Van: Fractie CDA
Verzonden: woensdag 14 augustus 2019 11:50
Aan: griffie
Onderwerp: Vraag Zonneweides n.a.v. Agenda Agendacommissie 21 augustus 2019
Aan de agendacommissie:
Zie onderstaande link. Kennelijk kunnen er geen zonneweides meer worden ingericht.
Is in het voorstel hier rekening mee gehouden?
Groet
Pieter
Provincie wil geen zonnepanelen meer op weilanden
https://www.gelderlander.nl/arnhem/provincie-wil-geen-zonnepanelen-meer-op-weilanden~af673517/

Antwoord:
Naar aanleiding van het artikel in de Gelderlander is nuance op zijn plaats. Onterecht wordt de
suggestie gewekt dat de zonneladder provinciaal beleid betreft. De zonneladder is een document
vanuit één van de werktafels van het Gelders Energie Akkoord (een maatschappelijk akkoord
ondertekend door tientallen overheden, bedrijven en organisaties). Het is bedoeld om partijen
richting te geven in de energietransitie en te inspireren. De zonneladder heeft dus niet de status van
een provinciaal beleidsdocument. Het coalitieakkoord sluit ook geen zonnevelden op landbouwgrond
uit, maar verwijst naar de zonneladder als richtinggevend document. Het lijkt hier dan ook te gaan
om het standpunt van een individuele gedeputeerde en niet van de provincie.
Daarnaast hebben we inmiddels van de provincie gehoord dat de tekst in het bericht in de krant niet
de juiste weergave is van wat de gedeputeerde heeft vermeld.
De zonneladder sluit zon op akkers niet uit, maar stelt een voorkeursvolgorde voor. Zorgvuldige
inpassing met aandacht voor natuur en omgeving is daarbij steeds het uitgangspunt. Tegelijk, zo stelt
ook de woordvoerder van de GNMF in het artikel, zijn zonnevelden op akkers nodig voor de
energieomslag omdat we met daken alleen de nationale en de Gelderse CO2-reductiedoelstelling
niet gaan redden. Uiteraard moet de discussie gevoerd worden of dit op landbouwgrond moet,
onder welke voorwaarden en op welke locaties dat kan (en waar vooral niet). Die afweging wordt in
het kader van de Regionale Energie Strategie de komende maanden gemaakt waarin ook de
provincie een belangrijke partner is.
Los daarvan speelt de discussie in het geval van Quadenoord eigenlijk niet. In onze gemeente zijn
maar weinig agrarische gronden en de provincie heeft juist voor veel van deze gronden de
doelstelling om dit de agrarische functie te laten vervallen en om te vormen naar natuur. Voor de
percelen van Quadenoord geldt dat deze in principe ook voor omvorming naar natuur in aanmerking
(kunnen) komen. De aanleg van de zonnevelden zorgen hier juist mede voor de aanleg van natuur.
Vooralsnog is er dus geen reden om niet te starten met de procedure. De provincie heeft nog geen
dwingende regels opgenomen in de provinciale verordening die dit nu tegen gaan. Een uitspraak van
een gedeputeerde is nog geen reden om de vergunning te weigeren. Als de provincie van mening is
dat dit plan niet kan / wenselijk is kunnen ze straks een zienswijze indienen. Daar is de procedure ook
voor bedoeld. Om juist alle informatie boven tafel te krijgen.
Groetjes Arjen Ruiter

