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Antwoorden

Technische vragen PvdA (Inez Flameling) over statenvoorstel
Omgevingsverordening Zeeland - 182294
Agendapunt 4
Vragen:

De doelen zoals bepaald in de milieu-effectrapportage van de Omgevingsvisie
worden op veel fronten (biodiversiteit, circulaire economie, energie,
natuurgebieden en bodem ) bij lange na niet gehaald. GS geeft als reden
daarvoor “gebrek aan invloed op internationale en mondiale ontwikkelingen” en
stelt “Lobby op nationaal en Europees niveau biedt meer mogelijkheden”.
- De reactie van GS impliceert dat er een afweging is gemaakt over de
effectiviteit (of het gebrek daarvan) van het opnemen van regels in de
omgevingsverordening die de doelen van 2050 dichterbij zouden kunnen
brengen. Kan GS ons laten delen in deze afwegingen? Welke regelgeving
in de omgevingsverordening zou een bijdrage zouden kunnen leveren
aan het behalen van de doelen, hoe groot is het verwachte effect van
deze regelgeving en waarom is er voor gekozen om deze niet in te
voeren?
Welke lobby voert de provincie Zeeland op nationaal en Europees niveau
om de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, circulaire
economie, energie, natuurgebieden en bodem te halen? Kan deze lobby
worden geïntensiveerd?
-

Kan artikel 5.11 zonne-energie worden verruimd? Zonneparken op
landbouwgrond kunnen worden toegestaan als er een combinatie met
landbouw plaatsvindt (bijv. kleinfruit onder zonnepanelen,
zagerkwekerij, grazen van vee,… ). Dit heet “agrivoltaic farming”. Zie hier
https://www.weforum.org/agenda/2022/07/agrivoltaic-farming-solarenergy/.
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Op pagina 54 van de Nota van Antwoord bij de omgevingsverordening staat de hele
tekst van de zienswijze van de ZMf en ons antwoord op de inbreng. Het
milieueffectrapport is gebaseerd op de Zeeuwse Omgevingsvisie en gaat uit van de
afweging die in deze visie is gemaakt over de inzet van instrumenten. In Deel B van
de Zeeuwse Omgevingsvisie is beschreven welke instrumenten worden ingezet om
de doelen te behalen en voor welke inzet de provincie bevoegd en verantwoordelijk
is. Bij de omgevingsverordening is geen nieuwe afweging gemaakt over de inzet
van instrumenten, maar is de lijn gevolgd die in de Omgevingsvisie is vastgelegd.
De omgevingsverordening bevat daarom veel regels die aan de genoemde doelen
bijdragen, waaronder regels voor bescherming van natuurwaarden,
oppervlaktewater, bodemkwaliteit, grondwater en duurzame energie. Hoe groot de
exacte bijdrage van de provinciale verordening is aan de doelen is niet bekend.
In de Zeeuwse Omgevingsvisie is in deel B aangegeven bij welke doelen
lobbyactiviteiten als instrument worden ingezet. De lobby in Brussel en Den Haag
wordt niet alleen door de provincie uitgevoerd, maar ook door andere (Zeeuwse)
overheden en koepelorganisaties. Over de Zeeuwse lobby wordt u regelmatig
geïnformeerd via de OZO-nieuwsbrief en per concreet dossier door de betrokken
portefeuillehouder. Dat is het moment voor vragen over en wensen ten aanzien van
intensivering van de lobby.
De Provincie wil de ontwikkeling van zonne-energie stimuleren. In artikel 5.11 van
de Omgevingsverordening is het beleid voor zonne-energie neergelegd. Basis van
dit beleid is maximale inzet op zon op dak. Aanvullend geeft de
Omgevingsverordening mogelijkheden voor zon op land en water. Vanuit de
gedachte van de kwetsbaarheid van het landschap, zorgvuldig ruimtegebruik en het
tegengaan van verstening en versnippering van het buitengebied wordt ingezet op
concentratie binnen bestaand stedelijk gebied en op of grenzend aan specifiek
benoemde locaties buiten bestaand stedelijk gebied. Deze aspecten worden van
provinciaal belang geacht.
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Zo kan een omgevingsplan onder meer voorzien in de realisatie van een opstelling
voor zonne-energie buiten bestaand stedelijk gebied op een locatie op of grenzend
aan een bouwvlak of op of grenzend aan grond waarop glastuinbouw is toegestaan
(artikel 5.11 lid 2 onder b en d).
Bij het realiseren van locaties grenzend aan bestaand stedelijk gebied, op of
grenzend aan een bedrijventerrein, op of grenzend aan een bouwvlak en op of
grenzend aan glastuinbouwbedrijven dient de opstelling voor zonne-energie
ruimtelijk ondergeschikt te zijn aan het gebied waar de opstelling aan grenst.
Verder dient aannemelijk gemaakt te worden dat de aanwezige
omgevingskwaliteiten zich niet verzetten tegen een nieuwe zonneenergieontwikkeling.
-

Er gaat één artikel (artikel 5.39) over het beperken van lichthinder. Dit
artikel richt zich uitsluitend op het voorkomen van lichthinder in de
duisternisgebieden. PS heeft in november een motie aangenomen voor
aanpak van nachtelijke verlichting. Waarom wordt er niets met deze
motie gedaan? De omgevingsverordening is bij uitstek het instrument
hiervoor.

De motie wordt uitgevoerd via het nieuwe milieuprogramma en
vergunningverlening. In het milieuprogramma is opgenomen dat het thema licht
samen met gemeenten wordt onderzocht en er maatregelen worden genomen. Dit
is waar de motie toe oproept. Op 21 oktober wordt een herkenningssessie
georganiseerd voor PS, waarin het milieuprogramma wordt gepresenteerd.

-

Graag een toelichting op: “Zonprojecten grenzend aan infrastructuur
biedt daarbij veel te ruime mogelijkheden en willen wij niet toestaan.”
Waarom niet? Het lijkt juist voor de hand te liggen om zonneparken te
laten grenzen aan (spoor)wegen om zo de landschappelijke impact te
verlagen en infrastructuurlijnen zo goed mogelijk te benutten. Holland
Solar heeft hier ook om gevraagd in haar zienswijze.

Zoals in de Nota van Antwoord is aangegeven is zon op dak speerpunt van het
Zeeuwse beleid en slechts in beperkte gevallen worden daarop aanvullend
mogelijkheden geboden. Deze zijn in de Omgevingsverordening benoemd. Binnen
bestaand stedelijk gebied is combinatie met o.a. infrastructuur mogelijk. Het
mogelijk maken van zonprojecten grenzend aan iedere vorm van infrastructuur
buiten het stedelijk gebied, zonder nadere beperking, biedt vrijwel onbegrensde
mogelijkheden. Dat is niet in lijn met wat in de Zeeuwse Omgevingsvisie is
afgesproken en wordt daarom niet toegestaan.
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