Toelichting beleidskaders Zon West Betuwe
Waarom dit beleidskader?
Op 26 maart 2019 stelde het College van B&W de “Startnotitie voor het opstellen van een ‘beleidskader
(grootschalige) zonneparken gemeente West Betuwe” vast (kortweg: Beleidskader Zon). In deze
startnotitie werden de volgende doelen benoemd:
 bepalen van de opgave voor zonne-energie, ook in verhouding tot andere vraagstukken die te
maken hebben met de energietransitie, zoals de aanleg van windparken;
 ruimtelijke en landschappelijke randvoorwaarden geven waarbinnen zonneparken kunnen
worden aangelegd;
 aandacht voor behoud van het land- en tuinbouwareaal, waarbij enerzijds zal worden gezocht
naar andere typen grondgebonden locaties, en anderzijds wordt bekeken hoe meervoudig
grondgebruik een oplossing kan bieden;
 maatschappelijke betrokkenheid bij het opstellen van het beleid en op projectniveau
(‘eigenaarschap’).
Beleidskader grondgebonden Zon
 Waarom is het beleid in de nu gekozen vorm gegoten?
Naar aanleiding van de oordeelsvormende vergadering van 16 juni 2020 is gekozen voor een beleid
gebaseerd op het aanwijzen van gebieden. Daarbij zijn de gebieden geselecteerd die volgens het
bestemmingsplan (op www.ruimtelijkeplannen.nl) niet de bestemming agrarisch hebben:
1. Langs hoofdinfrastructuur (A2, A15 en BR).
2. Pauzegronden. Hieronder wordt verstaan gronden met een niet agrarische bestemming, maar
waar de geplande ontwikkeling om een of andere reden voorlopig niet tot realisatie komt. Bij
voorlopig moet dan wel gedacht worden aan minimaal 15 jaar (gelijk aan de SDE++ subsidie
periode) om een ontwikkeling rendabel te maken en kapitaalvernietiging te voorkomen.
3. Dubbelgebruik van zon als teeltondersteunende voorziening. Dit begrip TOV is in een
Beleidskader teeltondersteunende voorzieningen nader geduid. Gezien het geringe aantal
reeds gerealiseerde plekken in Nederland met deze variant, is er voor gekozen om voor deze
raadsperiode te kiezen voor een aantal pilots. Van de huidige bekende initiatieven zijn er 2 (op
3 verschillende locaties) als TOV boven zacht fruit. Deze 2 initiatieven worden in deze
raadsperiode toegestaan om daarmee ervaring op te doen voor een volgende raadsperiode.


50% Lokaal eigendom.

50% lokaal eigendom wordt verplicht gesteld voor élk project. Bij een deel van de reeds bekende
initiatiefnemers, die soms al veel investeringen hebben gedaan, stuit dit op bezwaren. Zij zijn wel
bereid om samen te werken met een energiecoöperatie, maar mede-eigendom veronderstelt ook
risicovol mee ontwikkelen vanaf het begin, en daar kan geen sprake meer van zijn. In het beleidskader
hebben we dit probleem opgelost door 50% lokaal eigendom wel verplicht te stellen, maar onder het
thema ‘participatie’ punten toe te kennen aan de wijze waarop dit wordt vormgegeven.


Geen beoordelingscommissie (meer).

Omdat in dit beleidskader in de nieuwe opzet werkt met aanwijsgebieden is het kraakhelder waar de
raad wel of geen grondgebonden zonneparken wenst. Daarnaast bestaat het beleidskader uit een
aantal verplichte onderdelen die getoetst worden door de behandelaar van het betreffende verzoek.
Omdat de onderliggende bestemmingen van de aangewezen gebieden het niet toelaten om daar
grondgebonden zon te realiseren, dient er door elk initiatief een ruimtelijke procedure gevolgd te
worden. Bij een ruimtelijke procedure zijn er allerlei bijlagen die bij zo’n verzoek moeten worden
aangeleverd; een landschappelijk inpassingsplan, onderzoeken naar natuur, geluid, externe veiligheid,
bodem, archeologie en cultuur, etc. Deze onderzoeken worden op de gebruikelijke manier getoetst
(vaak door de Omgevingdienst Rivierenland).

