
provincieh uis Vesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz,94oo ec Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 29 juni 2021

Ons kenme rk 2615.'lol202 1 001 1 99

Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 35 55 55

Onderwerp: Ontwerp Provinciaal inpassingsplan Drentse Zonneroute A37
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Geachte voorzitter/l eden,

Hierbij informeren wij u over de Drentse Zonneroute A37 en het Ontwerp-
Provinciaal lnpassingsplan'Drentse zonneroute A37'.

ln 20'17 ondertekenden Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe, de gemeenten
Hoogeveen, Coevorden, Emmen en de twee netbeheerders, Enexis en RENDO,

een intentieverklaring tot verkenning van realisatie van de 'Drentse Zonneroute
A37'. De verkenning Zonneroute A37 maakt onderdeel uit van het 'Pilotpro-
gramma Hernieuwbare Energie op Rijks(waterstaat)gronden'. Uit de verkenning
bleek dat ruim 200 hectare van het gebied rondom de A37 voor het opwekken
van zonne-energie geschikt is en aansluit bij het streven naar meervoudig ruimte-
gebruik. De Zonneroute is opgenomen in de door u vastgestelde RES 1.0 en past

binnen de ambitie van de drie gemeenten.

De uitvoering van het project ligt in handen van het kernteam, waarin de hier-
voor genoemde partijen samenwerken aan het project. Daarnaast is er een stuur-
groep waarin de verschillende partijen bestuurlijk deelnemen en een klankbord-
groep die vanuit de omgeving de belangen vertegenwoordigt.

Het plaatsen van zonnepanelen langs de A37 is niet mogelijk op basis van de
geldende juridische planologische kaders. Om die reden worden deze plannen op
dit onderdeel herzien. Omdat het traject de gemeenten Emmen, Coevorden en
Hoogeveen doorkruist, gaat het om een veelvoud aan bestemmingsplannen en

beheersverordeningen. Om de Zonneroute ruimtelijk mogelijk te maken wordt
het instrument van één provinciaal inpassingsplan (PlP) ingezet.
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Hiermee is het mogelijk voor de drie betrokken gemeentes dezelfde ruimtelijke
principes toe te passen, is het mogelijk om in één ruimtelijke procedure de belan-
gen af te wegen en tot besluitvorming te komen.

Naast het ruimtelijk spoor van het PIP wordt er gelijktijdig invulling gegeven aan

financiële participatie en lokaal eigendom. Er is met de gemeenten afgesproken
dat er één gezamenlijk beleidskader voor financiële participatie komt. Wij onder-
steunen de gemeenten hierbij waar mogelijk.

lnmiddels is het ontwerp-PlP'Drentse Zonneroute A37' gereed en leggen wij dit
vanaf 8 juli 2021 ter inzage. Omdat de ter inzagelegging gedeeltelijk samenvalt
met de zomervakantie, is deze met drie weken verlengd zodat belanghebbenden
ruim de tijd hebben. Dit betekent dat belanghebbenden ook na de zomervakan-
tie nog drie weken de tijd hebben hun zienswijze in te dienen. ln deze periode
worden op vier verschillende locaties inloopavonden gehouden waar belang-
hebbenden ook mondeling hun zienswijze kunnen indienen.

Nadat de mogelijke zienswijzen zijn verwerkt of beantwoord zal het definitieve
PIP naar verwachting eind dit jaar ter goedkeuring aan u worden voorgelegd.
Hieraan voorafgaand willen wij u tijdens een informatiesessie informeren en kunt
u vragen stellen over het PIP en de procedure.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


