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Onderwerp

Rijksadviseur benoemt landschapsvervuiling door windturbines en zonnepanelen
Datum

15 mei 2018
Ons kenmerk

C2226050/4352051

Geachte heer Van Hattem,

Uw kenmerk

Bij brief van 28 april 2018, ingekomen op 30 april 2018, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F. (Frederieke) van Lievenoogen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Grube
Telefoon

1. Heeft het college kennisgenomen van de uitspraken van de Rijksadviseur voor
de Fysieke Leefomgeving omtrent windturbines en zonneakkers en hun
desastreuze invloed op de ruimtelijke kwaliteit?

(073) 680 82 09

Antwoord: Ja wij hebben kennis genomen van het artikel van de Rijksadviseur.

Bijlage(n)

Email

fvlievenoogen@brabant.nl

--

2. Deelt het college de mening van de Rijksadviseur dat windmolens op land
‘alleen geplaatst mogen worden in ‘grootschalige, rationeel verkavelde
gebieden’ zoals de Zuiderzeepolders’, en dat ‘zonnepanelen in de wei leggen
het makkelijkste maar ook het laatste [is] wat we moeten doen.’? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, is het college het eens met de PVV dat het geschetste
landschapsbeeld van ‘grootschalige, rationeel verkavelde gebieden’ over het
algemeen op de provincie Noord-Brabant niet van toepassing is?
Antwoord: Zoals door Provinciale Staten is vastgesteld in beleid, zijn
windmolens inpasbaar in grootschalige landschappen. Dit is vastgelegd in de
Structuurvisie ruimtelijke ordening en de Verordening ruimte. Daarnaast zien wij
ook beperkt mogelijkheden voor geclusterde opstellingen van windturbines
elders. De eis van geclusterde opstelling brengt mee dat het landschap
voldoende grootschalig is om hier voor de ruimte te bieden.
Voor zonneakkers geldt dat de gemeente een visie moet hebben voor de
opwekking van duurzame energie. In de visie geeft de gemeente aan wat de
energiebehoefte is op langere termijn en hoe zij daarin wil en kan voorzien met
wind- en zonne-energie. Specifiek voor zonne-energie geldt vervolgens dat er
eerst gekeken wordt naar de mogelijkheden op daken en binnen bestaand
stedelijk gebied, daarna naar mogelijkheden op braakliggende gronden
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aansluitend aan stedelijk gebied en pas als blijkt dat er onvoldoende
mogelijkheden zijn in het landelijk gebied op aanvaardbare plekken. Bij
afweging van locaties in het landelijk gebied vindt de afweging plaats vanuit
landschap, landbouw, aansluiting op energienet, ligging ten opzichte van de
kern etc. Deze afweging ligt in beginsel bij de gemeente.
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3. Hoe verhouden de uitspraken van de Rijksadviseur, die toch het kabinet
adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen, zich tot de Brabantse energieagenda,
waarin windturbines op land en zonneakkers door dit college verregaand
worden gefaciliteerd?
Antwoord: Zie vraag 2; wij hebben beleid ontwikkeld waarbij wij enerzijds oog
hebben voor het behoud van de kwaliteit van ons landschap en zorgvuldig
ruimtegebruik en anderzijds inspelen op de noodzaak van duurzame vormen
van energie, zoals het kabinet die ook voorstaat en zoals bijvoorbeeld voor
wind op land ook is afgesproken met het Rijk.

4. Artikel 3.1 van de Verordening Ruimte Noord-Brabant gaat over de
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en lid 1, sub a van dit artikel stelt dat een
bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling moet bijdragen
‘aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van
het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval
een goede landschappelijke inpasbaarheid’. Deelt het college de mening van
de PVV, dat de uitspraken van de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving
aantonen dat windturbines op land en zonneakkers indruisen tegen de
bepalingen over landschappelijke kwaliteit in de Verordening Ruimte van NoordBrabant? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, duurzame vormen van energie, zoals windturbines en
zonneparken, voegen een nieuwe (noodzakelijke) kwaliteit toe aan de
Brabantse omgevingskwaliteit.
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