Voorstel voor burgemeester en wethouders
Datum 22 oktober 2018
Onderwerp
Omgevingsvergunningen zonneparken
Wij willen

Pas op de plaats maken met het meewerken aan aanvragen voor zonneparken tot het
aangepaste afwegingskader zonne-energie is vastgesteld.
Wij besluiten
1. De raad voor te stellen te communiceren aan (potentiële) initiatiefnemers dat
aanvragen voor vergunningen voor zonneparken pas weer kunnen rekenen op
medewerking wanneer het nieuwe afwegingskader zonne-energie is vastgesteld.
Want
1.1 Er wordt gewerkt aan een aangepast afwegingskader dat naar verwachting eind dit
jaar in concept gereed is.
Het afwegingskader zonne-energie is op 7 december 2017 vastgesteld door de raad. Dit
kader blijkt in de praktijk goed toepasbaar te zijn. Wel is naar voren gekomen dat over
een aantal punten, waaronder vooral het onderwerp “draagvlak”, meer duidelijkheid
gewenst is. Tijdens de raadsvergadering van 20 september, waarbij 5
vergunningaanvragen voor zonneparken zijn behandeld, is daarom toegezegd dat op zo
kort mogelijke termijn het kader aangepast wordt en ter besluitvorming aan de raad
wordt voorgelegd.
1.2 De capaciteit van het netwerk is ontoereikend om alle zonneparkinitiatieven in de
toekomst aan te kunnen sluiten.
De groei van zonne-energie in Nederland leidt ertoe dat de grenzen van de
beschikbaarheid van het netwerk worden overschreden. Dat geldt ook in Hoogeveen.
Voor de 5 parken waarvoor vergunning is verleend heeft de netwerkbeheerder
aangegeven dat deze nog kunnen worden aangesloten. Inmiddels is een brief van de
netwerkbeheerder ontvangen waaruit blijkt dat dit voor nieuwe parken allerminst zeker is
(zie bijlage). Dit is een nieuw inzicht waarmee we bij nieuwe aanvragen en in het
aangepaste afwegingskader rekening moeten houden. Hoewel de aansluiting de
verantwoordelijkheid is van de initiatiefnemer vinden wij het noodzakelijk dat
voorafgaand aan de procedure de initiatiefnemer zekerheid biedt dat het toekomstige
zonnepark daadwerkelijk kan worden aangesloten.
1.3 Het is ongewenst om over nieuwe aanvragen te beslissen zolang het aangepaste
kader nog niet is vastgesteld door de raad.
Zolang het huidige afwegingskader geldt, moeten nieuwe aanvragen conform dit kader
behandeld worden. Wij vinden het belangrijk om eerst het aangepaste afwegingskader
vast te stellen voordat over nieuwe aanvragen wordt besloten. We willen bij het doel om
in 2040 energieneutraal te zijn, op verantwoorde wijze en met een goede afweging van
alle belangen te werk gaan. Zorgvuldig omgaan met de belangen van inwoners en
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belanghebbenden staat hierbij voorop. Met het voorgestelde besluit hebben wij tot doel
rust te brengen in het proces van vergunningverlening en duidelijkheid te geven aan alle
betrokkenen.
1.4 Een aanvraag om omgevingsvergunning kan niet op voorhand worden geweigerd of
niet in behandeling worden genomen.
Met de communicatie richting (potentiële) aanvragers beogen we de situatie rondom de
vergunningverlening voor zonneparken voor nu te bevriezen en nieuwe aanvragen in dit
stadium te ontmoedigen.
Maar
Naast de in september verleende omgevingsvergunningen voor zonneparken, zijn er op
dit moment 5 aanvragen in procedure. Deze 5 aanvragen moeten juridisch gezien
behandeld worden conform het huidige afwegingskader. De initiatiefnemers is gevraagd
om de huidige aanvraag in te trekken en opnieuw in te dienen op het moment dat het
aangepaste afwegingskader is vastgesteld. Het is aan de initiatiefnemers om hieraan
gehoor te geven.
Achtergrond
Het afwegingkader zonne-energie beschrijft op welke plaatsen binnen de gemeente
Hoogeveen een zonnepark mogelijk is en welke voorwaarden hiervoor gelden. Aanvragen
voor zonneparken worden getoetst aan dit afwegingskader. Vergunningen voor
zonneparken worden verleend met een uitgebreide omgevingsvergunning (artikel 2.12 lid
1 sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
De financiële gevolgen zijn
Niet van toepassing.
Alternatieven
1. Geen besluit nemen. Wij vinden dit gelet op de maatschappelijke onrust die de
aanvragen voor zonneparken met zich mee brengt, op dit moment een
ongewenste situatie.
Bijlagen
-Raadsvoorstel
-Brief Rendo
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