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Doel van deze brief

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om:
- de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
Provinciale Staten informeren over de wijze hoe Gedeputeerde Staten invulling willen geven aan het
thema ‘zonne-energie’ uit het coalitieakkoord.
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Aanleiding
Met deze brief geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij de komende tijd invulling willen geven aan het
thema zonne-energie. Het coalitieakkoord geeft aan alle mogelijkheden te willen benutten om zonneenergie op te wekken. De energietransitie vraagt ruimte, ruimte waar ook vanuit andere doelen een
beroep op wordt gedaan. In het coalitieakkoord wordt daarom voor zonne-energie de systematiek van
een zonneladder genoemd. Gezien de recente berichtgeving in de media over zonne-energie en de
provincie Gelderland willen Gedeputeerde Staten daar Provinciale Staten nu over informeren.
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Bestaand beleid c.q. kader
We werken samen met partners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen we
door ons bij het uitvoeren van onze taken onder meer te richten op een duurzaam Gelderland, waarbij
we op een zorgvuldig manier ruimte willen bieden aan hernieuwbare opwek zoals windmolens en
zonnepanelen. Tot 2030 zullen we het grootschalig vooral met deze technieken moeten doen.
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De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling van zonne-energie. De
provincie heeft op dit moment alleen betrokkenheid als een initiatief raakt aan provinciaal ruimtelijk
beleid uit de omgevingsverordening. Het gaat dan vooral over natuur- en landschapsbeleid. In
bepaalde gebieden stelt de provincie voorwaarden aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals een
zonneveld. Buiten deze gebieden stelt de provincie nu geen voorwaarden aan de ontwikkeling van
zonne-energie.
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Argumenten/afwegingen/risico’s
Een zonneladder draagt bij aan goede ruimtelijke keuzes voor zonne-energie voor een zo optimaal en
efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte. In het coalitieakkoord staat dat de zonneladder van de
GNMF richting geeft. In deze zonneladder worden treden benoemd waarbij zon op dak de voorkeur
heeft boven landbouwgrond. Gedeputeerde Staten gaan hier, in overleg met onze partners, de
komende tijd een voorstel voor uitwerken. Partners waarmee we samen werken aan Regionale
Energiestrategieën. Maar ook partners die we gaan betrekken bij de herziening van onze
omgevingsverordening.
Regionale Energiestrategieën
In Gelderland werkt de provincie samen met partners in zes regio’s aan de totstandkoming van zes
Regionale Energiestrategieën (RES-en). De RES-en gaan over gebouwde omgeving en hernieuwbare
opwek van elektriciteit. In de RES beschrijft de regio welke energiedoelstellingen moeten worden
gehaald, op welke termijn en met welke strategie. In juni 2020 moeten de RES-en in concept gereed
zijn. Daarin wordt in ieder geval aangegeven hoeveel hernieuwbare energie er, naast energiebesparing
en zon op dak, grootschalig kan worden opgewekt in Gelderland en in welke gebieden deze opwek kan
plaatsvinden. De grootschalige opwek heeft op dit moment vooral betrekking op zon en wind omdat
andere technieken nog niet op grote schaal toepasbaar zijn of nog weinig opleveren. De voorbereiding
van de RES-en gebeurt in overleg met stakeholders in de verschillende regio’s. De RES-en zullen dus
ook potentiële gebieden voor zonnevelden opleveren waar de provincie in de RES een standpunt over
in moet nemen. De uitkomsten van de RES-en zullen uiteindelijk moeten worden geborgd in beleid
van gemeenten en provincie. U bent met de statenbrief ‘Regionale energiestrategieën stand van zaken’
(PS2019-575) meer in detail geïnformeerd over de RES-en.
Omgevingsverordening
In 2018 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland vastgesteld (PS2018-712). We
werken op dit moment aan een omgevingsverordening die past bij onze visie. Daarnaast is de
provincie vanaf 1-1-2021 (verwachtte inwerkingtreding Omgevingswet) verplicht een
omgevingsverordening te hebben die voldoet aan de eisen die de Omgevingswet daaraan stelt. Om de
Omgevingsverordening tijdig gereed te hebben, moet eind maart 2020 het ontwerp gereed zijn om
door Gedeputeerde Staten te worden vrijgegeven voor de formele inspraak. In oktober 2020 wordt de
Omgevingsverordening voor besluitvorming aan uw Staten aangeboden. Kijkend vanuit botsende
belangen zoals tussen duurzame energie, landbouw en natuur kijken we hoe we ons instrumentarium
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optimaal kunnen benutten. Of waar ze juist onszelf en partners in de weg zitten. Daarvoor voorzien
we een co-creatie met partners in de tweede helft van 2019. U bent met de statenbrief ‘samen gaan
voor gaaf Gelderland’ (PS2019-573) meer in detail geïnformeerd over de ontwikkeling van de
omgevingsverordening.
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Financiële consequenties
De inhoud van deze brief is informerend en heeft geen financiële consequenties.
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Proces en evaluatie
Gedeputeerde Staten streven ernaar om eind dit jaar een besluit te nemen over de zonneladder en
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
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