fing kan worden verleend geen betrekking heb-
ben op de door indieners gesignaleerde gebre-
ken.   
 
Voorts verzoeken indieners om in overeenstem-
ming met de RES het werken met meervoudig 
ruimtegebruik aan te wijzen als streven in plaats 
van plicht.  
 
Initiatiefnemers menen dat er aanleiding is voor 
het opnemen van overgangsrecht. Dit zou de 

kunnen worden behaald. Wel is het zo dat de 
provincie kwalitatief hoogwaardige plannen na-
streeft. Voor het opnemen van overgangsrecht 
wordt geen aanleiding gezien. De regelgeving 
gaat immers uit van absolute getallen. Het reali-
seren van een plan vóór het ingaan van deze 
verordening heeft daarmee geen ander gevolg 
dan het realiseren van een plan na het ingaan 
van deze verordening. In beide gevallen zal een 
gedeelte van het maximum zijn gebruikt. 
 
De stelling dat dakoppervlakte niet genoeg is om 
de RES-doelstellingen te behalen, wordt op zich-
zelf onderschreven. Indieners gaan er bij deze 
stelling echter aan voorbij dat deze eis pas wordt 
gesteld wanneer in een gemeente het gestelde 
maximum al is bereikt. Het behalen van het 
maximum impliceert ook het behalen van de 
RES-doelstellingen, waardoor het stellen van 
deze eis bij het verlenen van ontheffing geen in-
vloed heeft op de mogelijkheid tot het behalen 
van de RES-doelstellingen. Voor het overige 
wordt verwezen naar de beantwoording bij deel-
reacties 01-2, 02-1 en 02-2. 
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rechtszekerheid van lopende vergunningaanvra-
gen ten goede komen.  
 
Tot slot wijzen indieners erop dat de ontwerp-
POV exceptief door de bestuursrechter kan wor-
den getoetst waaruit zou kunnen volgen dat on-
derdelen van de verordening buiten toepassing 
blijven of onverbindend worden verklaard we-
gens strijd met hogere regelgeving of algemene 
rechtsbeginselen.  
 

05 Energieco-
operatie 
Noordsevel
d U.A. 

05-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie  

Indiener is geschokt door de werkwijze die wordt 
beoogd met de regeling met betrekking tot zonne-
akkers. Met deze werkwijze wordt een rem gezet 
op de energietransitie. Daarbij wordt de regeling 
door indiener gezien als het eenzijdig wijzigen van 
de spelregels. In de RES is volgens indieners af-
gesproken dat een minimumbod wordt opgeno-
men. Dit wordt nu ten onrechte uitgelegd als maxi-
mumlimiet. Deze werkwijze wordt gezien als on-
betrouwbaar. 
Indiener is betrokken bij de ontwikkeling van een 
zonnepark waarmee de RES-ambitie voor de ge-
meente Noordenveld in één keer wordt gehaald. 
Het is volgens indiener onbestaanbaar dat dit zou 
betekenen dat er in de komende 9 jaar geen zon-
nepark meer bij kan.  
 

Verwezen wordt naar de beantwoording bij deel-
reacties 01-2, 02-1 en 02-2. 
 
Daarnaast wordt aangegeven dat boven het 
maximum een mogelijkheid bestaat voor het bij 
uitzonderlijke gevallen verlenen van ontheffing. 
In die zin is het niet uitgesloten dat in de ko-
mende 9 jaar een zonnepark wordt ontwikkeld in 
een gemeente waar het maximum is bereikt.  
 

Geen 

05-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

De eis tot meervoudig ruimtegebruik is volgens in-
diener vaag en niet onderbouwd. Indiener meent 
dat met deze eis bewust een situatie wordt nage-
streefd waarmee naar willekeur plannen kunnen 
worden tegengewerkt. 

Alhoewel geen situatie van willekeur wordt nage-
streefd, bestaat wel aanleiding om de regelge-
ving op dit punt aan te passen. Verwezen wordt 
naar de deelreactie bij 01-3 en het algemeen 
deel van deze nota van antwoord (hoofdstuk 3). 

De regels en 
de toelichting 
worden aan-
gepast. 
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06 Powerfield 06-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Indiener wijst op een onjuiste verwijzing in de 
ontwerptekst. De bijlage wordt ten onrechte niet 
genummerd. Gesproken wordt van ‘bijlage #’.  
 
Ook verzoekt indiener om het verlengen van de 
termijn als opgenomen in artikel 2.24, tweede 
lid, sub g, van de omgevingsverordening van 25 
jaar naar 30 jaar.  

Inderdaad gaat het hier om een onjuiste verwij-
zing. Deze verwijzing wordt gecorrigeerd in de 
definitieve versie. 
 
Voor het verlengen van de termijn wordt verwe-
zen naar de beantwoording bij deelreactie 02-2 
(onderaan). 

De regels 
worden aan-
gepast. 

06-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

Indiener vraagt zich af of de voorwaarden van 
artikel 2.24a cumulatief zijn. Meer specifiek 
vraagt indiener zich af of met het voldoen aan 
een combinatie van functies als bedoeld in arti-
kel 2.24, lid 2  tevens wordt voldaan aan de eis 
tot meervoudig ruimtegebruik als bedoeld in ar-
tikel 2.24a. 

De ontheffing wordt naar zijn aard alleen toege-
past wanneer sprake is van een uitzonderlijke si-
tuatie waarmee geen rekening is gehouden. Dit 
vloeit voort uit de wettelijke grondslag van de 
ontheffing als opgenomen in artikel 4.1a, eerste 
lid, van de Wet ruimtelijke ordening (zie ook 
hoofdstuk 3 van deze nota). Uit de rechtspraak 
vloeit voort dat bij verordening niet meer ruimte 
kan worden gegeven voor het verlenen van ont-
heffing, dan is toegestaan op grond van dit arti-
kel. Het onderscheid tussen de eisen in artikel 
2.24 en 2.24a op het vlak van meervoudig ruim-
tegebruik is wat dat betreft onvoldoende duide-
lijk. De door indiener gestelde vraag moet 
daarom ontkennend worden beantwoord. Wel 
geeft de vraag aanleiding tot een wijziging in de 
omgevingsverordening. Hiertoe wordt ook verwe-
zen wordt naar de deelreactie bij 01-3. 
 
De voorwaarden van de ontheffing zijn wel cu-
mulatief bedoeld. Het is dus niet zo dat het vol-
doende is om aan één van de voorwaarden te 
voldoen. Het gaat om alle voorwaarden.  

De regels en 
de toelichting 
worden aan-
gepast. 

06-3 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

Indiener vraagt naar de interpretatie van ‘meer-
voudig ruimtegebruik’ bij een tweetal voorbeel-
den: 

In algemene zin kan niet vooraf worden aange-
geven wanneer wel of niet aan een voorwaarde 
wordt voldaan. Ook kan niet in algemene zin 

Geen 
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- Indiener veronderstelt dat waterberging 
onder zonnepanelen kan worden gezien 
als dubbel ruimtegebruik, en 

- Indiener vraagt zich af of veenoxidatie 
en peilbeheer ook kunnen worden gezien 
als meervoudig ruimtegebruik.  

 
 

worden aangegeven wanneer een ontheffing wel 
of niet wordt verleend. Dit komt neer op een be-
oordeling van het plan tegen de achtergrond van 
de ruimtelijke situatie en gebiedsopgaven die ter 
plaatse spelen. Zie hiervoor ook de deelreactie 
bij 06-2 en hoofdstuk 3 van deze nota.  

07 Rijksvast-
goedbedrijf 

07-1 Artikel 2.20 
Functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

Het Rijksvastgoedbedrijf concludeert dat artikel 
2.20 wordt ingevoegd naar aanleiding van de 
wijziging van het Besluit omgevingsrecht, waar-
mee de mogelijkheid om een functiewijziging 
van recreatie naar wonen kan worden toege-
staan met gebruikmaking van de zogeheten 
kruimellijst.  
Het Rijksvastgoedbedrijf adviseert een algemene 
uitzonderingsbepaling toe te voegen voor geval-
len, waarbij niet aan de voorkeurswaarde van 50 
dB(A) wordt voldaan. Daaraan zou kunnen wor-
den toegevoegd dat, overeenkomstig de richtlijn 
uit de Brochure Handleiding Bedrijven en Milieu-
zonering van de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten in situaties gelegen binnen 1500 meter 
vanaf de grens van militaire oefen en schietter-
reinen advies van het Ministerie van Defensie in-
gewonnen dient te worden voordat een besluit 
tot functiewijziging van verblijfsrecreatie naar 
wonen wordt genomen.   

De huidige ontwikkelingen rondom de aanpassing 
van het Besluit omgevingsrecht voor ‘het verrui-
men van de mogelijkheden van omgevingsver-
gunning voor de bewoning van recreatiewonin-
gen’ spelen geen rol in de vaststelling van deze 
regels. De voorgestelde wijziging betreft slechts 
een toevoeging aan het reeds bestaande artikel 
2.20. Dit blijkt ook uit de begripsomschrijving 
van ‘ruimtelijk plan’ als opgenomen in de Provin-
ciale Omgevingsverordening Drenthe 2018. Hier-
uit volgt dat de regels van de Provinciale Omge-
vingsverordening niet van toepassing zijn op het 
verlenen van een omgevingsvergunning op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, sub, onder 2, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De 
vergunning die kan worden verleend op basis van 
de kruimellijst, valt daarmee niet onder het toe-
passingsbereik van deze verordening.   
  

Met dit artikel 2.20 beogen we om maatwerk op 
parkniveau te kunnen bieden, mits er sprake is 
van een goed transformatieplan. Algemene uit-
zonderingsbepalingen voor individuele recreatie-
woningen passen niet bij het doel van dit artikel.  
  

Geen 
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We hebben er alle vertrouwen in dat de Drentse 
gemeenten advies inwinnen van het Ministerie 
van Defensie indien er sprake is van ontwikkelin-
gen binnen de contouren van 1500 meter vanaf 
de grens van militaire oefen en schietterrei-
nen. Uw zienswijze geeft daarom geen aanleiding 
tot aanpassing van artikel 2.20.  
 

08 Indiener 8 08-1 Titel 2.1 Com-
missie Leef-
omgeving 

Indiener geeft aan dat artikel 2.1 slechts ruimte-
lijke ordening en milieu noemt, terwijl de taak 
van deze commissie alle omgevingsaspecten zou 
omvatten. Hierbij horen ook taken met betrek-
king tot natuur, water, mobiliteit, wegen, bodem 
en gebieden. Ook stelt indiener dat de procedure 
omtrent voordracht, benoeming en verlenging 
naar buiten toe niet transparant is. Voorts pleit 
indiener voor een meer open bestuurscultuur.  

Zoals opgemerkt in de toelichting bij de ontwerp-
wijziging (onderdeel B) is het voornemen om de 
Commissie Leefomgeving met een separate ver-
ordening te reguleren.  
 

Geen 

08-2 Grondwater-
beschermings-
gebied en Na-
tionaal Park 
Drentsche Aa 

Indiener wijst op het grote aantal verspreid 
staande artikelen dat van toepassing is op het 
grondwaterbeschermingsgebied en het Nationaal 
Park Drentsche Aa. Indiener pleit voor meer on-
derlinge verbanden tussen de artikelen 2.34, 
2.27 en 2.28 alsmede artikel 6.1, 6.3 en 6.16 
tot en met 6.18 van de Omgevingsverordening. 
 
Voorts zijn er nieuwe kapitaalintensieve functies 
in gebieden waarin dit volgens de Omgevings-
verordening niet is toegestaan. Indiener vraagt 
zich af of toezicht, vergunningverlening en hand-
having hier aan de orde zijn. Indiener verzoekt 
daarbij om de teelt van lelies en bollen in het 
Nationale Park voor esdorpen en beekdalen in 
het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche 

Indiener geeft zijn visie met name over regelge-
ving die met deze omgevingsverordening niet 
wordt gewijzigd. Daarom kan deze zienswijze 
niet leiden tot het wijzigen van de regels of toe-
lichting. Ondanks dit feit bestaat er wel aanlei-
ding om in deze nota van antwoord een reactie 
te geven op de ingediende zienswijze.  
 
In zijn algemeenheid wordt de stelling van indie-
ner gedeeld dat de regelgeving omtrent grond-
waterbescherming in de momenteel vigerende 
provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 
complex is. In de ontwerp Omgevingsverorde-
ning Drenthe 2022 die in het kader van de Om-
gevingswet is voorbereid, zijn hiertoe verduidelij-
kingen aangebracht. Deze ontwerp omgevings-
verordening heeft tevens ter inzage gelegen. Zo 

Geen 
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Aa te verbieden en te saneren door verduidelij-
king van de nieuwe Omgevingsverordening.  

heeft grondwaterbescherming zijn eigen hoofd-
stuk in die verordening. Bovendien worden regels 
rechtstreeks gekoppeld aan werkingsgebieden 
waardoor duidelijk is waar een specifieke regel 
precies geldt. Deze verduidelijking vergroot de 
handhaafbaarheid.  
 
Via artikel 2.34 van de momenteel vigerende 
Omgevingsverordening worden regels gesteld 
aan ruimtelijke plannen wat betreft kapitaalin-
tensieve functies. Dit is regelgeving die wordt 
uitgewerkt in een gemeentelijk bestemmings-
plan. Na uitwerking is het college van B en W dat 
het betreft bevoegd om handhavend op te tre-
den. Momenteel wordt geen aanleiding gezien 
deze regelgeving te wijzigen of te reguleren met 
rechtstreeks tot de burger doorwerkende bepa-
lingen. 
 

08-3 Ruimte-voor-
ruimte rege-
ling 

Indiener stelt voor om de ruimte-voor-ruimte re-
geling in die zin uit te breiden dat drie of vier 
landschapswoningen mogelijk kunnen worden 
gemaakt, indien 5000 m² aan bestaande agrari-
sche bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd. 

Het artikel ruimte-voor-ruimte wordt niet gewij-
zigd met deze ontwerpwijziging. Deze zienswijze 
kan daarom niet leiden tot wijziging van de on-
derhavige omgevingsverordening. Het artikel 
omtrent ruimte-voor-ruimte is wel onderdeel van 
de Omgevingsverordening Drenthe 2022 die te-
gelijkertijd ter inzage heeft gelegen. De ziens-
wijze van indiener wordt hierbij betrokken. Deze 
wordt echter later vastgesteld in verband met 
het uitstel van de Omgevingswet. Zie ook hoofd-
stuk 2 van deze nota. 

Geen.  

08-4 Artikel 6.19 Indiener geeft aan dat artikel 6.19 moeilijk te 
begrijpen is, en vraagt zich af wat de functie is 
van dit artikel.  

Het artikel waar indiener naar refereert maakt 
geen onderdeel uit van de voorliggende wijziging 
van de omgevingsverordening. Deze zienswijze 

Geen 
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kan daarom niet leiden tot wijziging van de on-
derhavige omgevingsverordening. 
 
Het artikel waarop indiener doelt, heeft betrek-
king op gebieden die op grond van artikel 1.2, 
vijfde lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewe-
zen. Van deze aanwijzingsmogelijkheid is tot op 
heden geen gebruik gemaakt. Gelet hierop heeft 
het artikel nog geen functie. Onder de Omge-
vingswet keert dit artikel niet terug in de Omge-
vingsverordening Drenthe 2022. 

08-5 Beleidskaarten Indiener doet diverse voorstellen voor het aan-
passen van beleidskaarten als opgenomen in de 
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 
2018. Meer specifiek betreft het beleidskaart A, 
D1 en D7. 

De kaarten waar indiener naar refereert maken 
geen onderdeel uit van de voorliggende wijziging 
van de omgevingsverordening. Deze zienswijze 
kan daarom niet leiden tot wijziging van de on-
derhavige omgevingsverordening. 
 
De beleidskaarten keren onder de Omgevingswet 
niet terug. In plaats daarvan wordt gewerkt met 
zogeheten ‘werkingsgebieden’. Deze werkingsge-
bieden maken onderdeel uit van de Omgevings-
verordening Drenthe 2022 die tevens als ontwerp 
ter inzage heeft gelegen. Voorliggende zienswijze 
wordt behandeld in de nota van antwoord die bij 
deze verordening hoort.  
 

Geen 

09 LTO Noord 09-1 Wet ammo-
niak en vee-
houderij 

LTO Noord verzoekt de provincie Drenthe (net 
als de provincies Noord-Brabant en Gelderland) 
de aanwijzing van voor verzuring gevoelige ge-
bieden (Wav-kaarten) te laten vervallen omdat 
de Wet natuurbescherming voldoende bescher-
ming biedt tegen ammoniakemissie, zowel voor 
verzuring gevoelige gebieden die onderdeel zijn 
van Natura 2000 als voor verzuring gevoelige 

De onderhavige omgevingsverordening voegt de 
provinciale kaart waarmee gebieden worden aan-
gewezen op grond van de Wet ammoniak en vee-
houderij niet in de omgevingsverordening. Dit 
gebeurt wel in de Omgevingsverordening Dren-
the 2022. Bij de behandeling van die verordening 
wordt de zienswijze van het LTO Noord betrok-
ken in de nota van antwoord. Voor nu leidt de 

Geen 
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natuurgebieden buiten de Natura 2000-gebie-
den. 

zienswijze niet tot aanpassing van de onderha-
vige omgevingsverordening. 

10 Gemeente 
Midden-
Drenthe 

10-1 Artikel 2.20 
Functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

De gemeente Midden-Drenthe kan zich niet vin-
den in artikel 2.20 lid 1 sub d waarin stacaravans 
uitgesloten worden van transformatie tenzij de 
functiewijziging van de stacaravan gepaard gaat 
met een ruimtelijke verbetering. De gemeente is 
hierbij van mening dat er nu ook stacaravans zijn 
met een hoge ruimtelijke kwaliteit die door deze 
extra bepaling onterecht niet meer in aanmerking 
komen voor transformatie. Wanneer er wel of niet 
sprake is van een verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit is lastig te toetsen. De gemeente pleit er 
dan ook voor om lid 1 sub d niet toe te voegen. 
Met de toets aan het Bouwbesluit en Woonplan 
(lid e) en de voorwaarde dat de ruimtelijke meer-
waarde onderbouwd dient te worden (lid f) wordt 
de ruimtelijke kwaliteit voldoende geborgd. 

Met de gemeente Midden-Drenthe zijn wij van 
mening dat niet elke stacaravan in ‘slechte’ staat 
verkeert. Die constatering doet echter niet af aan 
het feit dat een stacaravan een andere ruimte-
lijke uitstraling met zich meebrengt dan een re-
guliere recreatiewoning. De gemeente Midden-
Drenthe lijkt dit te onderschrijven door in het ei-
gen bestemmingsplan buitengebied ook afzon-
derlijke regels en begripsomschrijvingen op te 
nemen. Zo omschrijft dit bestemmingsplan een 
‘recreatiewoning’ als: “een permanent aanwezig 
gebouw, geen woonkeet, (sta)chalet, stacaravan, 
tenthuisje, trekkershut en geen caravan of ander 
bouwsel op wielen zijnde (…)”. Het normatieve 
element dat de gemeente Midden-Drenthe lijkt te 
lezen in de nieuwe regel wordt daarom niet her-
kend. Eerder moet de bepaling worden gezien als 
maatwerkbepaling die recht doet aan het speci-
fieke ruimtelijke karakter van stacaravans. Met 
specifiek wordt niet negatief bedoeld. Tot slot 
wijzen wij erop dat een ruimtelijk onderscheid 
tussen een recreatiewoning en een stacaravan 
gebruikelijk is in de praktijk.  
 
De bouwtechnische voorschriften (Bouwbesluit) 
ondervangen enkel de bewoonbaarheid en niet 
de ruimtelijke uitstraling van stacaravans of ver-
gelijkbare bouwwerken. Lid 1, sub d biedt aan 
Gedeputeerde Staten daarom de grondslag om 
de uiterlijke verschijningsvorm en de randvoor-
waarden voor inpassing, omvang, inhoud en 

Geen 
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uiterlijk van de woning van stacaravans te be-
trekken in de belangenafweging bij transforma-
tie.   
 
We leveren maatwerk op parkniveau waarbij een 
goed transformatieplan de basis is. We zijn van 
mening dat lid 1, sub d ruimte biedt voor maat-
werk. Een functiewijziging is immers mogelijk in-
dien deze gepaard gaat met een verbetering van 
de uiterlijke verschijningsvorm.  

10-2 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Midden Drenthe geeft in haar 
zienswijze aan dat zij in de Duurzaamheidsvisie 
onderscheid heeft gemaakt tussen kleine lokale 
initiatieven (maximaal 2,5 hectare) en grotere 
initiatieven. Voor parken groter dan 2,5 hectare 
is de gemeente enthousiast over de in de gewij-
zigde omgevingsverordening opgenomen be-
schermende regels. Wel vraagt de gemeente 
zich af hoe getoetst moet worden of er niet bin-
nen bestaand stedelijk gebied aan de behoefte 
voor zonne-energie voldaan kan worden. De ge-
meente stelt voor om dit bij de gemeente te la-
ten, omdat zij het beste op de hoogte zijn van 
de lokale situatie en lokale belangen.  
 
Tevens is de gemeente van mening dat de be-
schikbare netcapaciteit en de afstand tot be-
schikbare aansluitingspunten niet leidend moet 
zijn. Het landschap  moet het toetsingscriterium 
voor de locatiekeuze zijn en niet de techniek. 
Deze locatiekeuze dient bij de gemeente en 
daarmee bij de inwoners te liggen. 
 

Voor zover de gemeente Midden-Drenthe met 
haar zienswijze heeft willen wijzen op de rolver-
deling tussen provincie en gemeente, de beschik-
bare netcapaciteit en de mogelijkheden tot maat-
werk bij kleine parken wordt verwezen naar de 
deelreactie bij 02-1 en 02-2.  
 
Wat betreft de toets of ruimte is binnen bestaand 
stedelijk gebied, kunnen vergelijkingen worden 
getroffen met de ladder voor duurzame verstede-
lijking. Uit de onderbouwing moet blijken hoeveel 
ruimte er binnen bestaand stedelijk gebied be-
schikbaar is en hoe dit zich verhoudt met de be-
hoefte waarin het plan voorziet.  
 
Tot slot klopt de veronderstelling van de ge-
meente Midden-Drenthe dat de nieuwe regels 
geen betrekking hebben op de mogelijkheden die 
staan opgenomen in een al vastgesteld facetplan. 
Desondanks wil dat niet zeggen dat de regels in 
de omgevingsverordening geen consequenties 
hebben. Voor de vraag of het maximum wordt 
overschreden is van belang dat wordt uitgegaan 
van absolute getallen. Hierbij is doorslaggevend 

Geen 
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De gemeente constateert verder dat de maxi-
male oppervlakte voor kleine zonneparken (140 
m2) kleiner is dat de oppervlaktemaat in de ge-
meentelijke duurzaamheidsvisie. Die grotere op-
pervlaktemaat is opgenomen in het facetbe-
stemmingsplan ‘Kleine windmolens en Kleinscha-
lige zonneparken’. In dit facetplan is een een-
voudige regeling voor zonneparken tot 2,5 hec-
tare opgenomen. De door de provincie opge-
stelde regels zijn strenger waardoor de ge-
meente zich afvraagt of voor kleine zonne-ak-
kers de businesscase nog wel haalbaar is en of 
de duurzaamheidsdoelstellingen door dit nieuwe 
beleid wel gehaald kunnen worden.  
 
Ten slotte merkt de gemeente op dat kleine zon-
neparken door de gemeente vergund kunnen 
worden via een binnenplanse omgevingsvergun-
ning en dat daardoor de POV niet getoetst hoeft 
te worden. Helaas geldt dit niet voor de gehele 
gemeente waardoor er nu twee beleidskaders 
gaan gelden. Dit vindt de gemeente onwenselijk.  
  

waar zonneparken bij recht kunnen worden ge-
plaatst. Hierbij wordt ook de plancapaciteit be-
trokken die is vastgelegd in al vastgestelde be-
stemmingsplannen. Indien de gemeente Midden-
Drenthe voornemens is te voorzien in een nieuw 
zonnepark zal moeten worden onderbouwd of 
hiervoor ontheffing benodigd is. Bij deze afwe-
ging moet worden betrokken welke plancapaciteit 
aanwezig is, waaronder ook het aangehaalde fa-
cetplan. Met andere woorden: de mogelijkheden 
in het facetplan tellen mee in de beoordeling van 
toekomstige initiatieven. De stelling van de ge-
meente Midden-Drenthe dat nu twee beleidska-
ders gelden wordt gedeeld, maar is inherent aan 
het gegeven dat er meerdere plannen worden 
vastgesteld binnen dezelfde gemeente. In die zin 
geeft de voorliggende wijziging van de omge-
vingsverordening niet de aanleiding hiervoor. 
  

11 Gemeente 
Emmen 

11-1 Artikel 2.15 
Overige agra-
rische activi-
teiten 

De gemeente Emmen heeft geconstateerd dat 
op kaart D9 het glastuinbouwgebied Erica niet 
overeenkomt met de begrenzing van het glas-
tuinbouwgebied, zoals bepaald in de structuurvi-
sie ”Erica, Glastuinbouwgebied (2013)” en de 
beheersverordening “Erica, Glastuinbouwgebied 
(2013)”. De gemeente verzoekt om de begren-
zing hierop aan te passen. 

Met de voorliggende wijziging wordt kaart D9 
niet gewijzigd. Naar het verzoek wordt gekeken 
in het kader van de procedure omtrent de Omge-
vingsverordening Drenthe 2022. Zie hiertoe ook 
hoofdstuk 2 van deze nota.  

Geen 

11-2 Artikel 2.18a 
Detailhandel 

Gezien de leegstand in het centrum van Emmen 
en de inzet en investeringen die worden gedaan 
in het voorkomen van leegstand heeft de 

Wij delen uw zorgen wat betreft de ontwikkeling 
van detailhandelsactiviteiten buiten centrumge-
bieden. In de onderbouwing van ‘doelen en 

De toelichting 
bij de 
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gemeente Emmen zorgen bij de mogelijke ont-
wikkelingen van detailhandelsactiviteiten buiten 
het centrumgebied. In de gewijzigde ontwerp 
omgevingsverordening maakt de provincie Dren-
the het vestigen van detailhandel buiten het 
centrumgebied mogelijk. Uitgezonderd zijn al-
leen detailhandel in de branchegroep dagelijkse 
goederen en de branchegroep mode en luxe. De 
gemeente verzoekt om deze beperking te verg-
roten waarmee alleen de branches: met een 
groot oppervlak voor uitstalling vanwege aard en 
omvang van volumineuze goederen in de bran-
ches doe-het-zelf, woninginrichting en tuinarti-
kelen buiten het centrumgebied worden toege-
staan. 

maatregelen in de Omgevingsverordening aan 
artikel 15 lid 3 van de Europese Diensten-richt-
lijn’ (kortweg ‘de Onderbouwing’) is de noodza-
kelijkheid en ook de evenredigheid van dergelijke 
regels toegelicht. De regels houden namelijk een 
beperking in voor de vestigingsmogelijkheden 
voor bepaalde soorten detailhandel in gebieden 
buiten de bestaande centrumgebieden (be-
staande winkelgebieden) en zijn alleen mogelijk 
indien deze voldoen aan de eisen die in artikel 15 
lid 3 van de Europese Diensten-richtlijn zijn om-
schreven.   
 
De regels voor detailhandel in artikel 2.18 (res-
pectievelijk artikel 3.20 in de Ontwerp Omge-
vingsverordening Drenthe 2022) zijn opgesteld 
om de vitaliteit en de leefbaarheid van de be-
staande centrumgebieden c.q. bestaande winkel-
gebieden maximaal te ondersteunen en te be-
schermen en om leegstand in deze gebieden te 
voorkomen. Het is een voortzetting van het hui-
dige beleid.  
 
Wel is het, zoals de gemeente Emmen terecht 
stelt, goed mogelijk dat er op lokaal niveau 
sprake is van een lokale situatie die noopt tot 
scherpere regels. De regels geven ruimte voor de 
gemeente om deze scherpere regels op te nemen 
in hun bestemmingsplannen. Deze scherpere re-
gels worden echter niet op provinciaal niveau op-
genomen, omdat de situatie in Emmen niet over-
een hoeft te komen met de situatie in andere 
Drentse gemeenten. Met de regels wordt beoogd 
enerzijds een duidelijk kader te stellen met 

omgevings-
verordening 
wordt aange-
vuld. 
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daarbinnen ruimte voor gemeenten om ruimte-
lijke keuzes af te stemmen op de lokale situatie  
 
Uw zienswijze geeft onzes inziens daarom geen 
aanleiding tot aanpassing van artikel 2.18. Wel 
voegen we naar aanleiding van uw zienswijze de 
Onderbouwing toe aan de toelichting van de on-
derhavige omgevingsverordening.   

11-3 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Emmen geeft in haar zienswijze 
aan dat in bijlage X (maximale oppervlakte 
zonne-energie per gemeente) niet de juiste op-
pervlakte voor de gemeente Emmen is be-
noemd. In plaats van 163 hectare dient dat 257 
hectare te zijn. 

Bij de vaststelling van de omgevingsverordening 
wordt uitgegaan van de ambities in de vastge-
stelde RES. Hieruit valt af te leiden dat moet 
worden uitgegaan van 253 hectare voor de ge-
meente Emmen. De omgevingsverordening wordt 
op dit punt aangepast om overeen te komen met 
de ambities uit de RES.  

De bijlage bij 
de regels 
wordt aange-
past 

11-4 Artikel 2.20 
Functiewijzi-
ging verblijfs-
recreatie naar 
wonen 

De gemeente Emmen merkt op dat in artikel 
3.23 (en dus ook artikel 2.21 van de voorlig-
gende omgevingsverordening) met de bijbeho-
rende uitleg van het begrip vakantiepark in arti-
kel 1.1 niets wordt geregeld ten aanzien van 
campings. Wij vragen ons af of het artikel daar-
mee volledig is. 

Met artikel 2.21 beogen we levensvatbare langja-
rige exploitatie van bedrijven in de verblijfsrecre-
atiesector te borgen. Daarmee willen we de mo-
gelijkheden voor oneigenlijk gebruik, zoals per-
manente bewoning, voorkomen. Onder de ver-
blijfsrecreatiesector vallen onder andere vakan-
tieparken, campings, groepsaccommodaties en 
hotels. Naar aanleiding van uw zienswijze passen 
we artikel 2.21 aan.   

De regels en 
toelichting 
worden aan-
gepast. 

12 Gemeente 
De Wolden 

12-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeenten De Wolden en de gemeente Hoo-
geveen hebben een gezamenlijke zienswijze inge-
diend. 

Zie voor de beantwoording nr. 17 Geen 

13 Gemeente 
Aa en 
Hunze 

13-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Aa en Hunze verwijst in haar ziens-
wijze naar een eerdere brief waarin de gemeente 
aandringt op het loslaten van het kwantitatieve 
plafond voor zonne-akkers dan wel deze te base-
ren op een waarde die vergelijkbaar is met de an-
dere gemeenten. Desondanks constateert de 

Voor zover de gemeente Aa en hunze van me-
ning is dat het opgenomen maximum niet wense-
lijk en beperkend is, wordt verwezen naar deel-
reactie 02-1 en 02-2.  
 
In haar zienswijze stelt de gemeente Aa en 
Hunze voor om een ontheffingsbevoegdheid op 

De bijlage bij 
de regels 
wordt aange-
past 
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gemeente dat het plaatsen van zonnevelden wel 
is gemaximeerd op 24 hectare. Ondanks dat de 
gemeente de motieven hiertoe met de provincie 
deelt, kan de gemeente zich niet vinden in het 
middel van maximeren. De gemeente heeft zelf 
beleid opgesteld voor het realiseren van klein-
schalige zonne-akkers tot een oppervlakte van 10 
hectare. Graag zouden ze dit beleid blijven hante-
ren. Het beleid van de provincie wordt als te 
streng beschouwd.  
 
De gemeente verzoekt om eerst binnen het traject 
van de RES Drenthe te gaan sturen op kwalita-
tieve criteria en het effect van dat beleid te beoor-
delen voordat het voorgestelde beleid van de pro-
vincie lokaal beleid overruled. Eventueel zou ook 
een ontheffing in het provinciale beleid toege-
voegd kunnen worden die het mogelijk maakt om 
meer dan het gestelde maximale oppervlakte aan 
zonne-akkers mogelijk te maken wanneer sprake 
is van voldoende draagvlak.  
 
Hoewel de gemeente de voorkeur voor zon op 
dak boven zon op land deelt is de gemeente van 
mening dat deze voorkeur geen argument is om 
zonne-akkers in maximale omvang te bekaderen.  
 
Ten slotte geeft de gemeente aan dat dat in bij-
lage X de maximale oppervlaktes voor zonnepar-
ken uit de concept-RES zijn overgenomen. Ver-
zocht wordt om de oppervlakten uit de RES 1.0 op 
te nemen. Dit is voor Aa en Hunze 64 hectare in 

te nemen die kan worden toegepast wanneer 
sprake is van voldoende draagvlak. Alhoewel wij 
deze wens kunnen volgen, zijn wij van mening 
dat het huidige wettelijke kader hiertoe geen mo-
gelijkheden geeft. Zie hiertoe ook hoofdstuk 3 
van deze nota.  
 
Het verzoek van de gemeente Aa en Hunze om 
uit te gaan van de definitieve RES-ambitie wordt 
overgenomen. De omgevingsverordening wordt 
hierop aangepast.  
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plaats van de 24 hectare die nu nog in bijlage X is 
benoemd 
 

13-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

De gemeente geeft aan dat in artikel 2.24a lid 2 
verwezen wordt naar het gemeentelijk ruimtelijk 
beleid. De gemeente is van mening dat dit het ge-
meentelijk duurzaamheids- of participatiebeleid 
dient te zijn. 

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1 van deze 
nota.  

Geen 

14 Gemeente 
Noorden-
veld 

14-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Noordenveld geeft in haar ziens-
wijze aan dat de in de omgevingsverordening op-
genomen maximale oppervlakte voor zonnepar-
ken te belemmerend vindt. Van belang is een zon-
nepark voldoet aan de kwalitatieve uitgangspun-
ten. Deze deelt de gemeente met de provincie. 
Deze uitgangspunten zijn voor de gemeente lei-
dend. Een maximale omvang past daarbij niet in 
de duurzaamheidsambitie van de gemeente Noor-
denveld.  

Verwezen wordt naar de deelreactie bij 02-1 en 
02-2.  

Geen 

15 Gemeente 
Westerveld 

15-1 Wonen, Kolo-
niën van Wel-
dadigheid en 
begrenzing 
bestaand ste-
delijk gebied 

De gemeente Westerveld geeft, kort samengevat, 
weer zich niet te kunnen vinden in de artikelen 
omtrent de koloniën van weldadigheid en wonen. 
Daarnaast ziet de gemeente Westerveld de bre-
grenzing van het bestaand stedelijk gebied graag 
aangepast worden. 

Met de voorliggende wijziging worden de door de 
gemeente aangevoerde onderdelen niet gewij-
zigd. Naar deze zienswijze wordt gekeken in het 
kader van de procedure omtrent de Omgevings-
verordening Drenthe 2022. Zie hiertoe ook 
hoofdstuk 2 van deze nota. 

Geen 

16 Gemeente 
Tynaarlo 

16-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente Tynaarlo deelt het belang om goed 
oog te hebben voor de landschappelijke kwalitei-
ten in onze provincie. Echter heeft de gemeente 
zorgen over de wijze waarop dit in de nieuwe be-
regels is opgenomen.  
 
Ten eerste past de maximering in oppervlakte 
voor zonneparken niet in het gemeentelijk 

De gemeente Tynaarlo heeft een ambitie opgege-
ven voor de RES. Deze ambitie wordt overgeno-
men in deze omgevingsverordening en wordt in 
zoverre niet belemmerd. Het verzoek van de ge-
meente Tynaarlo om uit te gaan van de defini-
tieve RES-ambitie wordt overgenomen. De om-
gevingsverordening wordt hierop aangepast. 
Voor het overige wordt verwezen naar deelreac-
tie 02-1 en 02-2.  

De bijlage bij 
de regels 
wordt aange-
past 
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duurzaamheidsbeleid. In dit beleid is sprake van 
flexibiliteit in de vorm van een bandbreedte voor 
de opwerk van hernieuwbare energie. In de pro-
vinciale beleidsregels is nu geen sprake van een 
dergelijke bandbreedte. Hierdoor wordt het invul-
len van de door de gemeente gewenste flexibele 
ambitie beperkt.  
 
Ten tweede is in bijlage X de maximale oppervlak-
tes voor zonneparken uit de concept-RES zijn 
overgenomen. Verzocht wordt om de oppervlak-
ten uit de RES 1.0 op te nemen. Dit is voor de ge-
meente Tynaarlo 101 hectare in plaats van de 98 
hectare die nu nog in bijlage X is benoemd. 

 
Het verzoek van de gemeente Tynaarlo om uit te 
gaan van de definitieve RES-ambitie wordt over-
genomen. De omgevingsverordening wordt 
hierop aangepast. 

17 Gemeente 
Hoogeveen 

17-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

De gemeente benoemt in haar zienswijze een 
aantal suggesties voor beteringen en wijziging: 

- De gemeente stelt voor om beter toe te 
lichten waarop de maatvoering van 140 
m2 is gebaseerd 

- De gemeente ziet geen verschil tussen 
artikel 2.24 lid 2 onder b en artikel 2.24a 
lid 1 onder a. 

- Voorgesteld wordt om artikel 2.24 lid 2 
sub 2 te laten vervallen. Niet de techniek 
maar het landschap moet het criterium 
zijn voor de locatiekeuze. De locatiekeuze 
is een verantwoordelijkheid voor de lokale 
overheid die met inwoners nadere kaders 
hiervoor vormgeeft.  

- De gemeente is van mening dat artikel 
2.24 lid f (participatieverslag) een overbo-
dige bepalingen is. Dit is iets wat de 

Onderstaand wordt puntsgewijs ingegaan op de 
door de gemeente aangedragen suggesties. 

- De oppervlakte van 140 m² staat gelijk 
aan 15 kWp. Pas wanneer een zonne-ak-
ker meer dan 15 kWp opwekt, telt deze 
mee in de RES. Om die reden wordt hier-
mee een koppeling gemaakt. In de toe-
lichting wordt dit nader verduidelijkt. 

- Verwezen wordt naar de beantwoording 
bij deelreactie 01-2 en hoofdstuk 3 van 
deze nota. 

- Verwezen wordt naar deelreactie 02-1 en 
02-2. 

- Net als de gemeente, hecht de provincie 
aan gedragen besluitvorming. Met de 
handreiking wil de provincie voorzien in 
een kader dat door alle gemeenten kan 
worden gebruikt.  

De toelichting 
bij de omge-
vingsverorde-
ning wordt 
gewijzigd. 
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gemeente standaard eist bij een aanvraag 
om omgevingsvergunning 

- De gemeente pleit om de ontheffingsmo-
gelijkheid voor kleinschalige zonneparken 
voor lokale initiatieven (artikel 2.24a lid 2) 
ter verruimen tot 5,0 hectare. 

- De gemeente heeft geconstateerd dat in 
de toelichting nog verwezen wordt naar 
de ambities uit de concept RES.  

- De gemeente stelt voor om in de POV de 
mogelijkheid voor zonneparken op rest-
gronden, zoals taluds of in de vorm van 
een zonneroute open te houden 

- Bij een oppervlakte van 5 hectare kan 
niet meer worden gesproken van een 
kleinschalig zonnepark. Om die reden 
wordt deze suggestie niet overgenomen.  

- Bij het moment van ter inzage leggen 
van de ontwerpverordening was nog 
sprake van een concept-RES. Waar nodig 
wordt de omgevingsverordening op dit 
punt geactualiseerd.  

- Wanneer sprake is van een uitzonderlijk 
plan, bijvoorbeeld door zijn locatie, waar-
bij het provinciale belang niet opweegt 
tegen het belang bij ontwikkeling van 
een concreet plan is er een mogelijkheid 
tot het verlenen van ontheffing. Het is 
niet uitgesloten dat in het door de ge-
meente Hoogeveen gegeven voorbeeld 
een ontheffing kan worden verleend. Een 
categoriale uitzondering lijkt in dit sta-
dium echter voorbarig, nu een en ander 
in grote mate afhangt van de specifieke 
omstandigheden van het geval.  

18 Holland So-
lar 

18-1 Artikel 2.24 
Zonne-energie 

Holland Solar is van mening dat het opnemen van 
een maximum niet overeenkomt met de uitgangs-
punten van de RES Drenthe. Holland Solar bena-
drukt de belemmerende werking van een dergelijk 
maximum en geeft hierbij aan dat ook de verbe-
terde efficiëntie van zonnepanelen op zichzelf een 
maximum niet rechtvaardigt. Daarnaast zou het 
instellen van een maximum de mogelijkheid tot 
maatwerk in de weg staan. Ook geeft Holland So-
lar aan dat kansen voor de verbetering van biodi-
versiteit vragen om grote zonneparken. Het 

Verwezen wordt naar de beantwoording bij deel-
reacties 01-2 en 02-2. 

Geen 
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stellen van een maximum aan hectares zonne-
park zou dus kunnen leiden tot minder verbetering 
van de biodiversiteit dan mogelijk is, of minder op-
gewekte groene elektriciteit. Holland Solar pleit er 
dan ook voor om het stellen van maxima aan op-
pervlaktes per gemeente niet in het Wijzigingsbe-
sluit op te nemen. 
 
Holland Solar geeft daarnaast aan dat meervou-
dig ruimtegebruik in de weg kan staan aan de ont-
wikkeling van parken waar wel veel draagvlak 
voor bestaat. 

  18-2 Artikel 2.24a 
Ontheffing 

Het is volgens Holland Solar niet zo dat het stellen 
van de voorwaarde tot het stimuleren van een 
evenwichtige verhouding tussen zon op dak en 
land ertoe zal leiden dat de verhouding tussen 
zon op dak en zonneparken verandert. Daarom 
zal het stellen van deze voorwaarde de snelheid 
van de energietransitie volgens Holland Solar al-
leen maar doen afnemen, zonder dat daar de be-
oogde groei van draagvlak tegenover staat. 
 
Ook bij de ontheffing maakt Holland Solar daar-
naast het punt dat meervoudig ruimtegebruik in de 
weg kan staan aan de ontwikkeling van parken 
waar wel veel draagvlak voor bestaat. 

Verwezen wordt naar de beantwoording bij deel-
reactie 06-2.  
 
 

Geen 
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