ChristënUnie
Amendement aanmelding projecten Zonne-akkers.
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 11 maart 2016.
Constateren dat:
.

In het voorliggende voorstel betreffende de Herziening van het Omgevingsplan Zeeland en
de Verordening Ruimte Zeeland gekozen wordt voor het mogelijk maken van de aanleg van
zonnepanelen op daken, in bestaande agrarische bouwvlakken tot 1 ha en op open plekken
in het bestaande verstedelijkte gebied in Zeeland.

.

In de provincie zijn momenteel meerdere projecten in voorbereiding voor de aanleg van
grote zonne-akkers. Hiermee geven initiatiefnemers en gemeenten mede invulling aan de
landelijke en provinciale doestelling om in 2020 14% en in 2023 16% van onze
energiebehoefte te voorzien vanuit duurzame energiebronnen, waaronder zonne-energie.

.

Een deel van deze projecten onder de overgangsregeling valt zoals die wordt voorgesteld in
het derde lid van artikel 2.4a van de verordening. Het gaat bijvoorbeeld om het plan aan de
Ceresweg in Tholen (met een capaciteit van circa 18 MW) en de zonne-akker op het
Mortiere-terrein in Middelburg (met een capaciteit van circa 8 MW). Dit zijn projecten
waarover al is besloten voorafgaand aan de totstandkoming van deze herziening van het
provinciale beleid voor zonne-akkers.

.

Een aantal projecten echter nog niet zo ver in hun voorbereidingen zijn dat daarover al
besloten is ten tijde van de start van de voorliggende beleidsherziening. Het voorstel in deze
herziening komt erop neer dat deze projecten, hangende het opstellen van de Kansenkaart
Duurzame Energie, moeten wachten tot het moment dat het nieuwe provinciale beleid in
werking zal treden. Naar verwachting is dat pas in 2018 met de nieuwe Omgevingsvisie voor
Zeeland.

Overwegen dat:
.

Om de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie in 2020 respectievelijk 2023 te
behalen, haast geboden is. Een planprocedure duurt makkelijk een halfjaar of langer. Door
reeds opgestarte voornemens te laten wachten tot de volgende herziening in 2018, laat
Zeeland kansen nu liggen om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan deze
doelstellingen.

.

Het voorgestelde beleid ingegeven wordt vanuit de gedachte dat zonne-akkers een negatieve
landschappelijke impact kunnen hebben. Hiervoor moet eerst een goed beoordelingskader
worden opgesteld. Voor de reeds vergunde projecten was een dergelijk specifiek kader
echter ook niet voorhanden en die bleken toch landschappelijk aanvaardbaar te zijn. Hierbij
is gebruik gemaakt van de ‘Handreiking landschap” het landschap van Zeeland, beschrijving
van het landschaps-DNA en ontwikkelingsperspectief d.d. april 2012”. Deze handreiking
wordt in de huidige verordening ook al genoemd als toetsingskader bij de toelichting op
artikel 2.17.
—

Initiatieven waarover de besluitvorming nog moet plaatsvinden, lopen met het huidige
voorstel tegen nieuwe eisen aan waarmee zij tot op heden geen rekening konden houden.
Vanuit het rechtsgelijkheidsbeginsel moet voor de projecten op zijn minst maatwerk worden
geboden.
Dit amendement voegt daarom een categorie projecten voor zonne-energie toe die anders
tussen wal en schip dreigt te vallen. Het moet gaan om projecten:
die thans in voorbereiding zijn en bekend zijn bij de Zeeuwse gemeenten;
0
0
die voor 1 juni 2016 worden aangemeld bij de provincie;
0
waarvan vervolgens door of namens de provincie de landschappelijke
aanvaardbaarheid wordt getoetst, vooruitlopend op de totstandkoming van de
integrale herziening van het Omgevingsplan die in 2017 zal worden gestart en in
2018 gereed moet zijn.
Besluiten:

Om onderdeel C van artikel 1 van het voorstel als volgt te wijzigen:
aan het tweede lid van artikel 2.4a wordt een nieuw onderdeel c toegevoegd, dat als
0
volgt luidt:
“c. sprake is van een project dat is aangemeld bij GS voor 1 juni 2016 en waarvan de
landschappelijke aanvaardbaarheid door GS vervolgens is beoordeeld en akkoord is
bevonden.”
Als toelichting op dit artikel de volgende tekstpassage op te nemen:
“Artikel 2.4a bevat het nieuwe ruimtelijke beleid voor zonne-energie. Nieuwe grootschalige
zonne-akkers in het landelijk gebied (buiten bestaande bouwmogelijkheden voor (agrarische)
bedrijven en glastuinbouwgebieden) zijn daarin vooralsnog niet toegestaan. Het
provinciebestuur werkt aan een Kansenkaart Duurzame Energie waarin de ruimtelijke kaders
worden geschetst waaraan grote zonne-akkers buiten het stedelijk gebied aan moeten gaan
voldoen.
Omdat over een aantal projecten reeds was besloten voorafgaand aan het in werking treden
van deze herziening van de verordening, zijn deze projecten uitgezonderd van de
beperkingen uit het eerste lid van dit artikel. In het tweede lid, onder c, van deze bepaling is
voorts een categorie projecten opgenomen die zijn aangemeld voor 1 juni 2016 en waarvan
de landschappelijke aanvaardbaarheid door het provinciebestuur is beoordeeld en akkoord is
bevonden. Bij de landschappelijke toetsing van deze projecten wordt gebruik gemaakt van de
“Handreiking landschap” het landschap van Zeeland, beschrijving van het landschaps-DNA
en ontwikkelingsperspectief d.d. april 2012”. Ook deze projecten zijn uitgezonderd van de
beperkingen die in het eerste lid van artikel 2.4a zijn opgenomen.”
—

En gaan over tot de orde van de dag.
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