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Geacht college,
Chint Solar Nederland Projecten B.V. heeft bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA) een
omgevingsvergunning aangevraagd voor zonnevelden op landgoed Quadenoord. De ODRA heeft
uw gemeente gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het ruimtelijk spoor,
omdat het gaat om een afwijking van het vigerende bestemmingsplan. Aangezien de gronden liggen
in het Gelders Natuurnetwerk brengen wij een advies uit.
Ook heeft de ODRA bij Gedeputeerde Staten van Gelderland een vvgb gevraagd in het kader van de
Wet natuurbescherming. Deze vvgb wordt in een separaat spoor behandeld. De ODRA ontvangt
een formeel besluit op het verzoek om vvgb.
Inhoud van het voorontwerp
De aanvraag ziet op de aanleg en exploitatie van twee zonnevelden op agrarische grond op het
landgoed Quadenoord in Renkum. Het landgoed ligt in het Gelders natuurnetwerk. Specifiek voor
deze agrarische gronden geldt dat we de ambitie hebben om hier natuur te ontwikkelen.
De bijlage is onderdeel van deze brief
U vindt ons advies in de bijlage. Ik verzoek u onze opmerkingen te verwerken in de ontwerp-vvgb.
We blijven graag betrokken in het vervolg van deze procedure. Als u een ontwerp-vvgb ter inzage
legt horen wij dat graag. Gebruik hiervoor het e-formulier. U vindt dit formulier op
www.gelderland.nl.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Valentijn Muit.
Wij versturen deze brief in cc naar Waterschap Vallei en Veluwe en de ODRA.
Met vriendelijke groet,
namens de algemeen directeur van de provincie Gelderland,

Fred van de Wart
Senior manager Programmering

Bijlage:
 Advies
Voor deze brief geldt:
 Besluit omgevingsrecht, artikel 6.18
 Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.1.1
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1.1

Gelders natuurbeleid

Ons beleid
In het provinciaal ruimtelijk beleid onderscheiden we het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene
Ontwikkelingszone (GO). De beoogde locaties van de zonnevelden liggen in het GNN en hebben de status
zoekgebied nieuwe natuur. Daar hebben wij als doel om de natuur robuuster te maken en de
biodiversiteit te versterken.
Nieuwe functie
In het GNN
Voor het GNN geldt de 'nee tenzij-benadering’. Dit betekent dat geen nieuwe functies mogelijk zijn,
tenzij er geen reële alternatieven zijn en er een groot openbaar belang is. In dat geval zijn maatregelen
nodig die ervoor zorgen dat:


negatieve effecten zo veel mogelijk worden voorkomen (mitigatie);



als er toch natuur verloren gaat, dit gecompenseerd wordt door het aanleggen van nieuwe
natuur.

Afwegingen
Het plangebied voor de zonnevelden ligt geheel in het GNN. In principe is het hier niet mogelijk om
een zonneveld te realiseren. We zijn op dit moment bezig met de herziening van onze
Omgevingsverordening. Daarbinnen bezien we of we op een verantwoorde manier meer ruimte
kunnen bieden aan initiatieven waarbij energietransitie en natuur samen kunnen gaan.
Advies
De huidige aanvraag houdt onvoldoende rekening met de ligging in het GNN. Wij adviseren de
aanvraag in de huidige vorm te weigeren.

1.2

Natura 2000

Momenteel worden de gevolgen van de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor
de vergunningverlening in beeld gebracht. Communicatie daarover loopt via de website van bij12.
Op dit moment verlenen Gedeputeerde Staten geen vergunningen waarbij stikstofuitstoot aan de
orde is. Dit geldt ook voor de verklaring van geen bedenkingen die voor dit project nodig is.
Over andere weigeringsgronden wordt de ODRA formeel geïnformeerd via het besluit op het
verzoek om een vvgb in het kader van de Wet natuurbescherming.
Wij adviseren initiatiefnemers aanvragen niet eerder in procedure te brengen dan dat er zicht is op
vergunbaarheid vanuit de Wet natuurbescherming.
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Voor dit advies gelden:


Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, hoofdstuk 4, paragraaf 4 en bijlage Natuur- en landschapsbeleid



Omgevingsverordening Gelderland, artikel 2.39

