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Gieten, 8 februari 2021

Uw brief van 
Uw kenmerk —

Geachte College,

Met deze brief reageren we op uw voornemen om het plaatsen van zonnevelden te maximeren in de 
Provinciale Omgevingsverordening (POV).

Hoewel we de motieven achter uw voornemen met elkaar delen, kunnen wij ons niet vinden in het 
middel dat u daarvoor inzet. Ook wij zijn tegen een wildgroei aan zonnevelden in ons kostbare 
landschep. Ook wij vinden dat schaal, draagvlak, eigenaarschap en landschappelijke inpassing 
onderdeel zou moeten uitmaken van de toets op het al dan niet vergunnen van een initiatief. Daarom 
hebben wij recent ook een beleidskader vastgesteld, dat onder strikte voorwaarden maximaal ruimte 
biedt aan kleinschalige initiatieven (circa 0 tot 10 hectare). Het gaat daarbij om kwalitatieve toetsing.

U introduceert evenwel een kwantitatief plafond. Voor onze gemeente baseert u dat plafond op het 
cijfer dat voor onze gemeente is opgenomen in de concept-RES. Waar dat cijfer bij veel gemeenten 
voor een gemeentelijke ambitie staat en het daarmee legitiem zou zijn om dat als streefgetal te zien, 
is dat cijfer in onze gemeente nadrukkelijk een voorzichtige prognose van de maatschappelijke 
initiatieven die we op ons af zien komen. Wij hebben er expliciet voor gekozen om niet zélf een lat 
neer te leggen, maar om bewoners en bedrijven te laten weten dat we hun plannen graag faciliteren 
voor zover deze passend zijn binnen ons Beleidskader Zonne-energie. Het is een startpunt. Wij 
zitten er dan ook niet op te wachten om meteen al een plafond te introduceren; wij willen juist ruimte 
bieden! En kwalitatieve kaders inzetten om te regisseren.

Hoewel u ontheffingsmogelijkheden biedt, zijn ook deze kwantitatief begrensd (2,5 hectare), 
waardoor het maar de vraag is of het überhaupt rendabel voor onze bewoners en bedrijven is om 
energie op te gaan wekken. Hiermee smoren we het initiatief wat voor ons zo belangrijk is.



Onze zienswijze op uw initiatief hebben wij reeds ambtelijk en bestuurlijk aan ‘diverse tafels' kenbaar 
gemaakt. Met deze brief zetten we deze kracht bij. Wij vragen u er meer tijd voor te nemen om - met 
de gemeenten - tot gezamenlijke kwalitatieve kaders te komen. Met betrekking tot het kwantitatieve 
plafond voor Aa en Hunze dringen wij erop aan deze los te laten, dan wel deze te baseren op een 
waarde die vergelijkbaar is met de andere gemeenten.

Met vriendelijke groet,

Het collegle van de gemeente Aa etj Hunze,

mr. MXTentmevroiiiw
secretarie

ae heerf^rrW. Hiemstra 
bui^Serrieester
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