Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134916

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

R. Manshanden

Fractie

GroenLinks

Onderwerp

Commissievragen GroenLinks cie. ruimte agendapunt 12
Bespreeknotitie Principeverzoeken zonneweiden

Datum waarop de vraag is gesteld

4 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder

Harry Nederpelt

Afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.

Op blz. 1 van de bespreeknotitie staat dat de principeverzoeken al getoetst zijn aan het
Coalitieakkoord en het provinciale beleid. Waarom niet aan de ruimtelijke kaders van
de gemeente?

antwoord

Op gemeentelijk niveau zijn geen ruimtelijke kaders vastgesteld.
In de bestemmingsplannen is wel een beleidslijn vastgesteld voor zonnepanelen.
Zonnepanelen zijn alleen toegestaan op daken. Met een omgevingsvergunning kunnen
wij zonnepanelen toestaan op gronden. Zonnepanelen zijn uitsluitend toegelaten binnen
de bouwvlakken van agrarische bedrijfskavels en bestemmingsvlakken van de nietagrarische bestemmingen (zoals de woon- of bedrijfsbestemming). Deze binnenplanse
afwijking is niet van toepassing op agrarische gronden zonder bouwvlak.
Zonneweiden
Wij ontvangen vooral principeverzoeken voor zonnepanelen op gronden van
particulieren. Deze gronden hebben veelal de bestemming ‘Agrarisch’, zonder
bouwvlak. Deze verzoeken passen niet in de bestemmingsplannen. U kunt met een
verklaring van geen bedenkingen wel afwijken van het bestemmingsplan indien de
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het
besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

2.

Wat zijn op dit moment de ruimtelijke kaders van de gemeente en waarin verschillen ze
van die van de provincie?

Antwoord

Voor de principeverzoeken die niet in de bestemmingsplannen passen, hanteren wij op
dit moment de ruimtelijke kaders van de provincie.

3.

In het coalitieakkoord staat dat landbouw- en woningbouwgrond in eigendom van de
gemeente niet meer beschikbaar gesteld wordt voor het plaatsen van zonnepanelen op
land. Moeten wij dit zo lezen dat landbouw- en woningbouwgrond in eigendom van
particulieren wel gebruikt kunnen worden voor zonneweiden?

Antwoord

Uit het coalitieakkoord blijkt dat zonnepanelen op het land niet de voorkeur heeft. Wij
mogen gemeentelijke gronden daar niet meer voor beschikbaar stellen. Particuliere
gronden worden niet expliciet uitgesloten.

