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Onderwerp
Mededeling portefeuillehouder inzake motie 26g5 Zonneladder stap voor stap

Geachte Staten,
Bij de behandeling van de Provinciale Energiestrategie op 18 decembe r 2020 hebben uw
Staten de
gewijzigde motie 2685 zonneladder stap voor sÍap aangenomen. Middels bijgevoegde
brieÍ informeren wij
u, de Limburgse gemeenten en de Regionale Energie Strategieën over de toepassing van
de Limburgse
zonneladder en bijbehorend participatieproces van de ontwerp-omgevingsverordening.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C. Brugman-Rustenburg

A. Dritty
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Toepassing Limburgse zonneladder

Geacht college,

op

15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten de omgevingsvisie
Limburg vastgesteld en ter
besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. De vaststelling door provincLle
staten is voorzien op
9 april 2021. De totstandkoming van de omgevingsvisie heeÍt plaatsgevonden
in

een uitgebreid

participatieÍ proces waaraan ook uw gemeente op ambtelijk en bestuurlijk
niveau heeft deelgenomen.

Een belangrijk element in de Omgevingsvisie betreft de Limburgse Zonneladder,
die wij hanteren voor de
ruimtelijke inpassing van duurzame energie-opwek met zonnepanelen. De
Zonneladde, i. .r"n""n,
opgenomen in onze Provinciale Energie Strategie die Provinciale Staten op i g
december jl. hebben
vastgesteld' Over de Limburgse zonneladder en de relatie met de beide Regionale
Energie Strategieën is
reeds correspondentie geweest (brief 3 maar12020 - kenmerk 2o2o/g407).
Met de Limburgse
zonneladder volgen wijde lijn van de motie Dik-Faber in de Tweede Kamer,
die inmiddels ook in de
Nationale omgevingsvisie (NoVl) is uitgewerkt en overgenomen. Essentie van
deze lijn is om bij de
duurzame opwek van zonne-energie landbouwgronden en natuurgebieden zoveel
mogelijk te ontzien
(deels uitsluitingsgebied en 'nee, tenzij-principe'). lnspanningen richten
zich primair op
op dak en op
=on
gevels én het benutten van andere mogelijkheden in bebouwd
en onbebouwd gebied (meervoudig
ruimtegebruik).
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Motie inzake verankering zonnetadder
in omgevingsverordening
Graag willen wil u erop attenderen
dat, naar aanleidinj van de behandeling
van de provinciale Energie
strategie (PES) op 1B decembe
r 2020, Provinciate stàten middets
,o]i"
eoÀs lcewtjzigd patmen cs
inzake Zonneladder stap voor
stap) ons college heeft opgeroepen ""n
om
de
Limburgse
verankeren in de nog op te steilen
zonneradder te
omgevingsv"roro"ni.lg
f.i"ï;r"í"].
van de motie tuidt als
volgt:

il ilffi

-

"ln de Provinciate omgevingsvisie
het'nee, tenzii-principe,dat wordt gehanteerd
bij de Limburgse
zonneladder nader te omschriiven
en te duiden en op te nemen in
de nog op te steren
omgevingsvercrdening' zo uit
te leggen dat goeae'la'rdbou*grord

uitzonderingsmogetijkheid worden
gebruikt

en kwetsbare natuur als

bijde

inpassing van zonne_energie;
ln de omgevingsverordening
een motiveringsplicht op te nemen
zodat gemeenten

en de provincie
moeten motiveren waarom er wordt
ge*ozin'voor een bepaalde trede
van de zonneladder.,,

wij hebben als college aangegeven
deze motie uit te voeren en de
strekking van het dictum te verwerken
in zowel de Provinciate omgevingsvisie.
alsook oe omgevingsreroraening.
rn de omgevingsverordening
geven wij aan hoe wij toezien
op een juiste toepassing'ran
tirorrgr"
.onn"trooer
goede afweging en onderbouwingen
en op kwaritatieÍ

j"

bij initiatieve, ,o-o,, grondgebonoln
.onn"f;;"n. Het ,nee, tenzij,
principe zalviade instructieregets
nader geduid worden àn vergt
een
nadere
motivatiepricht bij
initiatieven rondom zonneparken'
Daarbij gaat het om een golo"
ruimteri.lke integraie aÍweging,
instandhouding van de landschapsstructuur
de
en bijbehorendl kenmerken, het
Íunctíes' aandacht voor lokaaldraagvlak
van meerdere
en participatie en het doorropen
van "oÀbin"r"n
zorgvurdige
procedures.

Start consultatieronde
De ontwerp-omgevingsverordening
wordt.middels een participatieproces
in het eerste kwartaal van
zowel ambtelijk en bestuurlijk
2021
ter consultatie voorgelegd aan
de
Limburgse
g"r""ni"n en de Regionare
Energie strategieën' waterschap
Limburg, wML, RWè, LLTB,
LWV en de Natuur- en mirieuÍederatie.
ook is er aandacht voor het betrekken
van inwoners in dit proces.
Met deze brieÍ informeren wij u
over dat wij op korte termiln ,oorr"r"n.
zijn om te starten met deze
consultatieronde' Na de uitgebreide
consultatie en terinz"g"i";ging
stelen provinciare staten de
omgevingsverordening dit najaar vast
en zar in werking trà0";op 1 januari
2022.
Momenteel bereiden de twee Limburgse
RES-regio's Àn nes 1.0 bod voor
aan het Rijk waarin
doelstellingen voor 2030 als het gaat-om
duurzame opwek van energie worden
vastgeregd. Deze
trajecten zullen door de Raden en
Provinciale staten voor de zomer2021
vastgesterd moeten worden.
Met de vaststelling van de omgevingsvisíe
in april 2021, deRES 1.0 biedingen
die vóór 1 juli2oz1 naar
het Rijk gestuurd moeten worden
én de omgevingsverordening van
eind 2021, geven wij invuring
een zorgvuldig proces. Een proces
aan
van enerzijds ambities en rierplichtingen
op het gebied van de
een soede ruimtetijke inpassins
en arwesins binnen dï schaarse
'"d"'zijds

:,ffiïi:Ï:1ïlli,!l

Formele status van de zonneladder
op dit moment is er sprake van een 'interim
beleid' ars het gaat om het in achr
nemen van de provinciare
zonneladder waarin wij gemeenten
vragen om hier in hun blteidsvoorbereidingen
en concrete initiatieven
rekening mee te houden' De
bestuurlijk-e en juridische grondsraf
hierroor verankeren wij in de
omgevingsvisie (aprir) en uiteinderijk
in de omgevingsveroro"niïg
(eind 202r).
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Wij verzoeken u echter om voor zonnepark-initiatieven ciie in de tussenliggende periode in procedure
worden gebracht, rekening te houden met het aankomend beleid en dit reeds mee te nemen in de
aÍweging van deze betreÍíende initiatieven.
Uiteraard is de provincie, in lijn met de huidige manier van onderlinge samenwerking, bereid om ambtelijk
in een vroeg stadium van een initiatieÍ mee te denken en op deze manier te borgen hoe de toepassing
van de Limburgse zonneladder en provinciale belangen op een goede manier worden gemotiveerd.
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