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Beste mevrouw, meneer,
In een gebied bij Zuidvelde wordt momenteel de mogelijkheid van een zonnepark onderzocht door een
aantal ontwikkelaars. Zij hebben hiervoor al meerdere bewonersavonden georganiseerd. Naar
aanleiding van enkele vragen van bewoners, willen we als gemeente graag verduidelijken wat onze
uitgangspunten voor zonneparken zijn en wat onze rol in het proces is.
De gestelde vragen zijn door de ontwikkelaars tijdens de avond en later ook schriftelijk beantwoord.
De schriftelijke beantwoording vanuit de ontwikkelaars kunt u terugvinden op www.noordseveld.nl. In
deze brief leest u een aanvulling hierop vanuit gemeente Noordenveld.
Grootte en inrichting van zonnepark
In het beleidskader `Energieprojecten in het landschap' heeft gemeente Noordenveld spelregels
opgesteld voor grootschalige energieprojecten, zoals zonneparken. Deze spelregels maken voor
initiatiefnemers en inwoners duidelijk welke onderwerpen aan bad moeten komen in de ontwikkeling
van een zonnepark. Hierin staat geen maximale grootte voor een zonnepark opgenomen. Hoe groat
een zonnepark uiteindelijk wordt en hoe het eruit komt te zien, hangt namelijk af van het proces met
de lokale omgeving. Reacties, wensen en oplossingen van omwonenden dienen door de ontwikkelaars
betrokken te warden bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Tijdens en na de bewonersavonden is
er daarom de mogelijkheid am te reageren op het ontwerp van het zonnepark. Andere onderdelen die
invloed hebben op het kunnen toestaan van een zonnepark zijn:
•

Een zonnepark dient te voldoen aan zowel het gemeentelijke en provinciale beleid voor
zonneparken. Hierin staat bijvoorbeeld dat een zonnepark een landschappelijke meerwaarde
moet opleveren. Dit kan gerealiseerd warden door bijvoorbeeld het zonnepark aan te laten
sluiten bij de bestaande verkavelingsstructuur. En door het versterken en herstellen van
aanwezige landschapselementen.

•

Een zonnepark moet zorgen voor een ecologische meerwaarde. Dit betekent dat het zonnepark
ten opzichte van de huidige situatie een verbetering moet opleveren voor planten, dieren en
hun leefomgeving. Een ontwikkelaar dient bijvoorbeeld rekening te houden met de opstelling
van de zonnepanelen. De afstand tussen de panelen moet groot genoeg zijn zodat er planten
kunnen groeien. Er moeten maatregelen genomen warden am de natuur te versterken,
rekening houdende met de bijzondere plant- en diersoorten die al in het gebied voorkomen. In

Bijlagen: -

het geval van Zuidvelde gaat het onder andere om akkervogels. Een zonnepark moet hier dus
een meerwaarde opleveren voor deze soorten. Dit kan door het aanleggen van akkertjes,
kruidenrijk grasland, haagjes en keverbanken.
•

Tot slot dienen er bij een zonnepark functies gecombineerd te worden. Naast het opwekken
van energie kan dit bijvoorbeeld een natuurfunctie zijn.

Informatieavonden en de rol van de gemeente
De ontwikkelaars hebben meerdere informatieavonden georganiseerd voor de lokale omgeving. Als
gemeente willen we graag weten water speelt in de omgeving. En een beeld krijgen hoe de omgeving
betrokken wordt bij de ontwikkeling van het zonnepark. Daarom schuift de gemeente als toehoorder
aan bij de informatieavonden. Omdat het een avond is van de ontwikkelaars heeft de gemeente geen
actieve rol tijdens de avonden. De gemeente is aanwezig om achteraf te kunnen beoordelen of alle
belangen worden meegenomen in het project.
Het vervolgproces
Wanneer de spelregels voldoende zijn verwerkt in het ontwerp van het zonnepark, dan kunnen de
ontwikkelaars een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Zo ver is de ontwikkeling bij
Zuidvelde nog niet. De ontwikkelaars zijn momenteel nog bezig met het aanpassen van het ontwerp.
Vervolgens gaat de gemeente gezamenlijk met de provincie Drenthe toetsen of bovenstaande
onderdelen voldoende meegenomen zijn in het ontwerp van het zonnepark.
Op grond van het huidige bestemmingsplan is er geen grootschalig zonnepark mogelijk. Daarvoor moet
er afgeweken worden van het bestemmingsplan. Dit kan door middel van een afwijkingsprocedure
(uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure), wanneer de gemeente van mening is dat het plan past
binnen de vastgestelde kaders. De afwijkingsprocedure moet goedgekeurd worden door de
gemeenteraad.
U wordt op de hoogte gehouden als de ontwikkelaars starten met de procedure en de aanvraag voor
de afwijkingsprocedure indienen, wanneer er besluitvorming over plaatsvindt en wanneer de eventuele
(ontwerp)vergunning wordt gepubliceerd en ter inzage wordt gelegd. Dan is er ook formele inspraak
mogelijk.
Daarbij wordt ook door de provincie Drenthe gekeken of het initiatief strijdig is met het provinciaal
beleid en of zij ook ontheffing moeten verlenen voor de ontwikkeling.
Behalve in Zuidvelde loopt binnen Noordenveld ook in het gebied Matsloot, ten zuiden van de A7, een
verkenning naar de mogelijkheden van een zonnepark.
Meer informatie en vragen
Heeft u nog vragen? neem gerust contact op met Willeke Sprokholt of Matthijs Knol van het team
Ruimte van gemeente Noordenveld via telefoonnummer 050 - 50 27 222.
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