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Geachte heer Heijmans,

Uw kenmerk
-

Bij brief van 25 juni 2015, ingekomen op 25 juni 2015, heeft u namens de SP
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

E. Kugel
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 680 87 04
Email

1. Is uw College, met de SP, van mening dat het nodig is om het provinciale
energiebeleid met nieuwe technische onderzoeken te onderbouwen?

ekugel@brabant.nl

Antwoord: Ja. Het is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en
inzichten te bezien in hoeverre het huidige energiebeleid dient te worden
bijgesteld. Wij laten daarom dit jaar nog een nieuw scenario duurzame energie
voor Brabant opstellen, vergelijkbaar met het door u aangehaalde onderzoek
van Telos uit 2008.

-

Bijlage(n)

2. Bestaan er binnen de provincie Noord-Brabant al gedachten over het
oprichten van grootschalige zonneparken?
Antwoord: Er komen bij de provincie regelmatig vragen binnen over de
mogelijkheden voor het oprichten van grootschalige zonneparken. Naast het al
door u genoemde initiatief binnen de gemeente Breda, is het meest concrete
initiatief op dit moment een zonnepark van ca. 13 ha binnen de gemeente
Moerdijk, aansluitend aan de kern Zevenbergen.

3. Vinden er al gesprekken plaats met het Rijk of het IPO over dit onderwerp?
Antwoord: Ja, er zijn gesprekken in het kader van het Nationaal Energie
Akkoord. Naast ruimtelijke vraagstukken zijn het vooral blokkerende wet- en
regelgeving, onvoldoende beschikbaarheid SDE (Stimulering Duurzame
Energieproductie) en fiscale ruimte om energie te mogen leveren
(postcoderoos, saldering), die de ontwikkeling tegen houden. Via het IPO voert
de provincie lobby voor een consistent nationaal beleid dat de energietransitie
ondersteunt.
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4. Hoe staat uw College in principe tegenover de gedachte om in Brabant mee
te werken aan het realiseren van zonneparken?

14 juli 2015

Antwoord: Daar staan wij in principe positief tegenover. Ons huidig ruimtelijk
beleid biedt al de mogelijkheid om zonneparken op te richten binnen gebieden
met de aanduiding ‘zoekgebied verstedelijking’, op VAB-locaties tot een
maximale omvang van 5000 m² en op overige hergebruikslocaties zoals
vuilstortplaatsen.
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5. Zo ja, is uw College bereid om een studie naar dit onderwerp te laten
verrichten?
Antwoord: Er heeft in 2014 al onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden
voor landschappelijke inpassing van grootschalige zonneparken binnen een
aantal Brabantse landschappen. Daarnaast voeren wij dit jaar een aantal
verkenningen uit op het gebied van energie en ruimte, waar grootschalige
zonneparken deel van uitmaken. Op basis van deze verkenningen willen wij
bezien of het nodig is om o.a. het huidige beleid voor zonneparken aan te
passen.

6. Hoeveel oude vuilstorten (particuliere als die van Nyrstar meegerekend)
liggen er in Noord-Brabant en wat is hun gezamenlijke oppervlakte?
Antwoord: In Noord-Brabant zijn er ca. 600 voormalige stortplaatsen met een
gemiddelde oppervlakte van 2 ha. Dit zijn stortplaatsen waar tot 1996 afval is
gestort. Hiernaast zijn er in de provincie 8 grotere stortplaatsen en 2
baggerdepots waar na 1996 nog afval is of wordt gestort en die daardoor
vallen onder de nazorgregels van de Wet milieubeheer. Hiervan zijn er 2
gesloten (Baggerdepot Dintelsas en bedrijfsgebonden stortplaats Nyrstar). De
twee baggerdepots zijn onder water gelegen. De 8 grotere stortplaatsen
hebben een gezamenlijk oppervlakte van ca. 300 ha die ingericht is of was
voor het storten van afval. Dit oppervlak is niet altijd vrij beschikbaar: een
gedeelte kent al een andere functie (b.v. golfbaan), en een ander gedeelte is
nog in exploitatie en/of nog niet voorzien van een eindafdichting.

7. Wie is bevoegd gezag over die vuilstorten als er een plan komt om daarop
een zonnepark op te richten?
Antwoord: Het is de eigenaar van de vuilstort die in eerste instantie bepaalt of
medewerking wordt verleend aan de realisatie van een zonnepark op de
vuilstort, al of niet tegen een vergoeding. Het is daarna aan de gemeente om
hiervoor een ruimtelijk plan vast te stellen en de benodigde
omgevingsvergunning af te geven.
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Indien de productiecapaciteit van de beoogde installatie groter is dan 5 MW,
is de provincie bevoegd gezag voor de coördinatie van de afgifte van de
benodigde vergunningen.
Voor de stortplaatsen die vallen onder nazorgregels van de Wet milieubeheer,
is de provincie bevoegd gezag voor vergunningverlening in het kader van de
WABO.
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8. Hoeveel hectare ongebruikt industrieterrein, waarop zonneparken
gerealiseerd zouden kunnen worden, ligt er in Brabant?
Antwoord: Op 1 januari 2015 was er 1079 hectare aan bedrijventerrein
beschikbaar. Onder beschikbaar worden bouwrijpe gronden verstaan die nog
niet zijn uitgegeven en waarop direct gebouwd kan en mag worden. Het
merendeel van de nu beschikbare hectares bedrijventerrein is nodig om te
voorzien in de vraag naar bedrijventerreinen. De prognose naar
bedrijventerreinen, zoals vastgesteld door GS op 9 december 2014, voorziet
in een vraag van 939 hectare aan bedrijventerrein in de periode 2014-2020.
Naast de 1079 ha hebben wij geen inzicht in gronden die al zijn uitgegeven
en aangekocht, maar nog niet zijn bebouwd.
De afweging om beschikbare gronden in te zetten voor zonneparken, ook voor
tijdelijke exploitatie, ligt – mits het bestemmingsplan dit toelaat – bij de
grondeigenaren. Binnen de bepalingen van de Verordening ruimte is realisatie
van zonneparken op bedrijventerreinen mogelijk.

9. Hoeveel hectare zonnepark zou in benadering op vliegvelden gerealiseerd
kunnen worden?
Antwoord: Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. Het is onder meer
afhankelijk van de grootte van het vliegveld en de geldende veiligheidsnormen
die in acht moeten worden genomen.

10. Bestaat er binnen de provincie Noord-Brabant beleid dat zich richt op
gelijktijdig gebruik van een terrein voor meerdere energiedoeleinden?
Antwoord: In het algemeen is het beleid van de provincie gericht op zuinig of
meervoudig ruimtegebruik. Er is geen beleid dat zich specifiek richt op het
gelijktijdig gebruik van een terrein voor meerdere energiedoelen.

11. Is het denkbaar dat de aanleg van een aantal zonneparken, vanwege hun
schaal, de Brabantse economie ondersteunt?
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Antwoord: Ja, dat is denkbaar. In hoeverre de Brabantse economie
daadwerkelijk wordt ondersteund is afhankelijk van het feit of het gaat om in
Brabant geproduceerde en/of gekochte zonnepanelen en of Brabantse
bedrijven betrokken zijn bij de aanleg en het onderhoud van de installatie.
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12. Hoe staat uw College tegenover de inschakeling van energiecoöperaties
bij de aanleg en exploitatie van zonneparken?
Antwoord: Wij zijn blij met alle positieve inzet van Brabantse
energiecoöperaties.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris
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