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Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Zonne-energie in de gemeente Haren’ vastgesteld. De
notitie biedt onder andere de (ruimtelijke) kaders voor zonneparken. Locaties voor zonneparken in het buitengebied
moeten door Gedeputeerde Staten worden aangewezen op
basis van een integrale gemeentelijke gebiedsvisie. In aanvulling op de beleidsnotitie is een gebiedsvisie opgesteld
waarin de landschappelijke waard en van het buitengebied
van Haren zijn afgewogen tegen de noodzakelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Voorgestelde beslissing :

De ‘Gebiedsvisie zonneparken gemeente Haren’ vast te
stellen
Ne e
Ja
Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten
van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste
en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het
besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.
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1. Aanleiding
Op 18 december 2017 heeft u w raad de beleidsnotitie ‘Zonne-energie in de gemeente Haren’ vastgesteld. De notitie biedt onder andere de (ruimtelijke) kaders voor zonneparken.
Aan deze kaders kunnen alle initiatieven van zonneparken worden getoetst.
Diverse partijen en initiatieven h ebben de afgelopen jaren belangstelling getoond voor
(grootschalige) zonneparken bij bijvoorbeeld het transferium, de Mikkelhorst en de voormalige stortplaats aan de Grootslaan. En recent heeft zich nog een initiatief aangediend dat
interesse toont in een zonnepark (op eigen grond) bij de Vork.
Zoals verwacht stonden de initiatieven in de startblokken om te beginnen na vaststelling van
het beleid door uw raad. Inmiddels zijn de eerste gesprekkken tot nadere uitwerking van de
plannen van zonnepark de Mikkel horst gestart en het initiatief is begonnen met de uitwerking van hun plannen.
Een zonnepark in het buitengebied is alleen aanvaardbaar indien deze wordt gerealiseerd
op een door Gedeputeerde Staten (GS) aangewezen locatie. Dit geldt niet voor het stedel ijk
gebied, zoals het transferium. Deze locaties in het buitengebied worden door GS aangewezen op basis van een integrale gebiedsvisie van de gemeente. Om tot een aanwijzing van
een zonnepark bij bijvoorbeeld de Mikkelhorst te komen is aanvullend op de bel eidsnotitie
een gebiedsvisie nodig. Deze maatregel sluit aan bij de discussie in de rad waarbij u verzocht om verduidelijking van de potentiële zoekgebieden. In afstemming met Libau en de
Provincie is de aanvullende gebiedsvisie opgesteld, die u in de bijl age aantreft. In voorliggend raadsvoorstel verzoeken wij u de gebiedsvisie vast te stellen.
2. Doelstelling
Doelstelling van onderliggend raadsvoorstel is te komen tot een door uw raad vastgestelde
gebiedsvisie. De gebiedsvisie dient ter onderbouwing voor he t aanwijzen door GS van zonne-parken in het buitengebied. Daarnaast gaan we hiermee in op de wens van uw raad om
zoek-gebieden voor zonneparklocaties in kaart te brengen. Met deze gebiedsvisie worden
mogelijke locaties voor zonneparken in het buitengebied in beeld gebracht, waarbij nader
wordt afgewo-gen of een zonnepark ruimtelijk aanvaardbaar is. Hierbij worden de natuurwaarden en landschappelijke en cultuurhistorische waarden in acht genomen en gewogen.
De vaststelling van de gebiedsvisie betekent niet dat er automatische een zonnepark kan
worden gerealiseerd. Voor de realisatie van eventuele plannen dient het initiatief nog steeds
de stappen te doorlopen om te komen tot een omgevingsvergunning.
3. Gebiedsvisie
Uitgangspunt van deze aanvullende gebieds visie is de door uw raad vastgestelde beleidsnotitie ‘Zonne-energie in de gemeente Haren’. Bij de opstelling van de gebiedsvisie is gekeken
naar de specifieke landschappelijke waarden in het buitengebied. Naast de genoemde locaties de Mikkelhorst en de Gro otslaan, zijn ook de mogelijkheden van een zonnepark elders
binnen de gemeente onderzocht. Op de visiekaart in de bijlage is goed te zien welke gebieden zijn uitgesloten van zonneparken, vanwege landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Tegelijk is h iermee ook duidelijk te zien welke gebieden niet zijn uitgesloten. Deze locaties kunnen we zien als mogelijk geschikt voor het realiseren van zonneparken mits deze
uiteraard voldoen aan de voorwaarden gesteld in de notitie ‘Zonne -energie in de gemeente
Haren’.
De gebiedsvisie gaat enkel over het buitengebied, voor potentiële zonnepark locaties in het
stedelijk gebied is geen gebiedsvisie nodig. In de gebiedsvisie treft u tevens de onderbouwing om te komen tot het nader verkennen van twee specifieke zonnepark locaties in het
buitengebied, te weten de voormalige vuilstort aan de Grootslaan en de Mikkelhorst. Deze
locaties zijn mede in afstemming met Libau en de Provincie aangemerkt als zeer kansr ijke
gebieden voor zonneparken.
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Een nadere verkenning middels o.a. het provinciale maatwerkttraject en gesprekken met
omwonenden moet uitwijzen of deze locaties daadwerkelijk geschikt zijn.
4. Inhoudelijke afweging gebiedsvisie
De gemeente Haren kenmerkt zich door het vele groen in het stedelijk gebied en de bijzondere natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden in het buitengebied. Zonneparken dienen op een zorgvuldige wijze ingepast te worden in het landschap en de bebouwde omgeving. Ook de Milieuadviesraad heeft in haar advies aangegeven dat we bij de ontwikkeling van zonneparken rekening moeten houden met de specifieke ruimtelijke kenmerken van de gemeente Haren. Zonneparken zijn door de Raad van State aangemerkt als een
stedelijke activiteit. In de beleidsnotitie is dan ook vastgesteld dat bij de aanleg van zonneparklocaties wordt uitgegaan van duurzaam meervoudig ruimtegebruik in combinatie met
een zorgvuldige landschappelijke inpassing. Daarnaast is in de beleidsnotitie vastgesteld
dat er binnen het bestaand stedelijk gebied voldoende ruimte is voor zonne -energie, zoals
de inzet van onze eigen daken, daken en tuinen van particulieren en bedrijven en het transferium.
5. Kostendekking
De vaststelling van deze gebiedsvisie heeft geen financiële consequenties.
6. Communicatie
Na vaststelling door uw raad zal de aanvullende gebiedsvisie worden gedeeld met de verschillende belanghebbenden. Het is hierbij belangrijk goed over te brengen dat de gebiedsvisie geen locaties definitief vaststelt. Het betreft namelijk locaties waar de gemeente mogelijkheden ziet, maar wel ke nog nader moeten worden verkend met omwonenden. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat ze, zoals is vastgelegd in de beleidsnotitie, een participatieplan opstellen. In dit participatieplan wordt ingegaan op de procesparticipatie (hoe kunnen stakeholders en omwonenden meebeslissen) en de financiële participatie (hoe kunnen
stakeholders en omwonenden meeprofiteren).
7. Procedure
Na vaststelling door uw raad kunnen de initiatiefnemers van de Mikkelhorst en de Grootslaan starten met het maatwerktraject van de Provincie. Hierop volgend, indien de locatie
nog steeds geschikt blijkt, kan het initiatief een omgevingsvergunning aanvragen voor het
zonnepark. In het raadsbesluit van 25 november 2013 heeft uw raad enkele categorieën
aangewezen waarin een verkla ring van geen bedenkingen in de omgevingsvergunningsprocedure niet is vereist. Eén van deze categorieën is een plan dat past binnen het vastgesteld
raadsbeleid. Dit betekent dat indien het plan volledig binnen de kader s van het vastgestelde
beleid (gebiedsvisie) valt, de omgevingsvergunning voor het project kan worden verleendzonder een verklaring van geen bedenkingen van de raad. Dit komt de snelheid in de procedure, om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen, ten goede.
Evaluatie beleid en visie
Gezien de snelle ontwikkelingen en innovaties in de energietransitie is het van belang dat er
kan worden geleerd van de ervaring die wordt opgedaan en de expertise die wordt opgebouwd omtrent de ontwikkeling van zonnestroom. Dit kan leiden tot hernieuwde inzic hten en
mogelijk aanpassingen van het beleid. Om deze reden wordt de gebiedsvisie evenals de
reeds vastgestelde beleidsnotitie na twee jaar geëvalueerd en eventueel aangepast naar
nieuwe inzichten. Eventueel nieuwe locaties kunnen hierin worden meegenomen.
Arhi
Dit besluit betreft de vaststelling van een gebiedsvisie. Aangezien de visie zelf geen financiële consequenties heeft voor de gemeente, hoeft het niet in het kader van de ARHI Wet
worden vastgesteld.
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8. Voorgestelde beslissing
De ‘Gebiedsvisie zonnep arken gemeente Haren’ vast te stellen
Haren, 20 maart 2018
burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

P. van Veen,
burgemeester

