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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij verzoeken wij u ons uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot
de concept-artikelen van de Provinciale Omgevingsverordening voor maximering
van zon op land.

lnleiding
ln onze brief van 3 november 2020 aan uw Staten naar aanleiding van de motie
Zon op dak hebben wij u aangegeven met een voorstel te komen om een boven-
grens te stellen aan de hoeveelheid zon op land in Drenthe tot 2030. Het voorstel
voorziet in regels voor de door uw Staten vast te stellen Provinciale Omgevings-
verordening.

De concept-artikelen, die u in de bijlage aantreft, leggen wij aan u voor met het
verzoek uw zienswijze hierop kenbaar te maken. Daartoe bespreken wij de

concept-artikelen graag met u in de commissie Omgevingsbeleid van '17 februari
2021.
Na bespreking kunnen de concept-artikelen desgewenst aangepast worden, alvo-
rens door ons in een ontwerp-verordening te worden vastgesteld.
Het traject tot vaststelling van de verordening door uw Staten medio oktober
2021 voorziet, naast een consultatieronde bij gemeenten, in een terinzageleg-
ging medio april/mei en voorbereidende besluitvorming door ons eind augustus.

Overleg Drentse gemeenten

De concept-artikelen zijn medio december 2020 ambtelijk aan de Drentse ge-

meenten voorgelegd met het verzoek te reageren. De concept-artikelen zijn
eveneens bestuurlijk voorgelegd in het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en
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Wonen van de VDG op 17 december 2020.ln beide bespreekrondes zijn reacties
gegeven.

De reacties van de Drentse gemeenten op de concept-artikelen waren gericht op
voldoende flexibiliteit om de energieopgave binnen de Regionale Energie

Strategie (RES) te realiseren en de mogelijkheden voor lokale (inwoners)initia-

tieven. Tevens dringen gemeenten aan op ruimte voor hun eigen beleid en een

vangnet bij de provincie. Dit sluit aan op de sturingsfilosofie die wij hanteren in

de Omgevingsvisie.

ln antwoord op de reacties is uitgelegd dat de provincie groot belang hecht aan

het behoud van het landschap en dat gelet hierop aanvullende regels noodzake-

lijk geacht worden. Voorts is uiteengezet dat de RES en verantwoordelijkheden
van de gemeenten worden gerespecteerd. Benadrukt is dat met de regeling een

vangnet wordt gecreëerd voor ruimtelijke bescherming om de opgave in balans

te houden.

Concept-artikelen
De bijgevoegde concept-artikelen regelen het maximumaantal hectares zon op
land per gemeente analoog aan de ambitie die gemeenten Jnet elkaar in de

concept-RES hebben afgesproken. De concept-artikelen zijn voorzien van een

toelichting op de regeling om inzicht in de beleidsopvatting te geven.

De artikelen worden uiteindelijk opgenomen in de Omgevingsverordening die

wordt voorbereid in het kader van de Omgevingswet.

ln het kort geeft de toelichting op de artikelen het volgende weer.

Bij het artikel Zonne-energie:

een doelmatige en doeltreffende bescherming van het provinciale belang bij
behoud van landschap maakt een regeling noodzakelijk;

de uitgangspunten van de RES zijn bij het vormgeven van de regeling be-

trokken;

- de regeling voorziet in nadere eisen zoals gebruikelijk, zoals landschappelijke

inpassing, meervoudig ruimtegebruik of meerwaarde voor andere provinciale

doelen of belangen, een motiveringsverplichting voor zonne-akkers buiten
stedelijk gebied, het rekening houden met netcapaciteit, aansluitmogelijk-
heden en uitgangspunten van de RES, een inspanningsverplichting met be-

trekking tot participatie en met een opruimplicht na uitgebruikname;

- voor de volledigheid wordt verwezen naar de Beleidsregel Zon.

Bij het artikel Ontheffing:

- boven het gestelde maximum is een zonne-akker slechts mogelijk indien
Burgemeester en Wethouders van ons een ontheffing krijgen; daartoe is er,

om maatwerk mogelijk te maken, een ruime mate van beleids- en beoor-

delingsruimte;
worden meervoudig ruimtegebruik, een gekoppelde ontwikkeling van zon

op dak en landschappelijke inpassing specifiek als aanvullende eisen gesteld;

voorts dient te worden voldaan aan de overige regels;

- boven het gestelde maximum is een zonne-akker ook mogelijk bij ontheffing
van ons indien anders verwezenlijking van het gemeentelijk beleid wordt be-

lemmerd.
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PaÉicipatie
Gelijktijdig met de ontwikkeling van de concept-artikelen ten behoeve van een

regeling ter maximering van zon op land in de Omgevingsverordening, wordt ge-

werkt aan een Handreiking Participatie. De inzet is om deze laatste onderdeel te
maken van de Beleidsregel Zon. Hierover wordt u separaat geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlage Concept-artikelen Zonneparken met toelichting
mb/coll.



Artikel #.## Zonne-energie 
1. Een omgevingsplan dat voorziet in de realisatie van zonne-akkers met een grotere 

oppervlakte dan 140 m² neemt de maximale gemeentelijke oppervlakte in acht in 
bijlage # bij deze verordening.  

2. Een omgevingsplan kan, onverminderd het bepaalde in lid 1, uitsluitend voorzien in 
de realisatie van zonne-akkers met een grotere oppervlakte dan 140 m² indien:  
a. uit het omgevingsplan blijkt dat dit gebeurt op een wijze die passend is binnen 

het landschap; 
b. er sprake is van een combinatie met andere functies of van een meerwaarde 

voor andere provinciale doelen en belangen; 
c. het omgevingsplan, voor zover dit voorziet in zonne-akkers op agrarische 

landbouwgronden, aantoont dat niet in de behoefte kan worden voorzien binnen 
bestaand stedelijk gebied; 

d. met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik aannemelijk wordt gemaakt dat nabij 
het projectgebied mogelijkheden zijn tot afname en gebruik van de opgewekte 
electriciteit; 

e. rekening wordt gehouden met de uitgangspunten van de Regionale 
Energiestrategie Drenthe; 

f. het omgevingsplan vergezeld gaat van een participatieverslag waaruit blijkt dat 
concrete inspanningen zijn verricht om draagvlak voor het initiatief te genereren, 
en;  

g. het omgevingsplan een maximale termijn van ten hoogste 25 jaar bevat, waarna 
de installaties dienen te worden verwijderd en de oorspronkelijke situatie 
hersteld. 

3. Bij het aanwenden van hun bevoegdheden nemen gedeputeerde staten de 
Beleidsregel Zon in acht met betrekking tot de uitleg van lid 2, sub a, b en f van dit 
artikel. 

 
Toelichting 
Onderhavig artikel treft een regeling voor de vestiging van zonne-akkers in de provincie Drenthe. De regeling is 
noodzakelijk gelet op het provinciale belang bij het behoud van het landschap. Zonne-akkers kunnen een 
bijzonder groot ruimtebeslag met zich meebrengen en hebben hiermee effecten op het landschap in Drenthe. Dit 
belang kan onvoldoende doeltreffend en doelmatig worden behartigd wanneer dit zonder toereikende kaders aan 
de gemeenten afzonderlijk wordt overgelaten. Het behoud van het landschap is immers meer dan de som der 
gemeenten. De gestelde regels beogen te bewerkstelligen dat de vestiging van zonne-akkers in Drenthe niet leidt 
tot een onaanvaardbare aantasting van het landschap in Drenthe. Daarbij worden kansen gezien om de daken te 
benutten. Tot op heden is de grootste ontwikkeling van zonne-energie terug te zien op land, maar blijft de 
ontwikkeling van zon op dak hierbij achter. Met de regeling wordt ook beoogd in deze situatie verandering te 
brengen, omdat met zon op dak grote delen van de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden bereikt zonder 
dat deze doelstellingen ten koste gaan van het provinciaal belang bij het behoud van het landschap.  
 
Uitgangspunt van de regeling is tweeledig. In de eerste plaats wordt met het artikel bewerkstelligd dat per 
gemeente een maximale oppervlakte voor zonne-akkers wordt ingesteld. In de tweede plaats wordt 
bewerkstelligd dat de zonne-akkers die binnen dit maximum worden mogelijk gemaakt het gevolg zijn van 
kwalitatief hoogwaardige besluitvorming waarbij, naast eventueel vastgesteld gemeentelijk beleid, het provinciaal 
belang zorgvuldig wordt meegewogen. Daarnaast wordt beoogd de ontwikkeling van zon op dak te stimuleren, nu 
dit een wijze is om duurzame energie op te wekken die niet gepaard gaat met grote effecten op het Drentse 
landschap.  
 
Zoals vermeld voorziet het eerste lid in een maximering van de oppervlakte die kan worden gebruikt ten behoeve 
van zonne-akkers. De maximale oppervlakte ziet uitsluitend op de gronden die daadwerkelijk kunnen voorzien in 



de plaatsing van zonnepanelen. Eventuele aanverwante zaken, zoals landschappelijke inpassing en 
groenstructuren, worden niet meegeteld. De oppervlaktematen zelf zijn terug te herleiden naar de 
beleidsvoornemens van de Drentse gemeenten. Deze beleidsvoornemens zijn in de concept-RES cijfermatig 
weergegeven in ‘Bijlage 3 Energieproductie (TWh) per gemeente met onderverdeling naar pijplijn en aanvullende 
ambitie’. Deze tabel is met de huidige inzichten vertaald naar de tabel met specifieke oppervlaktematen bij deze 
regeling. De specifieke maten zijn terug te vinden in de bijlage bij de regeling. 
 

 
 
Voor kleinschalige lokale initiatieven gelden in de basis dezelfde voorwaarden als voor grootschalige 
commerciële initiatieven. In de praktijk blijkt dat in goed overleg tussen partijen kleinschalige lokale initiatieven 
ook passende oplossingen gevonden worden.   
Het tweede lid stelt regels voor de zonne-akkers die nog kunnen worden ontwikkeld binnen het in lid 1 gestelde 
maximum. Als eerste stelt sub a de eis dat de zonne-akker passend moet zijn in het landschap. Hiermee wordt 
gedoeld op de locatie specifieke aspecten (waaronder de mate van openheid) en het omliggend gebied. Deze 
aspecten vormen de ruimtelijk-fysieke context voor een zonne-akker. Deze locatie specifieke aspecten dienen te 
worden betrokken bij de ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Voorts is vereist dat met de realisering van de 
zonne-akker een combinatie wordt gemaakt met andere aanwezige functies of dat tegelijkertijd een ander 
provinciaal belang dan het belang bij duurzame energie wordt gediend. Deze voorwaarde is omschreven in sub 
b.. Voor zowel sub a als b geldt dat in de beleidsregel Zon nader staat uitgewerkt hoe GS deze voorwaarden 
beoordeelt. De beleidsregel is terug te vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-
8155.html.Sub c regelt dat een omgevingsplan dat voorziet in zonne-akkers op landbouwgronden moet aantonen 
dat hiervoor geen ruimte bestaat binnen bestaand stedelijk gebied. Aantonen behelst dat feiten en gegevens 
worden verstrekt waaruit dit gebrek aan ruimte blijkt. De bepaling betreft wat dat betreft een concretisering van 
artikel 3:2 van de Awb. Tevens wordt van belang geacht dat het omgevingsplan rekening houdt met de 
beschikbare netcapaciteit en de afstand van een zonne-akker tot beschikbare aansluitingspunten (sub d). 
‘Rekening houden met’ duidt erop dat afwijking slechts gemotiveerd mogelijk is. Met deze bepaling wordt beoogd 
dat de locatiekeuze goed wordt afgewogen en dat hierbij ook wordt stilgestaan bij de beschikbare energie-
infrastructuur alsmede de vervolgingrepen die nodig zijn om de zonne-akker aan te sluiten. Sub e bepaalt dat een 
omgevingsplan tevens onderbouwt dat rekening is gehouden met de Regionale Energiestrategie (RES). De RES 
bevat de belangrijkste Drentse afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van duurzame energie. ‘Rekening 
houden met’ duidt er in dit verband op dat slechts gemotiveerd kan worden afgeweken van de RES. Sub f bepaalt 
dat het omgevingsplan vergezeld gaat van een participatieverslag waarin de inspanningen worden benoemd die 
zijn gepleegd ten behoeve van de zonne-akker. Bij de beoordeling van dit onderdeel maakt GS gebruik van het 
beleidskader als opgenomen bij de beleidsregel zon. Daarnaast wordt in de Handreiking Participatie nader 
ingegaan op de wijze waarop participatie kan vormgegeven. Deze handreiking is te vinden op [LINK nog niet 
gepubliceerd, wacht op vaststelling GS]. Tot slot bepaalt sub g dat een omgevingsplan een maximum periode van 
25 jaar stelt voor de zonne-akker. Voorheen is in de POV bepaald dat een zonne-akker ‘na uitgebruikname’ moet 
worden verwijderd. Deze regel komt echter te veel neer op een onbepaalde tijd, nu van verwijdering geen sprake 
is zolang de zonne-akker wordt gebruikt. Mocht het na 25 jaar wenselijk zijn de zonne-akker voort te zetten, dan 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-8155.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2020-8155.html


dient tegen die tijd een nieuw besluit te worden genomen dat wordt getoetst aan de omgevingsverordening van 
dat moment.  
 
Lid 3 brengt, tot slot, tot uitdrukking dat GS gebruik maken van de beleidsregel zon bij het aanwenden van hun 
bevoegdheden. Juridisch gezien vloeit dit al voort uit artikel 4:84, van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de 
volledigheid worden gemeenten en initiatiefnemers hier met dit lid op gewezen, zodat zij kennis kunnen nemen 
van deze beleidsregel.  

 
Artikel #.## ontheffing 

1. Gedeputeerde staten kunnen op verzoek van burgemeester en wethouders ontheffing 
verlenen van het bepaalde in artikel #.##, lid 1, indien naar het oordeel van 
gedeputeerde staten: 
a. sprake is van meervoudig ruimtegebruik; 
b. de hoeveelheid zonne-akkers op land in een evenwichtige verhouding is met de 

hoeveelheid zonnepanelen op daken, dan wel dat wordt verzekerd dat de zonne-
akkers gepaard gaan met een significante ontwikkeling voor zon op dak;  

c. de zonne-akker voldoende landschappelijk is ingepast waarbij het landschappelijk 
inpassingsplan juridisch wordt verbonden aan de regels van het omgevingsplan, 
en; 

d. wordt voldaan aan de regels van artikel #.##, lid 2.  
2. Gedeputeerde Staten kunnen op verzoek van burgemeester en wethouders ontheffing 

verlenen van de regels in artikel #.##, lid 1, ten behoeve van een omgevingsplan dat 
voorziet in een zonne-akker van ten hoogste 2,5 hectare, voor zover in dat geval de 
verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere 
omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te 
dienen provinciale belangen. 

 
Toelichting 
Wanneer het gestelde maximum is bereikt is een zonne-akker slechts mogelijk wanneer hiertoe 
ontheffing wordt verkregen door het college van B en W bij gedeputeerde staten. Hiertoe zijn twee 
mogelijkheden in het leven geroepen. Lid 1 voorziet in een mogelijkheid ontheffing te verlenen, 
indien naar het oordeel van GS aan de voorwaarden wordt voldaan. De bepaling is aldus 
geredigeerd dat aan GS een ruime mate van beleids- en beoordelingsruimte toekomt. Dit is gedaan 
om ruimte te geven voor maatwerk.  
 
Lid 1, sub a, bepaalt dat sprake moet zijn van meervoudig ruimtegebruik. In de kern komt deze eis 
erop neer dat de gronden waarop een zonne-akker wordt gerealiseerd tegelijkertijd gebruikt 
worden voor een andere functie. Voorbeelden met betrekking tot de vraag wat zou kunnen vallen 
onder meervoudig ruimtegebruik zijn terug te vinden in de Omgevingsvisie 2018 en de Handreiking 
‘Zonne-Akkers in Drenthe’. De Handreiking is terug te vinden op: 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/omgevingsvisie/beleidsregel-zon/. 
Of sprake is van meervoudig ruimtegebruik blijft in overwegende mate echter een situatiegebonden 
afweging waarbij alle omstandigheden van het geval worden meegewogen.  
 
Sub b vereist dat binnen een gemeente de hoeveelheid zon op dak in evenwichtige verhouding is 
met de hoeveelheid zonneakkers op land. Er zijn geen harde richtlijnen waarbij in ieder geval 
sprake is van een evenwichtige verhouding. De afweging kan met name worden gebaseerd op de 
vraag of sprake is van een stijgende lijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een gemeente méér zon 
op land heeft dan zon op dak, maar wel grote vooruitgang heeft geboekt met zon op dak. De eis 
moet dan ook worden bezien vanuit de achtergrond dat van gemeenten wordt gevraagd zon op dak 
te stimuleren. Naarmate kan worden aangetoond dat hier voortuitgang in is geboekt, zal sneller 
sprake zijn van een evenwichtige verhouding. Wanneer deze verhouding niet evenwichtig is, kan 
eventueel alsnog ontheffing worden verleend indien wordt verzekerd dat de zonne-akkers gepaard 
gaan met een significante ontwikkeling voor zon op dak. Hierbij kan worden gedacht aan een 
overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemers waarbij initiatiefnemers zich verplichten 



financiële middelen te storten in een gemeentelijk fonds ten behoeve van de ontwikkeling van zon 
op dak. Dit kunnen gemeenten eventueel afdwingen op grond van de bepalingen opgenomen in 
afdeling 13.7 van de Omgevingswet.  
 
Sub c stelt voor alle duidelijkheid dat de basiseis dat de zonne-akker voldoende landschappelijk 
moet zijn ingepast. Met sub d wordt, ten slotte, bewerkstelligd dat de bepalingen ten behoeve van 
de vestiging van een zonne-akker van het artikel hiervoor onverkort van toepassing zijn.  
 
Naast de ontheffingsbevoegdheid die is opgenomen in lid 1, bestaat er nog een bevoegdheid om 
ontheffing te verlenen in lid 2. Deze tweede ontheffingsbevoegdheid is niet voor herhaalde 
toepassing bedoeld, maar kan eerder worden gezien als mogelijkheid voor kleinschalige plannen 
die wenselijk zijn, maar toch net niet blijken te passen binnen de provinciale regelgeving. Indien 
sprake is van een bijzondere omstandigheid kan voor een dergelijk plan alsnog ontheffing worden 
verleend. Van een bijzondere omstandigheid kan met name sprake zijn wanneer het plan het 
gevolg is van een breed gedragen lokaal initiatief en de akker in lokaal eigendom wordt ontwikkeld.  
 
 
  



BIJLAGE # Maximale oppervlaktes zonneparken in hectares 
 
Gemeente Zon op land 
Aa en Hunze 24 
Assen 99 
Borger-Odoorn 242 
Coevorden 176 
Emmen 163 
Hoogeveen 260 
Meppel 5 
Midden-Drenthe 145 
Noordenveld 74 
Tynaarlo 98 
Westerveld 43 
De Wolden 60  

 
 
 
 


