Intentieovereenkomst Drentse Zonneroute A37

Ondergetekenden:
De minister van Infrastructuur en Waterstaat handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan en
als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s‐Gravenhage,
namens deze directeur Netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat Noord Nederland, mevrouw E.
Klinkhammer, hierna te noemen ‘Rijkswaterstaat’;
Provincie Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Stelpstra,
gedeputeerde van de provincie Drenthe, hierna te noemen ‘provincie Drenthe’;
Gemeente Coevorden, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Huizing,
wethouder van de gemeente Coevorden, hierna te noemen ‘gemeente Coevorden’;
Gemeente Hoogeveen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer W. ten Kate,
wethouder van de gemeente Hoogeveen, hierna te noemen ‘gemeente Hoogeveen’;
Gemeente Emmen, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. van der Weide,
wethouder van de gemeente Emmen, hierna te noemen ‘gemeente Emmen’;
Enexis BV., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Slootweg,
Directeur AsM Enexis Holding NV, hierna te noemen Enexis;
N.V. RENDO, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. Dijkstra,
Manager Assetmanagement, N.V. RENDO, hierna te noemen RENDO;
Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, gemeente Coevorden, gemeente Hoogeveen, gemeente
Emmen en Netbeheerders Enexis en RENDO hierna afzonderlijk te noemen ‘Partij’ en
gezamenlijk ‘Partijen’;
In overweging nemende dat:
Het project Drentse Zonneroute A37 onderdeel is van het pilotprogramma hernieuwbare energie op
rijksgrond. Het programma uitgevoerd wordt door Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en
Rijksdienst voor ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (EZK). Doel van het programma is het ontwikkelen van een aanpak waarmee
energieprojecten op rijksgronden op een kosteneffectieve manier kunnen worden gerealiseerd, met
het oog op kwaliteit voor de omgeving en maatschappelijk draagvlak;
Op 9 november 2017 Rijkswaterstaat, de provincie Drenthe, de gemeente Coevorden, de gemeente
Hoogeveen, de gemeente Emmen en netbeheerders Enexis en RENDO een intentieverklaring om in
nauwe verbinding met elkaar en met de omgeving de mogelijkheden voor de realisatie van een
innovatieve ‘Drentse Zonneroute A37’ te verkennen hebben ondertekend;
In december 2019 met het verkrijgen van de goedkeuring van het Esthetisch Programma van Eisen
(EPvE) door de stuurgroep van de Drentse Zonneroute, de verkenningsfase is afgerond;
Uit de verkenningsfase gebleken is dat de Drentse Zonneroute A37 kansrijk is. Hierdoor is besloten
samen verder te gaan naar de planfase. Deze intentieovereenkomst heeft betrekking op de planfase;

De Drentse Zonneroute A37 opgenomen is in de Regionale Energie Strategie van de Regio Drenthe
(RES Drenthe);
De realisatie van de Drentse Zonneroute A37 past in de ambitie van Partijen om bij te dragen aan de
Rijksbrede doelstellingen van het SER‐Energieakkoord om in de periode tussen het jaar 2020 en 2023
respectievelijk 14% tot 16% van de totale energie duurzaam op te wekken, dit in het licht van de
klimaatconferentie in Parijs (2015);
Enexis de inkoop van elektriciteit ter dekking van hun energieverliezen wil vergroenen. Het
streven is om in 2023 minimaal 40% van het netverlies in te kopen vanuit additioneel in
Nederland opgewekte hernieuwbare energie en uiteindelijk te komen tot 100% hernieuwbare
energie die, bij voorkeur, in Nederland is opgewekt. Optimale inpassing van installaties die
hernieuwbare energie opwekken kunnen hieraan een bijdrage leveren;
RENDO in Drenthe en Overijssel een actieve rol wil spelen als het gaat om de energietransitie
van fossiele naar duurzame energiebronnen. RENDO wil haar netwerk en organisatie klaar maken
voor een nieuwe “energietoekomst”;
Partijen wensen in de onderhavige intentieovereenkomst afspraken met elkaar te maken over de
Inrichting en uitvoering van de planfase;
Komen overeen als volgt:
Doelen planfase:
 Partijen werken gedurende de planfase gezamenlijk aan het proces om te komen tot een
Provinciaal Inpassingsplan inclusief MER – beoordeling in 2022, waarmee de Drentse
Zonneroute A37 planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het breed gedragen EPvE is hierbij
leidend;
 Partijen onderzoeken gedurende de planfase tevens de mogelijkheid tot het aansluiten van
de Drentse Zonneroute A37 op het elektriciteitsnet van RENDO en Enexis, in het belang van
heel Zuidoost Drenthe;
 Partijen zullen het proces in verbinding met de omgeving (bewoners, bedrijfsleven en andere
betrokkenen) inrichten. Doel is dat omgeving en initiatiefnemers met trots kunnen
(mee)werken aan de planfase van de Drentse Zonneroute A37;
 Partijen onderzoeken wat de meest passende uitgiftestrategie voor de gronden is met de
daarbij behorende documenten, binnen de juridische kaders en beleidskaders van partijen.
Afspraken
 Partijen verwachten dat de planfase tot eind 2022 loopt;
 Partijen stellen gedurende de periode van de planfase personele inzet en expertise
beschikbaar die voor het slagen van de samenwerking gedurende de planfase nodig zijn;
 Na het afsluiten van de planfase eindigt deze intentieovereenkomst. Eventuele verlenging
dienen Partijen schriftelijk overeen te komen;
 De stuurgroep en klankbordgroep die ingericht zijn tijdens de verkenningsfase blijven ook
gedurende de planfase bestaan. In de stuurgroep zijn Partijen vertegenwoordigd. De
klankbordgroep is een dwarsdoorsnede van alle belanghebbenden;
 Partijen stemmen periodiek af met de stuurgroep en de klankbordgroep;
 In het Provinciaal Inpassingsplan worden de randvoorwaarden van de partijen ten aanzien
van beeldkwaliteit en financiële participatie uitgewerkt;
 Partijen dragen ieder hun eigen (organisatie)kosten die voortvloeien uit deze
intentieovereenkomst;



Partijen kunnen gedurende de looptijd van deze intentieovereenkomst op elk moment
eenzijdig dan wel gezamenlijk besluiten dat zij geen gevolg meer willen geven aan deze
intentieovereenkomst. Partijen zullen elkaar van een dergelijk besluit zo spoedig mogelijk op
de hoogte brengen. Een dergelijk besluit heeft geen enkele financiële en/of juridische
consequenties voor Partijen.

Aldus overeengekomen en in zevenvoud opgemaakt te Assen , op……..
Ondertekening

