
 

 

 

 

 

 

Fractie: GroenLinks 

Naam: De heer H. Hekkenberg 

Onderwerp: N.a.v. discussie over zonneweiden tijdens 

commissievergadering 

Datum indiening vragen: 25 mei 2018 

 

Inleiding: 

 

Tijdens de vergadering van de commissie woonomgeving van 22 mei hebben we met 

elkaar gesproken over zonneweiden. We kregen een presentatie over het proces om te 

komen tot gemeentelijk beleid (waaronder aanpassing van de structuurvisie) als 

doorvertaling van de provinciale bouwstenen voor zonneweiden. In afwachting van dit 

gemeentelijk beleid is aan 40 initiatiefnemers te kennen gegeven dat hun aanvraag pas 

na vaststelling van nieuw beleid in behandeling kan worden genomen. 

 

In de commissie waren een aantal insprekers, die vrezen dat de haalbaarheid van hun 

plannen voor de aanleg van een zonneweide onder druk komt als gemeentelijk beleid te 

lang 

op zich laat wachten doordat de SDE subsidie stap voor stap afneemt en er al zo lang op 

provinciaal beleid gewacht is. 

Naar aanleiding hiervan is door de commissie aangegeven dat we initiatieven, waarvan 

we  

voorzien dat ze straks volgens het nieuwe beleid toegestaan zullen gaan worden, nu al 

van start moeten kunnen gaan met het proces om te komen tot een 

bestemmingswijziging. 

 

Als GroenLinks vinden we het van belang dat kansrijke initiatieven zo snel mogelijk 

gerealiseerd kunnen worden en dat hierbij passend georganiseerd wordt. Tegelijkertijd 

vinden we van belang dat alle initiatiefnemers een gelijke behandeling krijgen en we 

zonneweiden landschappelijk goed inpassen. Daarom n.a.v. de commissievergadering 

een aantal vragen. 

 

 

Vragen: 

 

1. Welke conclusies trekt het college n.a.v. de discussie en welke toezeggingen zijn er 

door de wethouder gedaan? 

Antwoord op vraag 1 t/m 10: 

Het college bereidt een voorstel voor over de uitwerking van de Structuurvisie. 

Onderdeel van het voorstel is ook hoe initiatieven kunnen worden gefaciliteerd 

parallel aan het structuurvisietraject die  logischerwijs passen binnen de 

provinciale structuurvisie zon en de bestuurlijke lijn die door het college is 

gekozen. In het voorstel wordt ook ingegaan op het proces hoe de omgeving 

wordt betrokken en hoe een aantal zaken als participatie, compensatie en 

inpassing kunnen worden geborgd. 

 

 

  

 

 

 



2. Welke locaties staan niet ter discussie? Zijn dit het glastuinbouwgebied en de 

omgeving van het windpark? 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

  

3. Wanneer worden de initiatiefnemers voor deze locaties uitgenodigd om het proces te 

starten om tot bestemmingswijziging te komen? 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

 

4. Hoe worden de provinciale bouwstenen, die een kader vormen voor realisatie van 

zonneweiden, toegepast bij deze initiatieven, vooruitlopend op gemeentelijk beleid?  

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

 

 

5. Hoe wordt de omgeving erbij betrokken, in aanloop naar de omgevingswet. 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

 

 

6. Zijn er meer aanvragen waarvan de locatie waarschijnlijk niet ter discussie zal staan, 

maar waarvan de initiatiefnemers niet als inspreker aanwezig waren? Waarbij te 

denken valt aan NLR en Voorsterbos. 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

  

 

7. Hoe en wat wordt gecommuniceerd met initiatieven waarvan de locatie wel ter 

discussie staat? 

Antwoord: 

Zie antwoord 1 

 

8. Hoe worden wij als commissie betrokken bij het verdere proces? 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

 

  

In het vorig jaar vastgestelde grondbeleid is een relatie gelegd tussen grond in eigendom 

van de gemeente en de realisatie van zonneweiden.  

9. Houden we, met oog op de eventuele toekomstige ontwikkeling van zonneweiden bij 

de dorpen, voorlopig de gronden bij de dorpen Kraggenburg, Marknesse en 

Luttelgeest in bezit? 

Antwoord:  

Zie antwoord op vraag 1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Een tijd geleden is er een collegevoorstel geweest om de hoogte van leges voor aanleg 

van zonneweiden aan te passen. Reden hiervoor is dat de leges voor zonneweiden op 

kunnen lopen tot een paar honderdduizend euro per initiatief, wat niet in verhouding 

staat met het werk dat de ambtelijke dienst er aan heeft. Het voorstel is destijds niet 

aangenomen, maar lijkt ons nu weer actueel. 

10. Bent u bereid om een (aangepast) voorstel aan de raad voor te leggen, gericht op 

lagere / reële leges voor de aanleg van zonneweiden? 

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1 

 

 

 

 Datum beantwoording vragen: 7 juni 2018 

Contactpersoon: Marieke de Rijk 

E-mail adres:  m.derijkvelema@noordoostpolder.nl 
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