
 

 

 

Gemeenteraad Steenwijkerland 

Ter attentie van de Griffie 

Postbus 162 

8331 AD Steenwijk 

  

  Datum 

 

17 januari 2022 

Betreft: Reactie op de Adviesnota Aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op 

(Steenwijker)land 

     

Geachte raad van de gemeente Steenwijkerland, 

     

Wij reageren middels dit schrijven op de Adviesnota Aanscherping Beleidskader Ruimte voor zonnepanelen 

op (Steenwijker)land, waarvoor u bent verzocht om inhoudelijke aanscherpingen aan te leveren tijdens de 

politieke markt van 18 januari aanstaande. Wij brengen u middels dit schrijven op de hoogte van onze 

gewenste aanscherpingen bij deze adviesnota met het verzoek deze ter harte te nemen en deze mee te 

nemen in uw behandeling. 

 

De Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) heeft u op 19 april 2021 middels een brief op de hoogte 

gebracht van haar bezwaren met betrekking tot de wijze van uitvoering van het beleid van de gemeente 

Steenwijkerland aangaande zonneparken. De bezwaren zijn geuit, omdat Vollenhove werd verrast door het 

plotselinge voornemen om een zonnepark aan te leggen in de Bentpolder ten zuiden van- en direct 

grenzend aan de kern van Vollenhove. De wijze waarop de inwoners zijn betrokken en de wijze waarop er 

invulling werd gegeven aan de participatie hebben, naast de beoogde locatie, tot weerstand vanuit de 

directe omgeving geleid. De BVVS heeft daarop een enquête uitgeschreven en daarin werd in overgrote 

meerderheid met verschillende redenen bezwaar gemaakt tegen de komst van een zonnepark op die 

locatie. 

 

Duidelijk is geworden in het proces vanaf maart 2021, dat de informatie vanuit de gemeente 

Steenwijkerland over het beleid en over dit specifieke voornemen ernstig tekort schoot. Zowel de 

gemeente als de landeigenaar/verhuurder bleven stil op de achtergrond, wat er toe leidde dat Steenergie 

en inwoners tegenover elkaar kwamen te staan. De BVVS heeft steeds deelgenomen aan overleggen en 

gesprekken en heeft geconstateerd dat deze wijze van aanpak niet zou leiden tot een goede 

samenwerking. De BVVS heeft daarop aangedrongen op een duidelijkere rol van de gemeente(raad), een 

duidelijkere omschrijving van noodzakelijke participatie en draagvlak en duidelijke randvoorwaarden 

waarop zou worden getoetst. 

 

Voor ons ligt de adviesnota “Aanscherping beleidskader Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land” 

en vanuit de ervaring in Vollenhove heeft de BVVS gekeken naar dit aangepaste voorstel. Wij constateren 

dat er op onderdelen een verbetering is aangebracht, maar constateren ook dat er nog een aantal zaken 

onderbelicht zijn of er nog open einden liggen. Navolgend onze uiteenzetting. 

 

  

Belangenvereniging Vollenhove-Stad 

P/a Het Franse Pad 13 

8325CN Vollenhove 

  

E.  info@bvvs.nu 

W. www.bvvs.nu 

 



 

  
Toepassing zonneladder 

Het doel van de zonneladder is om zoveel mogelijk onbenutte daken en terreinen te benutten en daarmee 

de landbouw en natuur zo veel mogelijk te ontzien [zie ook Tweede Kamer motie Dik-Faber inzake 

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid d.d. 27/9/2019]. Als we bij de derde stap zijn aangekomen dan gaat de 

voorkeur uit naar het zoeken van functiecombinaties. Natuur- en landbouwgebieden zijn niet volledig 

uitgesloten, maar de voorkeur ligt bij gronden als waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwater en 

areaal in beheer van het Rijk, waaronder waar mogelijk bermen van spoor- en autowegen (bron: NOVI). 

  

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat weliswaar dat de ladder een voorkeursvolgorde weergeeft, 

maar geen volgtijdelijkheid inhoudt, waarmee bedoeld wordt dat voorkeur 1 niet afgerond hoeft te zijn 

voordat met voorkeur 2 gestart wordt. 

 

Dat overwegende constateren we dat de zonneladder tot op heden binnen de gemeente Steenwijkerland 

en in het bijzonder binnen ons blikveld Vollenhove niet juist wordt gehanteerd. De BVVS heeft niet de 

indruk dat er actief wordt ingezet op de eerste twee voorkeuren en te gemakkelijk naar voorkeur 3 wordt 

gegrepen. De BVVS pleit daarom voor de toevoeging dat eerst inzichtelijk wordt gemaakt, voor zover dat 

tot op heden niet gedaan is, waar de mogelijkheden en belemmeringen voor de eerste 2 treden van de 

zonneladder liggen voordat we de laatste trede van de zonneladder gebruiken. Ook moet ons inziens actief 

gemonitord worden in hoeverre aan de eerste twee voorkeuren wordt voldaan en wat de voortgang 

daarvan is. De BVVS pleit wat dat betreft meer voor het gebruik van de ‘constructieve zonneladder’ van de 

Nederlandse Milieu Federaties. Ook zij roepen de gemeente op tot het steviger sturen op locatiekeuzes en 

randvoorwaarden bij zon-initiatieven. Het bovenstaande wordt onderstreept door een artikel in De Stentor 

d.d. 15 januari 2022. 

 

Participatie 

Het onderdeel participatie is in de adviesnota dat u is voorgelegd breder uitgewerkt. De BVVS kan zich 

daar meer in vinden dan in wat in de huidige adviesnota staat. Toch constateren we daar nog een aantal 

risico’s: 

• Deelname aan het participatieplan is niet gelijk aan het op voorhand instemmen met het beoogde 

plan voor de toepassing van zonne-energie. Met andere woorden, participanten geven bij deelname 

aan de participatie niet automatisch goedkeuring aan het beoogde plan voor toepassing van zonne-

energie. Dit dient duidelijk in de adviesnota naar voren te komen; 

• Participatie wordt gezien als deelname aan een verkenning voor de mogelijkheden voor toepassing 

van zonne-energie op de beoogde locatie. Er is immers nog sprake van een initiatief; 

• Het uitgangspunt dat “betrokkenen hun best doen in alle redelijkheid deel te nemen aan het 

opstellen van het participatieplan” is alleen mogelijk als alle participanten in alle redelijkheid de 

mogelijkheid krijgen om  hun inbreng te doen in tijd en inhoud. Onhaalbare termijnen of het niet 

juist vertalen van inbreng van participanten mogen niet vertaald worden als “niet hun best doen”. 

 

Proportionaliteit en begrenzing 

De BVVS heeft aangegeven de proportionaliteit te beperken tot maximaal het aandeel van Vollenhove in 

het totale energieverbruik van de gemeente Steenwijkerland. De Bentpolder is weliswaar aangeduid als 

gebied 5, maar kent geen onbeperkte mogelijkheden aan de omvang van zonneparken. Daarbij wordt in 

het beleidskader nadrukkelijk aangegeven dat we “zuinig en zorgvuldig omgaan met agrarisch gebied” en 

ook dat “het groene gebied van betekenis is voor de kwaliteit van de leefomgeving, voor een goed 

vestigingsklimaat voor wonen en werken en voor de regionale economie”. Het Land van Vollenhove is 

aangeduid als gebied 4b waarvoor onder andere geldt “de kleinschaligheid van het landschap en de 

aanwezige landschapselementen behouden blijven of versterkt worden (in de praktijk betekent dit dat 

grote aaneengesloten velden met zonnepanelen op land hier niet mogelijk zijn”. Dit alles pleit er voor om 

scenario 1 te hanteren voor de proportionaliteitsbenadering. 

 

Overigens valt op dat bij scenario 1 in de berekening van de maximale energievraag ook warmte en 

mobiliteit wordt meegenomen, terwijl mobiliteit niet in het bod voor de RES is opgenomen. In dit scenario 

wordt dus een grotere energiebelasting doorgerekend dan de gemeente in haar RES -bod heeft 

https://ontwerpnovi.nl/richting+geven+op+prioriteiten/ruimte+voor+klimaatadaptatie+en+energietransitie/default.aspx#Beleidskeuze%204:%20inpassing%20duurzame%20energie


 

  
opgenomen. De BVVS dringt er op aan dat dit scenario (scenario 1) wordt gelijkgesteld aan de 

uitgangspunten van het bod van de RES. 

 

De BVVS is, net als de inwoners en direct aanwonenden, geconfronteerd met een zonnepark tegen de 

stadsgrens. Om het in het perspectief te zetten: de energievraag van Vollenhove wordt niet gedekt met 

één park van die omvang, maar daarvoor zijn meerdere parken van die omvang nodig. Het lijkt dus 

disproportioneel om daarbij ook een groter aandeel van de RES bij plaatsen als Vollenhove te positioneren 

(scenario 2). Kleinere kernen kunnen eenvoudiger aan hun vraag voldoen. 

De BVVS heeft dit scenario, waarbij de energievraag op basis van kernen verdeeld zou worden en juist 

kernen de mogelijkheid te geven zelf met oplossingen te komen, voorgedragen tijdens een BVVS-

vergadering in 2018 waarvoor de raadsleden waren uitgenodigd. U heeft als gemeenteraad in 2019 anders 

besloten. 

 

Overigens is de motivatie voor scenario 2, waarbij wordt aangegeven dat lasten niet evenredig verdeeld 

worden getuige situaties waar de “ene woning wordt blootgesteld aan verkeer of een andere aan 

industriële overlast”, niet voorbehouden aan scenario 2. Ook bij scenario 1 zal de last voor de een groter 

zijn dan voor de ander. Daarvan zijn we ons als BVVS bewust. 

 

Werkgroep 

De BVVS heeft medio 2021 in een enquête gevraagd naar enerzijds de standpunten ten aanzien van het 

zonnepark zoals dat beoogd werd in 2021 door Solarfields en Steenergie in de Bentpolder en anderzijds is 

gevraagd of zij wilden deelnemen in een brede groep die de duurzaamheidsinpassing voor Vollenhove en 

directe omgeving in kaart wil brengen teneinde gebieden te vinden waar we met groter draagvlak 

eenvoudiger en mogelijk sneller tot inpassing van duurzaamheidsmaatregelen kunnen komen. De BVVS 

was verheugd dat tenminste 90 personen zich hadden aangemeld. Met deze groep willen we daadwerkelijk 

aan de slag. Afgesproken is om eerst de herziene beleidskaders af te wachten. Uitgangspunt is hier 

overigens wel dat we ook open staan voor alle toepassingen van duurzaamheidsmaatregelen, waaronder 

ook windenergie. Het verzoek van de BVVS is dat in de besluitvorming rondom zonneparken met dit 

initiatief en de ontwikkelingen binnen deze werkgroep rekening wordt gehouden.  

 

Integrale benadering 

Wat ontbreekt binnen deze adviesnota is de aanscherping waarbij integraal naar het gebied wordt 

gekeken. Voor Vollenhove is nu actueel dat we op zoek zijn naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor 

woningbouw. Er zijn momenteel meerdere gebieden in onderzoek, waarvan er tenminste drie in de 

Bentpolder liggen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat met de mogelijke komst van de doorgetrokken 

Lelylijn (wellicht in 2030?) met een station in Emmeloord, de groeiambities van Zwolle en de regio en 

ontwikkelingen op het nabijgelegen NLR-terrein rekening gehouden moet worden met toekomstige 

uitbreidingen van de stadsgrenzen voor woningbouw. Het kan niet zo zijn dat een zonnepark deze 

mogelijkheden beperkt en derhalve vraagt dit om een meer integrale benadering van de vraag in en 

rondom Vollenhove. We verzoeken om daarvoor een bepaling in het beleid op te nemen, waarbij gekeken 

wordt naar toekomstige (o.a. demografische en economische) ontwikkelingen. Zonneparken, indien 

toegepast in gebieden die in de toekomst gebruikt kunnen gaan worden voor woningbouw of andere 

doeleinden (‘pauzelandschap’) moeten mogelijk worden beperkt in de duur. De vergunning zou daarin 

moeten voorzien. 

 

Risico’s zonneparken 

Er kleven een aantal veiligheidsrisico’s aan zonneparken, zoals bij brand. Bij brand komen er metalen als 

lood en cadmium vrij, maar ook chemicaliën en mogelijk glas en metaaldeeltjes die in de grond terecht 

komen of naar de omgeving verspreiden. Het is wenselijk om binnen het beoordelingskader aangaande de 

toepassing van zonneparken daarvoor een beoordeling op te nemen en tenminste uit te gaan van lood en 

cadmiumvrije zonnepanelen. Het beleidskader zou daar naar moeten verwijzen. 

 

  



 

  
Beschikbaarheid elektriciteitsnetwerk 

In Noord Nederland, waaronder ook de gemeente Steenwijkerland valt, geldt dat, ook met de inzet van 

congestiemanagement, geen transportcapaciteit beschikbaar is. Het capaciteitsprobleem zit in de overgang 

van het energienet van TenneT naar dat van Enexis Netbeheer. Daarom geldt er een transportbeperking 

voor het hele gebied dat vanaf dat punt wordt bediend. Alle aanvragen voor terug levering via een 

bestaande of nieuwe aansluiting worden definitief afgewezen en opgenomen op de interesselijst. [bron: 

Enexis, nov. 2021] 

 

Hoewel er dus op dit moment geen aanvraag wordt gehonoreerd, wil de BVVS er ook op wijzen dat nieuwe 

initiatieven er niet toe mogen leiden dat reeds bestaande initiatieven, ook van particulieren, hier onder 

gaan leiden. Het kan niet zo zijn dat een nieuw initiatief er toe leidt dat bestaande initiatieven worden 

uitgeschakeld als gevolg van beperkte netcapaciteit mede veroorzaakt door nieuwe initiatieven. De BVVS 

pleit er voor om ook dit punt op te nemen in het beoordelingskader voor het beleidskader. 

 

Wij vertrouwen er op dat de aanscherpingen zoals wij die hebben beschreven worden meegenomen in uw 

beoordeling en pleiten er voor om deze aanscherpingen over te nemen. Onze aanscherpingen wijzen de 

inzet van zonneparken niet af, maar geven wel op voorhand duidelijker kaders weer. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M. Aben, 

Voorzitter Belangenvereniging Vollenhove Stad.

 


