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Kern discussie

Uw Staten hebben opdracht gegeven aan GS te komen tot een beleidsuitwerking
voor zonne-energie: het formuleren van een maatregel uit het beoogde programma duurzame energie dat voortvloeit uit de nieuwe Omgevingsvisie, zoals
beoogd in de nieuwe Omgevingswet die:
• Resulteert in spelregels zon die duidelijk maken waar en onder welke condities
de provincie initiatiefnemers ruimte biedt voor de ontwikkeling van grondgebonden zon.
•Een basis creëert voor monitoring en evaluatie.
De afgelopen periode is gesproken met gemeenten, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers en deskundigen over het nieuwe provinciale beleid voor
grootschalige zonneparken in het landelijk gebied. Zo hebben wij voor Provinciale Staten een Minisymposium zon georganiseerd over de belangrijkste issues die
spelen rondom zonne-energie en bijbehorend beleid. Ook is afgelopen zomer een
Atelierweek zon georganiseerd, waarvoor alle stakeholders zijn uitgenodigd. Dit
heeft geresulteerd in de Bouwstenennotitie (bijgevoegd #2152152-v4). De Bouwstenennotitie geeft de Bouwstenen voor het beleid voor grondgebonden zonneenergie. De Bouwstenennotitie wordt aan de Commissie Ruimte voorgelegd als
beeldvormende (presentatie) en oordeelsvormende bespreking.
De vraagstelling

1. Kennisnemen van de inhoud van de ‘Bouwstenennotitie ten behoeve van de
kaderstelling beleid zon’ (hierna: Bouwstenennotitie);
2. De Bouwstenennotitie oordeelsvormende input te laten zijn voor op te stellen
beleid en deze met de partners in de regio nader uit te werken;
Het krachtenveld

Er zijn veel initiatiefnemers (agrarisch, ontwikkelaars, medeoverheden). Daarnaast hebben we een opgave vanuit Energie. Momenteel is het opwekken van
grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied niet mogelijk, u heeft
aangegeven dit wel mogelijk te willen maken. Gemeenten vragen de provincie
om belemmering in huidige beleid weg te nemen en zo min mogelijk nieuwe
belemmeringen op te leggen.

Nota Discussie

Scenario

Een 'ja, mits' beleid te voeren waarbij een aantal bouwstenen input geven om
samen met gemeenten beleid op te stellen.
Het vervolg

De inbreng van Provinciale Staten wordt verwerkt tot het beleid voor grondgebonden zonne-energie.
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