Gemeenteraad Westerveld
Postbus 50
7970AB Havelte

Datum

Ons kenmerk

18 February 2021

284951

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp

Schriftelijke vragen over energiewinning op land

Beste raadsleden,
Door de fractie CDA zijn op 8 september 2020 vragen gesteld over energiewinning op land. De
volgende vragen zijn gesteld:

1. Welke berekeningen liggen ten grondslag aan de uitkomst dat 32.000 MWh kan worden
verkregen via daken? Welke mogelijkheden ziet het College om deze opbrengst aanzienlijk
hoger te laten worden? Zijn inmiddels ook alle daken van gemeentelijke eigendommen
voorzien van zonnepanelen en zo niet wanneer is dit dan wel gerealiseerd?
2. Is het College bekend met het feit dat nu al veel agrarische ondernemers door
ontwikkelaars van zonneparken worden benaderd om te praten over de realisatie van een
zonnepark op hun land?
3. Deelt het College de mening van de CDA-fractie dat het noodzakelijk is om zeer snel te
komen tot beleidsvoorstellen met betrekking tot zonneparken en andere vormen van
energieopwekking op land? Zo ja, op welke termijn mag de raad vanuit het College
informatie over en vervolgens voorstellen tot beleid verwachten ten aanzien van
energiewinning op land? Zo niet, waarom niet?
Hieronder treft u de antwoorden op de gestelde vragen aan:
Antwoord vraag 1
Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) heeft berekeningen gemaakt van
de hoeveelheid elektriciteit die -in ieder geval- opgewekt kan worden met grootschalige opwek van
zonne-energie op daken. Dit is overgenomen in de concept-RES die uw raad heeft vastgesteld. De
verantwoording van de berekeningen en methoden treft u aan in de bijlage.
Voor een hogere ambitie van zon op dak is het college onder andere afhankelijk van de
ondernemers met grote daken en de draagkracht (contructie) van deze daken. Op dit moment
kunnen ondernemers gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
(SDE+). Naast deze stimuleringsregeling heeft de gemeente geen invloed op de keuzes die de
ondernemers maken.
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Nog niet alle daken van gemeentelijke eigendommen zijn (volledig) voorzien van zonnepanelen.
Op dit moment wordt een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (DMJOP) opgesteld, waarin het
plaatsen van zonnepanelen wordt meegenomen. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 ontvangt
uw raad hiervoor een voorstel.
Antwoord vraag 2
Het college is bekend met deze (landelijke) ontwikkeling. Agrarische ondernemers worden steeds
vaker benaderd door projectontwikkelaars. Voor agrarische ondernemers kunnen zonneparken
financieel aantrekkelijk zijn. Op dit moment handelt het college volgens de motie energievisie en
worden aanvragen niet in behandeling genomen tot de RES 1.0 en het ruimtelijk beleid is
vastgesteld.
Antwoord vraag 3
Het college is van mening dat het op dit moment nog te vroeg is voor het vaststellen van beleid.
Voordat het college over kan gaan tot beleidsvoorstellen, is het nodig om te inventariseren waar
grootschalige zonne- en windenergie absoluut niet kan worden gerealiseerd vanuit
landschappelijke, cultuurhistorische en andere waarden. Daarnaast wordt in samenwerking met Het
Oversticht en terrein beherende organisaties in kaart gebracht waar de landschappelijke impact het
minst hoog is en waar grootschalige opwek het minst strijdig is met andere (ruimtelijke) belangen.
De uitkomst van het onderzoek levert ons in Q4 van dit jaar een handreiking waarmee we met de
inwoners en raad vanuit een integrale blik kunnen bouwen aan ‘nieuwe’ landschappen met kwaliteit
voor de langere termijn. Dit gaan we doen op basis van (ruimtelijke) concepten van grootschalige
opwek die zo min mogelijk schade veroorzaken voor de bijzondere waarden en kenmerken van
Westerveld.
Tot slot wordt een advies uitgebracht over de (aanvullende) beleidskaders en randvoorwaarden
voor verantwoorde landschapsbescherming en –ontwikkeling.
Na het vaststellen van de RES 1.0 in 2021 komt het college met beleidsvoorstellen voor de borging
van de uitkomsten van de RES 1.0.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en
via info@gemeentewesterveld.nl.
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Bijlage: Verantwoording bronnen en methoden analysekaarten RES

