Beleidsregel Zon provincie Drenthe
Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van @ (datum), kenmerk @, team Ruimte, Energie en Wonen,
tot vaststelling van de Beleidsregel Zon provincie Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;
gelet op artikel 3.8, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 2.24 van de Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018;
overwegende dat het wenselijk is de uitleg van artikel 2.24, sub a, van de Provinciale omgevingsverordening
Drenthe 2018 nader te duiden;

BESLUITEN:

de Beleidsregel Zon provincie Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: @

Afschrift aan:
Subsidieloket

Artikel 1 Begrippen
In deze beleidsregel wordt verstaan onder:
-

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;

-

landschappelijk inpassingsplan: juridisch bindend plan dat aangeeft op welke wijze inpassing van
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in het desbetreffende gebied plaatsvindt. Tot deze inpassing
behoren situering van de opstallen en de inrichting van het perceel, waaronder de erfbeplanting ten
opzichte van het landschap. Het gaat om bestaande en gewenste karakteristieken en kwaliteiten van

het landschap. Een en ander uit zich in een ontwerpgerichte benadering, waarin de karakteristieken
en kwaliteiten verder worden versterkt;
-

Omgevingsverordening: Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018, zoals vastgesteld op 3
oktober 2018 door Provinciale Staten van Drenthe, laatstelijk gewijzigd op 16 juni 2020;

-

reactieve aanwijzing: de aanwijzing als bedoeld in artikel 3.8, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening;

-

ruimtelijk plan:
1. een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
2. een wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet
ruimtelijke ordening;
3. een beheersverordening als bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening;
4. een omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt
afgeweken met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3o, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
5. een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet.

Artikel 2 Toepassingsbereik
1. Deze beleidsregel is van toepassing op ruimtelijke plannen die voorzien in een zonne-akker als
bedoeld in artikel 2.24 van de Omgevingsverordening.
2. Deze beleidsregel stelt regels omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg
van wettelijke voorschriften bij het gebruik van de bevoegdheid tot het geven van een reactieve
aanwijzing door Gedeputeerde Staten.
Artikel 3 Beoordelingsregels
Een ruimtelijk plan dat voorziet in zonne-akkers is passend in het landschap als bedoeld in artikel 2.24, sub a,
van de Omgevingsverordening, indien:
1. in het ruimtelijk plan wordt aangetoond dat de ontwerpprincipes Zonneakkers in Drenthe;
Handreiking landschappelijke inpassing zoals bijgevoegd in bijlage 1 in acht worden genomen en
2. de maatregelen ter uitvoering en instandhouding van het conform lid 1 opgestelde ontwerp zijn
vastgelegd in de regels of voorschriften van het ruimtelijk plan middels een landschappelijk
inpassingsplan.
Artikel 4 Hardheidsclausule
Gedeputeerde Staten kunnen artikel 3 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet
op de bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, leidt tot een
onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 5 Overgangsbepalingen
Deze beleidsregel is niet van toepassing op ruimtelijke plannen die vóór inwerkingtreding van deze
beleidsregel:
1. als ontwerp ter inzage zijn gelegd of
2. als concept of voorontwerp ten behoeve van vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening aan de ambtelijke diensten van de provincie Drenthe zijn voorgelegd.
Artikel 6 Inwerkingtreding
De beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.
Artikel 7 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Zon provincie Drenthe

