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Extra ruimte voor zonneweides

Voorstel

1. Met de ontwerp experimentele beleidsnotitie "Extra ruimte voor zonneweides" in te
stemmen.

2. Met het opstarten van de inspraakprocedure door het ter inzage leggen van de
ontwerp experimentele beleidsnotitie in te stemmen.

Inleiding

Weert heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn ingrijpende
maatregelen nodig, onder andere grootschalige hernieuwbare elektriciteitsopwekking
binnen de gemeentegrenzen.

Om voldoende energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen, blijkt in elk scenario dat
de gemeente er niet aan ontkomt om buiten het stedelijk gebied maatregelen ten behoeve
van energieopwekking te treffen, zoals zonneweides en windparken. De huidige Tweede
partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025 (hierna Structuurvisie) biedt
onvoldoende ruimte om grootschalige opstelling van zonnepanelen in het buitengebied te
realiseren.

De mismatch tussen ambitie en huidige kaders wordt door extra ruimte voor zonneweides
te creëren overbrugd. Om hieraan invulling te kunnen geven, is in de bijgevoegde
experimentele beleidsnotitie'tExtra ruimte voor zonneweides" beschreven op welke wijze
verruiming van het huidige beleid mogelijk is, waarbij rekening wordt gehouden met de
risico's op basis waarvan de Structuurvisie is ingekaderd.

Naast de extra ruimte voor zonneweides blijft de huidige Structuurvisie gehandhaafd. Met
dit bestaande beleid wordt het momenteel mogelijk gemaakt om op bepaalde locaties een
extra functie toe te voegen en agrarische bouwkavels kunnen worden ingezet voor
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elektriciteitsopwekking d.m.v. zonne-energie. Hierbij is een beperkte uitbreiding mogelijk
naar agrarische gronden. Tevens wordt de bestemming aangepast volgens de definitie:
'geen gebouwen toegestaan, uitsluitend zonnepanelen'. Hiermee wordt geborgd dat in de

tockomst gcen gebouwen meer kunnen worden gebouwd.

Momenteel loopt de wetgeving achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de

energietransitie. Het gaat namelijk niet alleen over een goede ruimtelijke ordening
(structuurvisie en bestemmingsplan), maar ook over beschikbaarheid en betaalbaarheid
van schone energie en de balans met andere thema's die impact op de ruimte hebben. De
gekozen experimentele benadering is er op gericht om ook maatschappelijke aspecten
mec tc wegen bij de besluitvorming.

Aan de extra ruimte die mogelijk wordt gemaakt in het buitengebied, worden aanvullende
eisen gesteld. De Structuurvisie blijft ongewijzigd. Initiatieven die verder reiken worden
daarmee alleen mogelijk, indien de raad instemt met de experimentele beleidsnotitie.
Door op deze wijze te werken, kunnen naast ruimtelijke eisen ook maatschappelijke en

sociale eisen worden gesteld. Op deze wijze kan de energietransitie met respect voor het
buitengebied en andere thema's worden vormgegeven.

Aan het toestaan van zonneweides in het buitengebied zijn voorwaardcn gckoppeld. Deze

voorwaarden beogen dat zonneweides worden gerealiseerd, die voldoen aan eisen en

wensen van stakeholders en daarnaast voldoende comfort geven aan initiatiefnemers.

Omdat het experimenteel beleid betreft, worden er grenzen gesteld. Ten eerste beperkt
het beleid zich tot de realisatie van max 30 ha zonneweides in het buitengebied. Ten

tweede vindt er één tender plaats, waaruit de beste initiatieven worden geselecteerd.
Daarna zal het experimenteel beleid worden geëvalueerd en wordt bepaald op welke wijze
hier een vervolg aan wordt gegeven.

Beoogd effect/doel

Middels het ter inzage leggen van de notitie en het vragen van zienswijzen, kunnen de
voorgestelde werkwijze en randvoorwaarden worden getoetst en eventueel worden
geoptimaliseerd, zodat de experimentele ruimte aansluit bij wensen van initiatiefnemers
en betrokkenen uit de omgeving.

Het doel van het experimentele beleid is de realisatie van hernieuwbare energieopwekking
d.m.v. zonnepanelen, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied, aan te laten sluiten bij
de energieambities van de gemeente. Het experimentele beleid is succesvol als er
voldoende initiatieven gerealiseerd worden die aansluiten bij de randvoorwaarden die zijn
opgesteld.

Argumenten

1.7 Inspelen op een behoefte

Steeds vaker wordt de gemeente benaderd door initiatiefnemers. Vaak betreft het
initiatieven van grootschalige zonneweides (>10 ha) in agrarisch gebied, voornamelijk
gericht op maximalisatie van energieopbrengst. Voor de gemeente is het belangrijk om te
bepalen onder welke condities initiatieven in het buitengebied meerwaarde genereren voor
de samenleving en de beschikbare ruimte. Middels deze notitie wordt gehoor gegeven aan

de maatschappelijke behoefte om grootschalig hernieuwbare elektriciteit op te wekken en

tevens wordt de regie gehouden door het vooraf vastleggen van randvoorwaarden.
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1.2 Bijdrage aan ambitie energieneutraal Wee¡t 2040

Weert heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn ingrijpende
maatregelen nodig, onder andere grootschalige elektriciteitsopwekking binnen de
gemeentegrenzen. Uit analyse t.b.v. de routekaart Energieneutraal Weert 2040 blijkt dat
realisatie van grondgebonden zonneweides noodzakelijk zijn om de ambitie te realiseren.

2.1 Draagvlak creëren

Om gedragen kaders voor experimentele ruimte ten behoeve van zonneweides te
verkrijgen, wordt gelegenheid geboden om zienswijzen te geven.

Kanttekeningen en risico's

NVT

Financiële, personele en juridische gevolgen

NVT

Duurzaamheid

De extra ruimte draagt bij aan het realiseren van de energieambities van de gemeente
Weert. De energietransitie is iets wat iedereen aangaat. Het ter inzage leggen van de
notitie draagt bij aan het in stelling brengen van de gemeenschap en hun ideeën te
vertalen in gedragen beleid.

Uitvoering/evaluatie

Na de zienswijzentermijn worden de reacties intern beoordeeld en indien relevant
verwerkt in de beleidsnotitie. Daarna wordt de (aangepaste) beleidsnotitie ter vaststelling
voorgelegd aan de raad. Het beleidsplan kan naar verwachting aan de raad van 8 juli 2020
ter vaststelling worden aangeboden.

Comm unicatie/participatie

Het beleidsplan zal met ingang van 1 april 2020, gedurende 6 weken ter inzage worden
gelegd.

Overleg gevoerd met

Intern:

Inhoud en procedure:
Anouk Cramers (R&E)

De notitie is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende collega's van afdeling
R&E):
- Loes Jansen
- Rianne Bader
- Henk Creemers
- Peter Kuppens
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Marjo Beeren
Anouk Beurskens
Roy Thijsen
Wcrncr Mcntens
Orte Hermes
Michel lans
Marian Arts

L^LEt I I .

WeertEnergie
LLTB

Bijlagen:

Ontwerp beleidsnotitie "Extra ruimte voor zonneweides"
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