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Voorstellen vaststellen ruimtel¡jke kwaliteit

29 november 2022
ChristenUnie, WD en SGP

De raad van de gemeente West Betuwe op 29 november in vergadering bijeen, ter behandeling van het

raadsvoorstel vaststellen ruimtelÜke kwaliteit,

Besluit
Aan het besluit toe te voegen:

Onder doorvoering van de volgende wijzigingen:

Zowelop pagina 71, pagina 77 en pagina 83:

. in de kop 'Kleinschalige zonnevelden voor eigengebruik', de tekst 'voor eigen gebruik'

te schrappen.
. de tekst'zijn alleen voor eigen gebruik'bij het tweede opsommingsstreepje onder de kop

'Kleinschalige zonnevelden voor eigengebruik' te schrappen.
. achter de tekst 'zijn maximaal 1,5 meter hoog maar bij voorkeur lager' b'rj het derde

opsommingsstreepje de volgende tekst toevoegen: 'Daar waar deze hoogtemaat niet toepasbaar is

vanwege aard en wezen van de ruimtel¡jk toegestane zonnepanelen (bijv. verticaal geplaatste

panelen of panelen als teeltondersteunende voorziening) geldt deze hoogtemaat niet'.
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Toelichting
Voorkomen moet worden dat de mogelükheden tot het plaatsen van zonnepanelen die ruimtelijk, hetz¡j

middels een pilot, hetzij anderszins op oneigenlijke gronden door welstand geweigerd worden

vanwege de in de Gids ruimtel¡jke kwaliteit genoemde hoogtemaat. Daarbij gelden de volgende

overwegingen:

. dat zowel welstand (ruimtelijke kwaliteit) als ruimtelijke ordening weigeringsgronden zijn voor een

omgevingsvergunning.
. dat in de Gids Ruimtelijke Kwaliteit die voorligt voor zonnevelden vanuit oogpunt van welstand een

maximum hoogtemaat is opgenomen van 1.5 meter voor zonnevelden van maximaal 0.5 hectare

op boerenerven.
. dat in deze Gids niets is opgenomen voor zonnevelden met zonnepanelen die niet kunnen voldoen

aan deze hoogtemaat, bijv. verticaal geplaatste panelen of panelen als teeltondersteunende

voorziening.
¡ dat voor die situaties waar ruimtelijk beleid, dat wil zeggen beleidskader zon of een

bestemmingsplan, verticaal geplaatste panelen of panelen als teeltondersteunende voorziening

toestaat, deze mogelijk onbedoeld geweigerd zouden kunnen worden op basis van die maximaal

1.5 meter.
¡ dat het aspect of kleinschalige zonnevelden ook daadwerkelijk voor eigen gebruik zijn,.niet

thuishoort in de Gids Ruimtelijke kwaliteit.


