Geachte raadsleden,
Hierbij informeren wij u over een drietal aanpassingen in het Beleidskader Zonneparken:
1. Aanscherping zonneladder, paragraaf 2.2, pag. 9 onderaan
Oorspronkelijke tekst:
“We hanteren hiervoor geen specifieke opgave, maar willen medewerking verlenen aan goede
projectvoorstellen, zolang er draagvlak voor is. We geven voorrang aan locaties passend in trede 1. Voor trede
2, hanteren we een ‘nee, tenzij’-benadering, en passen we een fasering toe. Zonneparken zijn hier alleen
toegestaan onder strenge voorwaarden en als aangetoond kan worden dat er geen mogelijkheden zijn op
daken of in trede 1. Tot en met 2025 werken we mee aan maximaal 5 lokale initiatieven. Daarna worden de
voortgang en uitkomst geëvalueerd.”
Aangepaste tekst:
“We hanteren hiervoor geen specifieke opgave, maar willen medewerking verlenen aan goede
projectvoorstellen, zolang er draagvlak voor is, maar we passen wel een fasering toe. Tot en met 2025 werken
we mee aan maximaal vijf lokale initiatieven. We geven voorrang aan locaties passend in trede 1. Voor trede
2, hanteren we een ‘nee, tenzij’-benadering. Zonneparken zijn hier alleen toegestaan onder strenge
voorwaarden en als door de initiatiefnemer aangetoond kan worden dat er geen vergelijkbare mogelijkheden
zijn op daken of in trede 1. Na 2025 worden de voortgang en uitkomst geëvalueerd.”
2. Evalueren maatwerkmethode bij gemeente na 3 projecten, pag. 24, paragraaf 5.1
Oorspronkelijke tekst:
“Op basis hiervan verzoeken wij GS locaties voor zonneparken in het buitengebied aan te wijzen nadat deze de
gemeentelijke procedure hebben doorlopen. De provincie wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang, en
eventueel geconsulteerd bij specifieke aandachtspunten.”
Aangepaste tekst:
“Op basis hiervan verzoeken wij GS locaties voor zonneparken in het buitengebied aan te wijzen nadat deze de
gemeentelijke procedure hebben doorlopen. De provincie wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang, en
eventueel geconsulteerd bij specifieke aandachtspunten. We evalueren deze werkwijze nadat de eerste drie
projecten deze procedure hebben doorlopen.”
3. Toevoegen eerste recht op koop door gemeente, pag. 41, stap 7.
Oorspronkelijke tekst:
“Stap 7 Anterieure- en omgevingsovereenkomsten
In de anterieure overeenkomst worden langs privaatrechtelijke weg de afspraken tussen de gemeente ende
initiatiefnemer vastgelegd. In de omgevingsovereenkomst leggen de initiatiefnemer en de omgeving hun
afspraken desgewenst vast. De eindconcepten zijn gereed voorafgaand aan het afgeven van de verklaring van
geen bedenkingen (vvgb).”
Aangepaste tekst:
“Stap 7 Anterieure- en omgevingsovereenkomsten
In de anterieure overeenkomst worden langs privaatrechtelijke weg de afspraken tussen de gemeente en de
initiatiefnemer vastgelegd, zoals een eerste recht op koop door de gemeente. In de omgevingsovereenkomst
leggen de initiatiefnemer en de omgeving hun afspraken desgewenst vast. De eindconcepten zijn gereed
voorafgaand aan het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb).”
Met vriendelijke groet,

Philip Broeksma, wethouder

