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uw brief van uw kenmerk

onderuverp
Zienswijze ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied

Geachte mevrouw Verwindt,

ln maart heeft de provincie ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied in ontwerp
vastgesteld. De spelregels bestaan uit een beleidsnotitie 'Perspectief voor zon in Noord-

Holland, ruimtelijke spelregels voor het landel'rjk gebied', een ontwerpwijziging van de PRV

en een ontwerpuitvoeringsregeling. Deze documenten liggen tot en met 12 mei a.s. ter
inzage. Hierbij maken wij van de gelegenheid gebruik om onze zienswijze kenbaar te
maken.

Beemster is UNESQO-werelderfgoed. Uit het provinciaal ontwerpbeleid maken wij op dat
'opstellingen voor zonne-energie' in het werelderfgoed niet zijn toegelaten. De ruimtelijke
impact van opstellingen van zonne-energie wordt strijdig geacht met de te beschermen
belangen in bijzondere beschermingsregimes, zoals in dit geval UNESCO-
werelderfgoederen. Zonnepanelen zijn volgens het beleid alleen toegestaan op bebouwing
binnen het bouwvlak. Wij zijn het er niet mee eens dat opstellingen voor zonne-energie,
grondgebonden zonnepanelen, in strijd zouden zijn met de te beschermen belangen van het
werelderfgoed.

Parallel aan de totstandkoming van het provinciaal beleid, zijn wij eveneens bezig geweest

met het ontwikkelen van beleid voor grondgebonden zonnepanelen. Aangezien in Beemster

windmolens absoluut niet wenselijk zijn en overigens ook niet zijn toegestaan, hebben wij

ons in ons duurzaamheidsbeleid geconcentreerd op zonnepanelen. Dit mede in het licht van
de beleidsdoelstellingen van de provincie met betrekking tot duuzaamheid. Een ontwerp

van dit zonnepanelenbeleid hebben wij recent vastgesteld en wijwaren van plan deze in het

kader van vooroverleg onder andere aan de provincie voorleggen. Aan het beleid ligt een

advies van het Kwaliteitsteam van Beemster ten grondslag'

Aldus presenteren wij u de ontwerpbeleidsnota 'Zonnepanelen in Beemster'. Het opstellen
van beleid voorzonnepanelen is benoemd in het'Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2015-
2018', vastgesteld in september 2015. ln de 'structuurvisie Beemstermaat' uit2012 wordt

duurzame energiewinning in de vorm van zonne-energie als 'potentiële kanshebber'gezien
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Naar aanleiding van een aantal principeverzoeken van particulieren aangaande het plaatsen
van grondgebonden zonnepanelen op agrarische gronden heeft ons college het
Kwaliteitsteam Beemster gevraagd te adviseren over grondgebonden zonnepanelen in
relatie tot de kernkwaliteiten van het werelderfgoed. Het Kwaliteitsteam Beemster heeft
medio 2014 een advies afgeleverd waarin grondgebonden zonnepanelen in het kader van
een duurzame agrarische bedrijfsvoering wel verenigbaar worden geacht met het
werelderfgoed. Het beleid benoemt duurzame agrarische bedrijfsvoering als motief voor
uitbreiding van een bouwvlak voor grondgebonden zonnepanelen.

De ARO heeft zich in een eerder stadium in principe positief uitgelaten over het ontwikkelen
van een instrumentarium om te sturen op ruimtelijke kwaliteit voor grondgebonden
zonnepanelen in Beemster. Dit deed de ARO op 2Q maarl2013 naar aanleiding van één
van de voornoemde principeverzoeken inzake Volgenveg 46 te Zuidoostbeemster over welk
verzoek op zich negatief werd geadviseerd.

Wij dringen er bij u op aan in het provinciaal beleid rekening te houden met het
voorgenomen gemeentelijke beleid van Beemster met betrekking tot opstellingen voor
zonne-energie. Tevens stellen wij u hierbij in de gelegenheid om inhoudelijk op de
ontwerpbeleidsnota'Zonnepanelen in Beemster' te reageren.

Wijwijzen u erop dat de gemeenteraad van Beemster mogelijk nog een aanvulling wil geven
op deze zienswijze. Echter door de relatief korte reactietermijn is het niet mogelijk geweest
deze reactie voor te leggen vóór de datum van 12 mei. De raadscommissie zal hierover
spreken op 17 mei aanstaande. Mocht dit leiden tot een aanvulling op deze zienswijze, dan
zullen wij u die direct na 17 mei doen toekomen.

Mocht u nog vragen hebben of in gesprek met ons willen komen dan kunt u contact
opnemen met de heer Bult via telefoonnummer (0299)452927 of per mail
(t. bult@purmerend. nl).
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