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Beste leden van de raad,

U heeft op 9 september jl. het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’ vastgesteld. Na
vaststelling hebben meerdere initiatiefnemers zich gemeld met hun plannen. We hebben hierover met
initiatiefnemers gesproken. Vervolgens hebben wij de plannen beoordeeld en een besluit genomen
over het vervolg. In deze brief informeren wij u over hoe wij verder gaan met deze initiatieven.
Zorgvuldigheid en kwaliteit voorop
De initiatiefnemers hebben meer dan 400 hectare aan percelen op het oog voor de realisatie van zon
op land. Dit heeft een grote impact op het landschap van Noordenveld. Uitgangspunt van het
beleidskader is zorgvuldig omgaan met de ruimtelijke karakteristieken uit de Noordenveldse
Kwaliteitsgids en een zorgvuldig participatieproces. We willen dat energieprojecten op een goede en
verstandige manier tot stand komen. We zijn immers zuinig op het landschap en de woonomgeving
van onze inwoners. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. Ruimtelijke kwaliteit van plannen, kwaliteit
van het procesvoorstel en kwaliteit van de participatie. Dat betekent ook dat we onze inwoners niet
op veel plekken tegelijk willen opzadelen met grootschalige energieprojecten en bijbehorende
participatie.
Noordenveldse bijdrage aan RES Drenthe
Voor onze bijdrage aan de RES Drenthe zijn we uitgegaan van onze eigen ambities. We willen
tenminste het huidige elektriciteitsverbruik in Noordenveld opwekken. Daarbij is ingeschat dat we in
2030 op tweederde van het totaal zitten. Dat komt neer op 0,07 TWh. Om ook ruimte te hebben voor
ruimtelijke inpassing gaan we ervan uit dat 0,07 TWh een ruimtebeslag vraagt van circa 100 hectare
grond.
De Noordenveldse bijdrage aan de Drentse RES is techniekneutraal: er is geen uitsplitsing gemaakt
naar zon op land, wind of zon op dak. Wel heeft zon op dak onze voorkeur. Dat is ook uw standpunt.
Als we nu volledig inzetten op zon op land, verdwijnt de prikkel om zon op dak te realiseren. Beide
sporen gaan we parallel aflopen.

Bijlagen: -

Eerste stap: toetsing aan beleidskaders
In het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’ staat dat we beginnen met een toetsing of
een initiatief in beginsel voldoet aan de bestaande beleidskaders, waaronder het ruimtelijk beleid van
het Rijk, de provincie en de gemeente. Dit gaat primair om ruimtelijke ordening: de gemeente bepaalt
uiteindelijk wat op een bepaald perceel wel of niet mag worden gebouwd. Daarbij moet de gemeente
zich houden aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Bij een goede ruimtelijke ordening past ook dat we niet overal tegelijk beginnen. Een goede
ruimtelijke ordening betekent dat we letten op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Ook met het oog op aansluitmogelijkheden is het van belang om de goede dingen op de juiste plek te
doen. Daar letten wij op bij onze ruimtelijke afweging. We hebben hierover overleg met
netbeheerders Enexis en TenneT.
Beoordeling initiatieven
We hebben locaties ten opzichte van elkaar beoordeeld, We willen starten met de ruimtelijk meest
gewenste en minst kwetsbare locaties. Wij hebben locaties beoordeeld aan de hand van criteria, die
we hebben afgeleid uit De Noordenveldse Kwaliteitsgids en het Beleidskader ‘Energieprojecten in het
landschap’. Het gaat hierbij om de volgende criteria:
CRITERIUM

TOELICHTING

Meervoudig ruimtegebruik

Zonneparken die meerdere functies combineren hebben de voorkeur,
omdat de ruimte in Nederland te schaars is om die voor één functie in te
richten. De mogelijkheid om de biodiversiteit te vergroten op het terrein
van een energieproject worden niet in dit criterium meegenomen. Die
worden gewogen onder het criterium versterken van natuurwaarden.

Huidige natuurwaarden

Als er momenteel hoge natuurwaarden aanwezig zijn krijgt het initiatief
een lage score, dan in gebieden waar weinig natuurwaarden aanwezig
zijn.

Versterking van natuur-waarden

Zonneparken die de natuur op de locatie en in de omgeving versterken
hebben de voorkeur.

Huidige landschappelijke waarden

Als er momenteel hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarden
aanwezig zijn krijgt het initiatief een lagere score, dan in gebieden waar
weinig landschappelijke en cultuurhistorische waarden aanwezig zijn.

Versterking landschappelijke
waarden

Zonneparken die in niet kwetsbare landschappen liggen en bijdragen aan
herstel en versterking van landschapsstructuren/-karakteristieken hebben
de voorkeur. Deze initiatieven hebben een meerwaarde voor landschap.
Ook nadat het zonnepark aan het einde van zijn levensduur ontmanteld
is.

Trede zonnelader

In de Zonneladder uit het beleidskader wordt een voorkeursvolgorde
genoemd door locaties in treden in te delen. Locaties in trede 1 hebben
de voorkeur boven locaties in trede 2. Locaties in trede 2 gaan weer
boven locaties in trede 3. Natuurgebieden zijn sowieso uitgesloten.
Trede 1: Pauzelandschappen, in de omgeving van de snelweg

Trede 2: Landbouwgebieden met weinig waarde voor landbouw of
recreatie en bufferzones1 tussen natuur- en landbouwgebieden
Trede 3: Coulissenlandschap, kleinschalig landschap, beheergronden,
beekdalen, goede landbouwgebieden
Passend binnen plannen
netbeheerders

Het zonnepark kan alleen worden gerealiseerd als het initiatief past
binnen de plannen van de netbeheerders TenneT en/ of Enexis. We
hebben hierover overleg met beide via de diverse RES-tafels.

Aansluitmogelijkheden op het net

Aansluiting op het elektriciteitsnet zijn maatschappelijke kosten. Om deze
kosten te beperken hebben zonne-energieprojecten op korte afstand van
aansluitmogelijkheden de voorkeur.

Resultaat beoordeling
Het resultaat van de beoordeling is dat wij in eerste instantie aan de slag gaan met twee locaties.
Het gaat om een cluster van initiatieven bij Zuidvelde en een initiatief bij Matsloot. Deze locaties
scoren op de genoemde criteria het beste ten opzichte van andere plannen. Concreet betekent dit,
dat deze initiatieven de eerste stap uit het Beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’ hebben
doorlopen. De volgende stap is dat deze initiatiefnemers het participatietraject met de omgeving
starten. Besluitvorming over planologische medewerking is nog niet aan de orde. Die vindt pas plaats
na het participatietraject en verslaglegging hierover.
Vier initiatieven scoren op ruimtelijke gronden dusdanig negatief, dat deze locaties afvallen als
mogelijke locatie voor een zonnepark. Deze initiatiefnemers krijgen een afwijzing. Daarnaast staan
vier initiatieven in de wachtstand. We houden nauwlettend in de gaten hoe de eerste plannen zich
ontwikkelen. Uiterlijk na twee jaar kijken we waar we staan en of er aanleiding is om onze aanpak te
herzien.
Communicatie
Alle initiatiefnemers zijn op de hoogte van deze aanpak. We hebben daarnaast een persbericht
opgesteld, zodat duidelijk is waar en op welke wijze wij vervolg geven aan het door u vastgestelde
beleidskader Energieprojecten in het landschap en De Noordenveldse Kwaliteitsgids. Daarbij maken
wij duidelijk dat besluitvorming over planologische medewerking pa s volgt na een zorgvuldig
participatie-traject met de omgeving. Samen met uw raad zien wij toe op naleving van de eisen die in
het beleidskader aan dit proces en het resultaat worden gesteld.
Initiatieven die de komende tijd binnenkomen
Initiatieven die na dit besluit binnenkomen, beoordelen we op basis van dezelfde criteria. Bij een
negatieve beoordeling, volgt een afwijzing. Als de score neutraal of positief is, krijgt de
initiatiefnemer te horen dat het initiatief wordt meegenomen in een nieuw besluit over de fasering.
Tot dat besluit is genomen staat het project ‘on hold’. Dit nieuwe besluit over fasering vindt uiterlijk
plaats over twee jaar.

1

Een bufferzone is een gebied dat twee andere gebieden van elkaar gescheiden houdt. Bufferzones kunnen
ingesteld worden om bijvoorbeeld de natuur of het milieu te beschermen.

Vragen
Wanneer u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met Willeke Sprokholt of Matthijs Knol van
het team Ruimte via telefoonnummer 050- 50 27 222.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Klaas Smid, burgemeester

Marinus van der Wal, directeur – secretaris

