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Onderwerp

Zonneweides in Drimmelen
Datum

5 februari 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Van Vugt,

C2238770/4469531
Uw kenmerk

Bij brief van 15 januari 2019, ingekomen op 15 januari 2019, heeft u namens
de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

E. (Eltjo) Kugel

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 87 04

1. Bent u bekend met de ontwikkelingen in Drimmelen?

Email

Antwoord: Wij zijn bekend met de onrust die bij inwoners van Drimmelen is
ontstaan naar aanleiding van de voorgenomen aanleg van zonneweides binnen
de gemeente.

ekugel@brabant.nl

2. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich in uw ogen met het aangenomen
voorstel over toepassing van de zonneladder en met de voorwaarde voor
‘voldoende draagvlak’?
Antwoord: Voor het opstellen van een visie op zonneparken in het buitengebied
door een gemeente, wordt in de toelichting op de betreffende artikelen in de
Verordening ruimte (Vr) een systematiek beschreven hoe een dergelijke visie
moet worden opgebouwd en onderbouwd. Door deze systematiek te volgen,
brengt een gemeente in beeld wat op bestaande daken en hergebruiklocaties
aan ‘zon’ kan worden gerealiseerd en wat de resterende opgave in het
buitengebied is om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. De gemeente kan zelf
bepalen of zij dat met windenergie en/of zonne-energie in wil vullen.

Bijlage(n)

-

Het is aan de gemeente om een afweging te maken met andere belangen in het
buitengebied. De provincie heeft voor deze visies geen goedkeuringsbevoegdheid. We stellen daarnaast in de Vr voorwaarden op het gebied van
maatschappelijke meerwaarde, door toepassing van aspecten als meervoudig
ruimtegebruik, maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving
te beperken en het leveren van een bijdrage aan maatschappelijke doelen.
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3. Hoe verhoudt de aanleg van grootschalige zonneweides in Brabant zich met
de ambitie van kringlooplandbouw (gericht op o.a. zuinig bodem- en
ruimtegebruik)?
Antwoord: Afhankelijk van de manier waarop de zonnepanelen worden
opgesteld, is een combinatie met andere vormen van ruimtegebruik mogelijk,
waaronder kringlooplandbouw. Een gemeente kan hierop sturen via haar
ruimtelijke beleid (o.a. de visie die gemeenten op dienen te stellen) en de
omgevingsvergunning.

4. In de afgelopen dagen berichtten diverse media dat in Noord-Nederland de
beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet veel initiatieven om op grote schaal
zon- en windenergie te realiseren tegenhoudt. Speelt dit vraagstuk op dit
moment ook in Brabant? En op deze specifieke locatie in Drimmelen?
Antwoord: Dit vraagstuk doet zich op het moment voor binnen het Land van
Cuijk en specifiek de gemeente Sint-Anthonis. Hier blijkt niet het netwerk van
Enexis (de regionale netwerkbeheerder) problemen op te leveren, maar het
nationale hoogspanningsnetwerk van TenneT. Dit vraagstuk doet zich nu nog
niet voor in Drimmelen.

5. Verwacht u dat dit vraagstuk zich op korte termijn in Brabant zal aandienen?
En op deze specifieke locatie in Drimmelen?
Antwoord: De ontwikkeling van grootschalige zonneparken is het laatste jaar in
een stroomversnelling geraakt. De verwachting is dat dit vraagstuk zich op
termijn ook in delen van Brabant voor gaat doen. Ook binnen de gemeente
Drimmelen. Samen met Enexis en gemeenten wordt momenteel de huidige
aansluitcapaciteit op het netwerk van Enexis geïnventariseerd en onderzoeken
we mogelijkheden om de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk te
benutten (zoals wind en zon op één aansluiting).
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6. Wie voert de regie bij deze afstemmings- en capaciteitsvraag tussen capaciteit
van het elektriciteitsnet en grootschalige stroomopwekinitiatieven?

Datum

Antwoord: De regie op afstemming tussen beschikbare capaciteit en wind- en
zonprojecten, moet uiteindelijk plaatsvinden op basis van de regionale
energiestrategieën (RES). Hierin moeten niet alleen gebieden/locaties worden
aangewezen voor wind en zon, maar moet ook aangegeven worden wat dit
betekent voor aanpassing en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en
mogelijke opslag van energie. Voor situaties die daar niet op kunnen wachten,
brengen wij (waar nodig) partijen bij elkaar voor de benodigde afstemming.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

3/3

