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Onderwerp  

Beleidskader Zon 

 

Kennisnemen van 

De opgehaalde informatie van de beeldvormende avond die is verwerkt in het beleidskader Zon. 

 

Inleiding 

Op 4 februari 2020 is er een beeldvormende avond geweest met als onderwerp het concept 

beleidskader Zon. Op deze avond waren ruim 90 aanwezigen, waaronder vele raads- en burgerleden 

maar ook inwoners, grondeigenaren, ontwikkelaars, vertegenwoordigers van maatschappelijke 

instellingen, LTO Noord en Liander. 

 

Na een presentatie over het beleidskader Zon is de zaal verdeeld over 4 tafels met de volgende 

thema’s: 

- Participatie; 

- Landbouw; 

- Landschap, cultuurhistorie en ecologie; 

- Locatie. 

 

Aan de hand van stellingen is er 2 uur gediscussieerd over het beleidskader Zon en de uitgangspunten 

die in het beleidskader zijn genoemd, of nog zouden moeten worden toegevoegd aan het beleidskader 

Zon. Bij de tafel landbouw is daarbij gefocust op de vraag wat onder ‘bruikbare landbouwgrond’ wordt 

verstaan. Bij de tafel participatie is verduidelijking gevraagd van het begrip lokaal eigendom. 

Na een half uur wisselden de voorzitters van tafel, waardoor alle groepen over elk van de 4 thema’s 

hebben kunnen discussiëren. 

 

Kernboodschap 

De informatie die die avond is opgehaald is verwerkt in het beleidskader Zon en hieronder in het kort 

puntsgewijs weergegeven. 

 

- 50 % eigenaarschap voor de omgeving vanaf de ontwikkelfase, waarbij risicodragend 

meedoen wordt bedoeld. De omgeving wordt hierbij omschreven als de gemeente West 

Betuwe, maar ook daar omheen, als het initiatief op de grens van de gemeente ligt. 
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Grondeigenaren en ontwikkelaars (van buiten) zijn niet de omgeving en kunnen daarom voor 

maximaal 50 % participeren. 

- De initiatiefnemers moeten kunnen aantonen dat ze een positieve transportindicatie hebben 

van de netbeheerder. Dit is ook een verplichting bij de aanvraag om een SDE+ subsidie. De 

verplichting van het hebben van een contract met de netbeheerder met de zekerheid van een 

aansluiting op het net is in het beleidskader uit de lijst met verplichtingen gehaald.  

- Dit zou namelijk in de hand kunnen werken dat de slechtste initiatieven (in puntenaantal) 

doorgaan. Op het moment dat initiatiefnemers met Liander een contract af hebben gesloten 

moeten zij ook een aanbetaling doen van 10 % van de aanlegkosten van het park. Dit kan in 

sommige gevallen wel € 100.000-200.000 bedragen. Dat is een risico dat in deze fase van het 

proces nog niet van de initiatiefnemers kan worden gevraagd. 

- Voorkeur gaat uit van een grote locatie op een centrale plek, boven meerdere kleine locaties 

verspreid over het grondgebied van de gemeente. 

- De eerste tender gaat uit van 300 TJ. Deze 300 TJ moet niet worden gezien als in beton 

gegoten. Als er een goed initiatief is, maar daarmee wordt de 300 TJ overschreden, zou deze 

niet persé hoeven af te vallen. 

- Zonnepanelen als teeltondersteunende voorzieningen (TOV) boven (zacht) fruit is in alle 

groepen als no-regret locatie genoemd. Dit zou dus in alle gevallen moeten kunnen, waarbij er 

niet de verplichting geldt (zoals nu wel voor TOV-en in bestemmingsplannen) dat de 

zonnepanelen buiten het groeiseizoen verwijderd moeten worden. Nu geldt dat buiten het 

groeiseizoen niet het frame, maar wel de veelal plastic overkapping verwijderd moet worden. 

- Kleine zonneparken (1,5-2 ha) zijn niet opgenomen in de bestemmingsplannen buitengebied 

van de voormalige 3 gemeenten. Nu is alleen in het ontwerp bestemmingsplan buitengebied 

van oud Geldermalsen opgenomen dat onder voorwaarden (niet in de uiterwaarden) 0,5 ha op 

het bouwblok of aansluitend aan het bouwblok voor eigen gebruik een zonneveld is 

toegestaan. Uiteraard wel landschappelijk ingepast. 

- Zonneparken langs de grote infrastructuur had duidelijk de voorkeur bij alle groepen. 

Voorgesteld wordt om een strook van ca. 200 m langs de snelwegen en de Betuweroute aan 

te houden. Bij een lengte van ca. 500 meter betekent dat een park van minimaal 10 ha. Daar is 

een sluitende businesscase van te maken. 

- Zonneparken in de uiterwaarden van de Waal en de Linge zijn uitgesloten. 

- Nadelige ecologische effecten van een zonnepark (blijkend uit het natuurwaardenonderzoek) 

hoeven niet per definitie bij de locatie te worden gecompenseerd, maar wel binnen de grenzen 

van de gemeente. 

- In alle 4 de groepen werd de conclusie, dat bruikbare of minder bruikbare landbouwgrond te 

kwalificeren is in euro’s, breed gedragen. Ook LTO Noord onderschrijft deze conclusie (zie 

bijgaande mail van Andre Rotteveel). In West Betuwe varieert de prijs van landbouwgrond van 

4 tot 8 euro/m2. Van de ingediende initiatieven kan door middel van een quick scan door een 

onafhankelijke agrarisch taxatiebureau een beeld worden gegeven van de grondprijs van de 

ingebrachte percelen. Des te hoger de grondprijs, des te lager het aantal punten. Bij een 

grondprijs vanaf 6 euro worden geen punten meer gegeven. 

- Verder bleek in alle groepen dat de ondernemersvrijheid van de eigenaar bepalend mag zijn. 

Of deze nu mais, gras of elektriciteit produceert, moet zijn eigen vrijheid zijn. Een agrariër zal 
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zijn grond niet gebruiken voor de productie van zon als de productie van ‘voedsel ’meer 

opbrengt. 

- Bedrijfsverplaatsingen of (vrijwillige) kavelruil biedt voor deze tender geen oplossing. Wel kan 

het een optie zijn om dit in de nieuwe tender (vanaf 2023) extra punten te geven. Dit aspect in 

de evaluatie van de huidige tender meenemen ter overweging. 

- Als een deel van de ‘winst’ van het zonnepark wordt gebruikt om de energietransitie voor de 

inwoners met bijvoorbeeld een smalle portemonnee wordt gebruikt kan een initiatief extra 

punten verdienen. Binnen de tafel met het thema participatie kwam dit meerdere keren terug; 

het verlichten van de ‘pijn’ van de energietransitie voor de inwoners met een smalle beurs. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
de secretaris, de burgemeester, 
Karen Coesmans Servaas Stoop 


