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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-622948231 (DOS-2015-
0006546)

 

 

 

Contact

drs. W.M. Smit
070 - 441 75 98
wm.smit@pzh.nl

Onderwerp

Motie 762 Zonneboeren

Publiekssamenvatting

Gedeputeerde Staten zeggen Provinciale Staten van Zuid-Holland toe om een onderzoek uit te

voeren in die gebieden waar het landbouwperspectief minimaal is, naar vernatten van het

veenweidegebied in combinatie met het aanleggen van zonnevelden overeenkomstig motie 762. 
 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin het bij motie 762 gevraagde onderzoek

naar vernatten van het veenweidegebied in combinatie met het aanleggen van zonnevelden in

die gebieden waar het landbouwperspectief minimaal is, wordt toegezegd. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het Behandelvoorstel van motie 762 over

zonneboeren. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
Brief aan Provinciale Staten
motie762

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar drs. W.M. Smit Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Damen, JH digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Janssen, RA 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 28 november 2017 28 november 2017
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de behandeling van de begroting van 2018 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland motie

762 aangenomen. Provinciale Staten verzoekt het College van GS in de motie om:

- een onderzoek te starten in die gebieden waarvoor het landbouwperspectief minimaal is

naar de mogelijkheid van hert vernatten van het veenweidegebied in combinatie met het

aanleggen van zonnevelden;

-  in dit onderzoek de volgende punten naar voren te laten komen:

a. het effect van vernatting op de bodemdaling;

b. het effect van vernatting op de CO2 emissie;

c. de mogelijke opbrengst per hectare aan duurzame energie;

d. de mogelijke opbrengst uit alternatieve economische activiteiten onder de

zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld viskwekerij;

e. het mogelijk te genereren inkomen per hectare uit zonne-energie;

- te onderzoeken of het mogelijk is een pilot “Zonneboeren” te realiseren;

- hierover met een voorstel te komen bij de voorjaarsnota van 2018.

 

Gebleken is dat in een beperkt aantal gebieden als gevolg van bodemdaling het

landbouwperspectief minimaal is. In die gebieden wordt in overleg met de gebiedspartners

onderzoek gedaan naar de toekomst van die gebieden. Het onderzoek waar de Staten via deze

motie om vragen zal hierin moeten worden gepast in overleg met onze gebiedspartners. 

 
Onlangs heeft GS een voorstel vastgesteld voor wijziging van de VRM. De wijziging betreft
een verruiming van de mogelijkheid om energievelden aan te leggen. Gestreefd zal worden
naar een zo breed mogelijk onderzoek. 

 

Financieel en fiscaal kader

Het voorbereiden van het voorstel zal binnen de reeds begrote middelen kunnen plaatsvinden en

heeft dus geen financiele consequenties. Indien het vervolg financiele consequenties heeft zal dit

in de voorjaarsnota worden opgenomen.  

 

Juridisch kader

Geen juridische gevolgen.

 

2 Proces

 

Het onderzoek zal in overleg met onze gebiedspartners worden vormgegeven. Bij voorjaarsnota

zullen de Staten een voorstel ontvangen. 

 

3 Communicatiestrategie

 

Bij afronding van het onderzoek zal een passende communicatiestrategie worden gevoerd.

Belangrijk is dat de gebiedspartners hierin worden betrokken.


