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Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Via deze memo wil ik u graag informeren over de afhandeling van de door u
aangenomen motie ‘ladder voor duurzaamheid’.

Kopie aan

-Van

1. Proactief aan te sluiten bij de ontwikkeling van de Zonne-ladder de Minister;

Mw. A. Spierings
Telefoon

Vanuit het rijk vindt overleg plaats met het IPO en VNG hoe uitvoering kan
worden gegeven aan de motie van de Tweede Kamer. Wij brengen hierbij
het provinciale afwegingskader in zoals dat door u is vastgesteld in de
provinciale Omgevingsvisie en Verordening ruimte.
Zoals u bekend, is in de provinciale Verordening ruimte al beleid
opgenomen voor de plaatsing van zonneparken in het buitengebied.
Meervoudig en zuinig ruimtegebruik, één van de leidende onderwerpen
vanuit de Omgevingsvisie m.b.t. de energietransitie, is hierbij het
belangrijkste uitgangspunt. Dit samen met de verplichting tot het creëren van
meerwaarde.

(073) 681 25 80
Email

mspierings@brabant.nl
Bijlage(n)

Het is aan de gemeenten om bij het opstellen van visies voor zonneparken in
het buitengebied, deze uitgangspunten in de visie mee te nemen. Hierbij
moet eerst de potentie van zon op daken in stedelijk en buitengebied in
beeld zijn gebracht en de potentie op hergebruikslocaties als
vuilstortplaatsen en andere locaties waar dubbel/zuinig ruimtegebruik voor
de hand ligt. Voor een resterende elektriciteitsopgave kan een gemeente een
afweging maken tussen zon- en/of windprojecten en dient daarbij een
afweging maken met de overige belangen in het buitengebied.

2. Vanuit de provincie te werken in de geest van de ‘Zonne-ladder’ door
primair te kiezen voor onbenutte daken en (infra-)structuren;
Met het provinciale afwegingskader voor zon, wordt door de provincie al
gewerkt in de geest van de door u aangehaalde Zonne-ladder. Het onder
punt 1 aangehaalde provinciale beleid, zet gemeenten aan om alleen
medewerking te verlenen aan zonneparken als er sprake is van een opgave
in elektriciteitsopwekking waarvoor onvoldoende ruimte is op daken,
overige locaties in bebouwd gebied en op hergebruikslocaties in het
buitengebied. Dit dient overigens in regionaal perspectief beschouwd te
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worden en niet enkel binnen de gemeentegrenzen. Via het proces van de
Regionale Energie Strategieën krijgt dit invulling.
Bij onze provinciale wegen werken wij aan benutting van geluidswallen en
–schermen voor plaatsing van zonnepanelen. Bij fietspaden zijn wij
momenteel bezig met een ontwikkelingsproject om wegoppervlakten te
benutten voor de opwekking van elektriciteit. Doel is om dit uiteindelijk te
implementeren op al onze wegoppervlakken die hier geschikt voor zijn. De
recent geplaatste zonnepanelen op de ‘nieuwbouw’ van het provinciehuis, is
een voorbeeld hoe we onbenutte daken van ons eigen vastgoed benutten.
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3. Met nieuw te vestigen bedrijven afspraken te maken die grootschalig
plaatsen van zonnepanelen bevorderen.
Ik verwijs u hiervoor naar de statenmededeling van 9 oktober 2018 waarin
GS in zijn gegaan op motie M59 rondom zonne-energie op daken van
logistieke bedrijven.

Met vriendelijke groet,
M.J.G. Spierings
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