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Govert van Bezooijen
Doelomschrijving Beeldvorming Beleidskader Zon

Onderwerp
Doelomschrijving Beeldvorming Beleidskader Zon.
Kennisnemen van
Een presentatie over het door het college vastgestelde beleidskader Zon.
Inleiding
Bij de behandeling van het bestemmingsplan voor de realisatie van een zonnepark aan de Ridderslag
langs de A2 in Beesd, heeft de gemeenteraad gevraagd om een toetsingskader voor alle initiatieven
voor grondgebonden zonneparken in West Betuwe.
Het traject om te komen tot dit beleidskader heeft parallel gelopen aan het traject om te komen tot een
Regionale energiestrategie. Gedurende het jaar 2019 zijn er diverse werkateliers gehouden, waarbij
alle aanwezigen (inwoners, netbeheerder, raadsleden, agrarische sector, bedrijven en
maatschappelijke instellingen) konden meepraten over de inhoud van het op te stellen beleidskader
Zon. Dit heeft geresulteerd in voorliggend beleidskader. Dit beleidskader is vervolgens op 9 oktober
2019 getoetst in een brede bijeenkomst met alle stakeholders, inclusief meerdere raadsleden, waarbij
de laatste puntjes op de i gezet zijn.
Er is voor gekozen om in maatschappelijke tenders te werken. Per tender wordt een hoeveelheid TJ
‘aanbesteedt’. De tender voor de collegeperiode bestaat uit een opgave van 300 TJ. Deze 300 TJ komt
ongeveer overeen met 100 ha zon. Die 100 ha is geen hard getal , want dat is afhankelijk van de ruimte
tussen de panelen en het vermogen van de panelen. Hoe het college tot deze 300 TJ zijn gekomen,
wordt in het raadsvoorstel, onder het kopje Maatschappelijk tender, verder uitgelegd.
Het college heeft bij de behandeling van het beleidskader op 7 januari het beslispunt 8 toegevoegd;
geen zonneparken op bruikbare landbouwgrond. De definitie van bruikbare landbouwgrond wordt op
dit moment verder uitgewerkt en in de beeldvormende bijeenkomst op 4 februari zal hier op worden
ingegaan.
Kernboodschap
Het college heeft op 14 januari ingestemd met het beleidskader zon en wil daarbij de volgende
beslispunten aan de raad voorleggen:
1. In te stemmen met het beleidskader Zon.
2. In te stemmen met de eis van minimaal 50 % eigenaarschap vanaf de ontwikkelfase.
3. In te stemmen met de opzet van de beoordelingscommissie.
4. In te stemmen met de te volgen RO-procedure (projectprocedure).
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5. In te stemmen met het aanpassen van het besluit van de raad van 28 mei 2019, waarbij
grondgebonden zonneparken worden toegevoegd aan de categorieën waarvoor een verklaring van geen
bedenkingen niet vereist is (= schrappen uit Besluit onder A7.).
6. In te stemmen met het principe van de tender van 300 TJ (overeenkomend met ca. 100 ha).
7. In te stemmen met het feit dat alleen de nu (= collegebehandeling 7 januari 2020) bekende initiatieven
mee mogen doen met de uitgeschreven tender.
8. In te stemmen met het uitsluiten van zonneparken op bruikbare landbouwgrond.
Voor de argumenten en kanttekeningen bij de beslispunten verwijs ik u door naar het raadsvoorstel.
Consequenties
Met het vaststellen van het beleidskader heeft de gemeente een toetsingskader voor alle (inmiddels
ruim 30) binnengekomen initiatieven voor de realisatie van grondgebonden zonneparken. Met de
realisatie van de eerste tender van 300 TJ wordt weer een nieuwe stap gezet richting energieneutraal
in 2030, de doelstelling van het Gelders Energieakkoord (55 % CO2 reductie in 2030) en het bod in het
kader van de Regionale Energiestrategie.
Financiën
n.v.t.
Communicatie
In het proces om te komen tot dit beleidskader zijn er meerdere werkateliers georganiseerd, waarbij
inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen, LTO, netbeheerder, raadsleden en andere
geïnteresseerden hebben kunnen meepraten over en wat heeft geresulteerd in het nu voorliggende
beleidskader.
Vervolg
Na deze beeldvormende bijeenkomst volgt er nog een oordeelsvormende en tot slot de besluitvorming
over dit beleidskader.
Bijlage(n)
Agenda van de avond, de presentatie (wordt kort van tevoren toegezonden), het beleidskader en de
toelichting op het beleidskader, het raadsvoorstel en de zonne- en windladder West Betuwe.
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