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Belangrijkste thema’s 
van vanavond

• Toelichting over de verkleining van het zonnepark
• Wat is er gedaan na informatieavond in augustus 
• Gesprekken met de provincie Drenthe en gemeente Noordenveld
• Gesprekken met het Kenniscentrum voor Akkervogels
• Het definitieve ontwerp
• Uw vragen over het zonnepark
• Met elkaar in gesprek gaan



Ontwerp 
Zonnepark 
Zuidvelde 
augustus 2021

Noordelijk deel



Ontwerp 
Zonnepark 
Zuidvelde 
augustus 2021

Zuidelijk deel



Berekenen oppervlakte zonnepark Zuidvelde
Volgens initiatiefnemers

De installatie:

• Zonnepanelen 

• Onderhoudspaden

• Transformatorstation 

Het groen: 

• De groene inpassing / randen rondom zonnepark

• Groene ruimtes tussen de rijen

Zonnepark Zuidvelde in cijfers

Totaal plangebied 135 hectare

Installatie 68 hectare

Groen 67 hectare



Berekenen oppervlakte zonnepark Zuidvelde
Volgens Provincie Drenthe

• Omgevingsverordening Provincie Drenthe

• Aanvullende regels rondom zonneparken
• Maximum hectare aan zonneparken

• Verschilt per gemeente

• Gebaseerd op ‘bod’ Regionale Energie 
Strategie (RES) 1.0 

• Noordenveld: 74 hectare

• Uitzondering alleen bij ‘unieke’ zonneparken: 
ontheffing

• Concept-artikelen tot en met 26 mei 2021 
ter inzage: zienswijze indienen mogelijk



Berekenen oppervlakte zonnepark Zuidvelde
Volgens Provincie Drenthe

“Zoals vermeld voorziet het eerste lid in een maximering van de

oppervlakte die kan worden gebruikt ten behoeve van zonne-

akkers. De maximale oppervlakte ziet uitsluitend op de gronden

die daadwerkelijk kunnen voorzien in de plaatsing van

zonnepanelen. Eventuele aanverwante zaken, zoals

landschappelijke inpassing en groenstructuren, worden niet

meegeteld.”

Bron: Ontwerpwijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018, februari 2021. 



Berekenen oppervlakte zonnepark Zuidvelde
Volgens Provincie Drenthe

“Het al te zeer openlaten van de vraag wat gerekend kan worden tot een zonne-akker komt

de rechtszekerheid niet ten goede. Bovendien kan het per initiatief leiden tot discussies

over de vraag of het maximum wordt overschreden en een ontheffing is vereist. Om die

reden wordt in de regeling en de toelichting daarop omschreven welke onderdelen worden

gerekend tot de zonne-akker. Dit zijn zonnepanelen, onderhoudspaden, voertuigpaden

anders dan onderhoudspaden, schaduwval, transformatoropstellingen/huisjes,

omvormers, schakelstations, infrastructuur (kabels en leidingen etc.),

onderhoudsgebouwen, en hekwerken.”

Bron: Nota van antwoord wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018, 6 juli 2021.



Gesprekken initatiefnemers Zonnepark Zuidvelde
en Provincie Drenthe 

• Definitie oppervlakte zonnepark

• Uitzondering op maximum hectare 

• ‘Uniek’ Zonnepark Zuidvelde?

Zienswijze 
initiatiefnemers 

Zonnepark 
Zuidvelde
mei 2021

Schriftelijk 
antwoord 
Provincie 
juli 2021

Gesprek 
gedeputeerde 

Provincie 
augustus 2021

Aanvullend 
gesprek 

Provincie
september 2021

Tijdspad



Plangebied totaal: 135 hectare

Blauw: 
(met rijafstand 2,5 
meter)

74 hectare

Oranje: 
(met grotere rijafstand)

27 hectare

Groen: 34 hectare

Ontheffing aanvragen voor de ‘unieke’ 27 hectare van Zonnepark Zuidvelde?



Verkleining
Zonnepark Zuidvelde

Aangepast ontwerp
Noordelijk deel

Netto oppervlakte zonnepark
volgens berekening provincie: 

Chint: 31 hectare



Aangepast ontwerp
Zuidelijk deel

Netto oppervlakte zonnepark
volgens berekening provincie: 

TPSolar: 27 hectare

Ankehaar Solar: 16 hectare 

Totaal: 43 hectare 

Verkleining
Zonnepark Zuidvelde



In het kort

• 25 % kleiner
➢ Zonnepark was: 101 

hectare 

➢ Zonnepark nu: 74 hectare

• Landschappelijke inpassing
en groenstructuren: 30 
hectare



Ook belangrijk

• Rol Energiecoöperatie NoordseVeld: 
nog steeds grootaandeelhouder van 
Zonnepark Zuidvelde

• Gebiedsfonds voor de omgeving van 
het zonnepark blijft ongewijzigd

• Kerngebied akkervogels in het 
zonnepark blijft ongewijzigd





Vooraankondiging

Volgende week online: 
www.zonnepark-zuidvelde.nl

Alle informatie over Zonnepark Zuidvelde:
• Landschappelijk ontwerp 
• Lokaal eigendom
• Gebiedsfonds
• Kansen voor de natuur 
• Nieuws

http://www.zonnepark-zuidvelde.nl/

