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Beste Raadsleden en commissieleden, 

 

In april 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van twee 

zonnevelden op het terrein van Quadenoord. In mei 2019 is in het kader van het 

vooroverleg ambtelijk advies gevraagd van de provincie over dit plan. Pas op 20 

september 2019 hebben wij het ambtelijke advies ontvangen (zie de bijlage).  

Dit is nog slechts een ambtelijke reactie en nog geen officiële bestuurlijke reactie omdat 

we formeel nog geen procedure zijn gestart. De ambtelijke reactie is net als de reactie 

die wij hebben ontvangen van Vijf Dorpen in te Groen een premature reactie. 

 

In de ambtelijke reactie van de provincie is slechts getoetst aan de huidige provinciale 

verordening en is uitsluitend (één dimensionaal) gekeken naar  het belang van het 

Geldersch NatuurNetwerk (GNN) en niet naar de wensen/belangen van de duurzame 

energie en cultureel erfgoed. Dit komt doordat de huidige provinciale verordening nog 

niet voorziet in regels voor de laatste twee belangen, waaronder het opwekken van 

duurzame energie. Een integrale belangenafweging kan de ambtelijke organisatie, die 

toetst aan het provinciale beleid, dan ook niet maken. Vandaar deze ambtelijke reactie. 

Dat moet het provinciale bestuur doen en die kan dit doen door een officiële reactie in de 

vorm van een zienswijze in te dienen na ter inzage legging van de ontwerp-

omgevingsvergunning en ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen‘(vvgb). 

Ten aanzien van de belangen van GNN kan vermeld worden dat in het rapport van 

Elerwoude (ruimtelijke onderbouwing en natuuronderzoek) van de zonnevelden daar een 

goede onderbouwing over is gegeven. Zo ook in het onderzoek van de Wageningen 

Universiteit. Daar wordt echter niet op ingegaan in de ambtelijke reactie van de 

provincie. 

In de ambtelijke reactie van de provincie wordt verder een opmerking geplaatst over 

stikstof. Voorgesteld wordt om te wachten tot er een nieuwe wettelijk regeling is voor 

stikstof. Hierover kan worden vermeld dat er geen enkele duidelijkheid is hoe lang dat 

kan gaan duren en dat er altijd maatwerkoplossingen te maken zijn . In het geval van de 

zonnevelden voor Quadenoord gaat het slechts om bouwverkeer wat een beperkte 

hoeveelheid stikstof kan uitstoten. Maar dat kan worden teruggebracht door bijvoorbeeld 

elektrische vrachtwagens te gebruiken. Dus oplossingen zijn (in overleg) mogelijk 

waardoor het niet nodig is om te wachten met de start van de procedure tot en nieuwe 
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wetgeving is. Overigens is ook in de ruimtelijke onderbouwing van Elerwoude uitgebreid 

ingegaan op de stikstofproblematiek. 

 

Net als het feit dat wij nu met de omgevingsvergunning voor de aanleg van de 

zonnevelden bij Quadenoord afwijken van ons gemeentelijke beleid / bestemmingsplan 

om maatwerk te leveren, dient de provincie ook die integrale belangenafweging / keuze 

te maken door af te wijken van haar eigen beleidsregels. Het starten van de procedure 

van het ter inzage leggen van de omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van 

geen bedenkingen (vvgb) is daartoe een aanzet. Door te starten met de procedure zal de 

provincie op bestuurlijk niveau integraal een afweging moeten maken over de aanvraag 

maar ook over zonevelden en andere belangen in onze gemeente. Hiermee openen wij 

het bestuurlijke overleg met de provincie. Dit ook in het kader van de Regionale 

Energietransitie (RES) en het nog door de provincie (hopelijk in overleg met gemeenten) 

op te stellen ‘zonneladder’. Op deze wijze komen wij in gesprek en worden duidelijke 

beleidskeuzes gemaakt. Wordt niet gestart met de procedure dan zal de provinciale 

noodzaak voor bestuurlijk overleg en keuzes (zeker op korte termijn) niet gevoeld 

worden en kan het door provinciale beperkingen nog heel lang duren zo niet onmogelijk 

worden om in onze gemeente uitvoering te geven aan het gebruiken en opwekken van 

duurzame energie en de klimaatdoelstellingen op gemeentelijk niveau. 

 

In de eind 2018 vastgestelde provinciale Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ is wel een 

visie opgesteld voor de energietransitie waaronder de aanleg van grootschalige 

zonnevelden. Echter die visie is nog niet vertaald in een verordening. Dus de huidige 

verordening kent nog geen afwegingskader voor duurzame energie. De aanpassing van 

de provinciale verordening is pas per 2021 voorzien. Dat duurt dus nog erg lang.  

De provincie Gelderland erkent ook dat de ambities van de Omgevingsvisie Gaaf 

Gelderland op gebied van het gebruik en opwekking van duurzame energie nog een 

verbeter- en verdiepingsslag nodig hebben en nog vertaald moeten worden in een 

nieuwe Omgevingsverordening, mede gebaseerd op een nog op te stellen ‘zonneladder’. 

(zie de bijlage ‘Statenbrief van 27 augustus 2019’).  

De Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ spreekt woordelijk ambities uit op het gebied van 

duurzame energie. Maar op kaart (‘ruimtelijk beleid’) blijkt dat (zeker voor onze 

gemeente) praktisch onmogelijk gemaakt te worden. Dit doordat in onze gemeente 

slechts een zeer beperkt aantal gebieden en ook nog eens onder voorwaarden mogelijk 

voor zonnevelden in aanmerking kunnen komen.  

 

Door nu te starten kunnen wij van iedereen officiële reacties (zienswijzen) ontvangen en 

integraal kijken naar alle belangen en regels die er gelden. Dit is dan ook uitgangspunt 

voor goede inhoudelijke (bestuurlijke) gesprekken met betrokken partijen waaronder de 

provincie. Deze reacties kunnen ook als input gebruikt worden voor gemeentelijk / 

provinciaal beleid voor de opwekking van zonne-energie.  

 

Wij weten dat er met de zonnevelden Quadenoord sprake is van botsende belangen bij 

de provincie. Alleen door te starten met de procedure zal de discussie op gang komen. 

Anders wordt dit op de lange termijn geschoven omdat de noodzaak niet gevoeld wordt 

door de provincie, is de verwachting, en kunnen wij de komende jaren ook geen stappen 

zetten met het realisaren van opwekking van duurzame energie in onze gemeente. 
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Bijlagen: 

 

 Brief ambtelijke vooroverlegreactie provincie Gelderland.19-09-2019 (zonnevelden 

Quadenoord); 

 Statenbrief: De Provincie Gelderland en zonne-energie; 27-08-2019 


