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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

MOTIE: 'Beperken van zonne-akkers in de Veenkoloniën' 

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 tijdens de behandeling van de concept 
RES Drenthe 

Constaterende: 

dat de Provincie Drenthe middels beleid en financiële instrumenten inzet op 
Chemport, de chemische industrie in Noord Nederland die biobased chemische 
producten maakt 
dat er tevens een belangrijke bestaande Agri-industrie is in Noord Nederland zoals b.v. 
de AVEBE en COSUN (voorheen Suikerunie) 
dat de agri-sector qua werkgelegenheid de belangrijkste dragende economische sector 
is in Drenthe 
dat er in de Drentse veenkoloniën reeds veel grote Zonne-akkers staan alsmede 
gepland zijn welke grote hoeveelheden hectares landbouwgrond onttrekken aan de 
teelt van gewassen zoals aardappelen en suikerbieten 
dat inmiddels bij schrijven van 26 juni 2020 een deel van de agri-sector een brandbrief 
heeft geschreven gericht aan GS en PS van Drenthe (zie ingekomen stuk B24 van de 
commissie 0GB van 16 sept. 2020) waarin hun ernstige zorgen inzake het dreigende 
tekort aan grondstoffen worden geuit 
dat het duidelijk is dat hiermee een belangrijk conflict ontstaat tussen de provinciale 
doelen als circulaire economie, werkgelegenheid en de duurzame energieopwekking 

overwegende: 

dat een keuze gemaakt zal dienen te worden tussen deze provinciale doelen want de 
huidige ontwikkeling qua duurzame-energie-opwekking zal cruciale negatieve 
gevolgen hebben voor genoemde industrieën in Noord-Nederland 

dat het onwenselijk is dat de bestaande en de zich vooralsnog ontwikkelende 
werkgelegenheid van de Noord-Nederlands agri-industrie verdergaand geschaad zal 
worden door nog meer zonne-akkers op landbouwgronden 

verzoeken GS: 

in het belang van de Noordelijke werkgelegenheid zo spoedig als mogelijk een moratorium in 
te stellen op de plaatsing van Zonne-akkers op landbouwgronden in de Drentse veenkoloniën 

en indien noodzakelijk de daartoe benodigde regelgeving uit te vaardigen; 

alsmede in overleg te gaan met de Provincie Groningen om dit beleid te harmoniseren; 

en gaan over tot de orde van de dag. 
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