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Startnotitie voor opstellen beleidskader 

(grootschalige) zonneparken gemeente West Betuwe 

 

In het portefeuillehouders-overleg (ruimtelijke ordening/duurzaamheid) tussen de bestuurders van 

de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is op 7 mei 2018 de notitie ‘Zonneparken in de 

toekomstige gemeente West Betuwe’ besproken. In het overleg is besloten tot het laten opstellen 

van een plan van aanpak om te komen tot een ‘beleidskader voor in ieder geval de aanleg van 

zonneparken’.  

De doelstelling van de nieuwe gemeente West Betuwe is: “de gehele gemeente is in 2030 

energieneutraal: er wordt lokaal evenveel (of meer) energie opgewekt als er gebruikt wordt”. Om 

deze doelstelling te kunnen halen zal de komende jaren vol op deze transitie moeten worden 

ingezet. De aanleg van zonneparken is daarvoor nodig, naast andere duurzame energieopwekking en 

energiebesparing. 

Om energieneutraal te kunnen worden is niet alleen de inzet van de gemeente vereist maar ook van 

inwoners en bedrijven. De afgelopen periode zijn door inwoners of bedrijven een fors aantal 

verzoeken ingediend bij de drie gemeenten voor de aanleg van (grootschalige) zonneparken. De 

voorgedragen locaties hebben geen ruimtelijke samenhang. Doel van het op te stellen beleidskader 

is om sturing te kunnen geven aan de totstandkoming van zonneparken. In afwachting van het op te 

stellen beleid zijn de ingediende verzoeken, op één na, aangehouden.   

Doelen van het beleidskader 

Zonneparken zijn één van de opties om invulling te geven aan de klimaatdoelstelling. Door de regio is 

onderzocht hoeveel duurzame energie moet worden opgewekt om energieneutraal te worden. 

Hieruit kan in ieder geval de conclusie worden getrokken dat naast het zoveel mogelijk benutten van 

de geschikte dakoppervlakken, ook de aanleg van een fors aantal hectares zonneparken noodzakelijk 

is om aan de doelstelling te kunnen voldoen. In het op te stellen beleid zal allereerst nader worden 

onderzocht en worden beschreven welke ‘opgave’ er concreet ligt en hoe deze zich verhoudt tot 

andere vraagstukken die te maken hebben met de energietransitie, zoals de aanleg van windparken. 

Zonneparken hebben vanwege hun omvang en het monotone karakter van de materialen een forse 

impact op het landschap. Het tweede doel van het beleid is dan ook om ruimtelijke en 

landschappelijk randvoorwaarden te geven waarbinnen zonneparken kunnen worden aangelegd. 

Tevens zal hierbij worden onderzocht of er concrete zoekgebieden moeten worden aangewezen en 

of er moet worden gewerkt met objectieve en toetsbare randvoorwaarden waaronder een park kan 

worden ontwikkeld.  

De landbouwgrond in Nederland maar ook in West Betuwe is schaars. De druk op de landbouwgrond 

is dan ook groot. Het onttrekken van deze grond ten behoeve van de zonneparken stuit daardoor bij 

de landbouworganisaties op weerstand. Behoud van het land- en tuinbouwareaal ís ook belangrijk. In 

het op te stellen beleid zal hier aandacht aan worden besteed, waarbij enerzijds zal worden gezocht 

naar andere typen grondgebonden locaties, en anderzijds nadrukkelijk wordt bekeken hoe 

meervoudig grondgebruik een oplossing kan bieden, waarbij een agrarische functie behouden kan 

blijven.  
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Transitie naar een meer duurzame en klimaatneutrale samenleving kan niet zonder betrokkenheid 

van en draagvlak bij de inwoners. Vroegtijdige serieuze betrokkenheid kan weerstanden wegnemen 

en leiden tot brede acceptatie van de opgave. Betrokkenheid brengt de beste lokale kennis en ideeën 

bij elkaar, wat in het geval van zonneparken kan leiden tot goed doordachte locatiekeuzes en tot 

inrichtingsplannen met respect voor de omgeving. Betrokkenheid kan tenslotte ook leiden tot 

nieuwe initiatieven, die de energietransitie versnellen, en tot participatie bij de aanleg en het beheer 

van zonneparken. Bijv. in de vorm van coöperatief (mede-)eigendom. Ideaal is dat de opbrengst van 

zonneparken zoveel mogelijk terugvloeit naar de regio, en meer is dan een “verdienmodel van een 

investeerder”. 

Maatschappelijke betrokkenheid (‘eigenaarschap’) is daarom een belangrijk doel van het op te 

stellen beleid. Betrokkenheid zal worden georganiseerd bij de opstelling van het beleid. In het beleid 

zelf, dat uiteindelijk door het gemeentebestuur wordt vastgesteld, zal nadrukkelijk aandacht worden 

gegeven aan hoe betrokkenheid vorm te geven op projectniveau. 

 

 

      

 

 

 

 

Een voorschot op de verwachte opgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaand van de huidige stand van de techniek komt Bureau Overmorgen in een berekening voor 

2030 uit op de aanleg van 660 hectare met zonnepanelen. Voor de beeldvorming: dat zijn 1.300 

voetbalvelden. Deze oppervlakte is nodig naast de benutting van de daken van gebouwen met 

zonnepanelen, windenergie en 30% besparing in de gemeente. De berekening is géén onderdeel van 

vastgesteld beleid, in het kader van de regionale energiestrategie (RES) worden de berekeningen nog 

aangepast en zullen gesprekken plaatsvinden om tot een ‘aanbod’ te komen. Het aanbod van alle 30 

RESsen wordt in 2020 naast de nationale opgave gelegd, dat zal mogelijk nog aanleiding geven tot 

aanpassingen.    

Samenvatting doelen: 

- Wat is de opgave 

- Opstellen van ruimtelijke en landschappelijke 

randvoorwaarden (zoekgebieden?) 

- Meervoudig grondgebruik 

- Maatschappelijke betrokkenheid 

Beoogd zonnepark Beesd 

heeft een oppervlakte van 4 

hectare, om de doelstelling te 

halen (zie tekst) zijn 55 

parken van deze omvang 

nodig! Er worden in 

Nederland echter ook al 

zonneparken ontwikkeld van 

(veel) groter dan 20 hectare. 
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Wát daarvan ook de uitkomst zal zijn, voor de eerste tijdfase die veelal wordt gebruikt voor de 

energietransitie (2023) zal zeker ruimte nodig zijn voor zo’n 120 hectare aan zonnepanelen in de 

gemeente West Betuwe. In het beleidskader zullen we een harde opgave vaststellen, die mogelijk in 

deze buurt uitkomt, met een doorzicht richting 2030. Voordeel van uitgaan van 2023 is dat dit 

samenvalt met de huidige raadsperiode (besluitvorming tot voorjaar 2022, realisatie 2023), het 

gestelde doel kan worden gezien als ‘no regret’ - we hebben deze hectares zonneveld zonder meer 

nodig! - en er na drie jaar gelegenheid is om de werking van het beleidskader te evalueren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe komen we tot een beleidskader 

Aanwezige kennis vanuit de voormalige drie gemeenten wordt opgehaald door mensen in de 

ambtelijke organisatie te betrekken. Eveneens om kennis, meningen en ideeën op te halen zullen 

relevante (belangen)organisaties op verschillende momenten worden geconsulteerd. Daarnaast 

zullen we groepen inwoners betrekken, waaronder omwonenden in gebieden met 

voordehandliggende / mogelijke locaties voor zonneparken. Dit zal in eerste instantie gebeuren in de 

vorm van (ontwerp-)ateliers, de mensen/organisaties die het meest betrokkenheid tonen c.q. 

relevante kennis hebben zullen wellicht vaker benaderd worden. In een latere fase van de opstelling 

van het beleid worden openbare inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

De ateliers en bijeenkomsten hebben mede als doel te werken aan maatschappelijk draagvlak, door 

organisaties en burgers bewust te maken van de opgaven van de energietransitie en hen uit te 

nodigen/enthousiasmeren om ‘mee te doen’ (van meedenken over ontwerp en inpassing van 

zonnevelden tot coöperatief mee investeren). 

Nog wat facts: 

- In 2018 bedroeg de totale oppervlakte 

cultuurgrond in West Betuwe 12.974 hectare 

- Dat is een daling ten opzichte van 2000 met 1.496 

hectare 

- Doel tot 2023 is 120 hectare aan zonneparken, dat 

is 0,9% van het bestaand totaal aan cultuurgrond. 
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Bestuurlijke betrokkenheid 

Met zowel de provincie als de regio zal reeds 

bij de start van het op te stellen beleid worden 

overlegd, mede om vroegtijdig de daar 

aanwezige kennis te benutten en om er voor 

te zorgen dat het beleid past binnen de 

regionale en provinciale kaders.  

De bestuurlijke betrokkenheid van de 

gemeente bestaat om te beginnen uit de 

vaststelling van de startnotitie door het 

College van B&W. Tussentijds zal het in 

wording zijnde concept-beleidskader met de 

portefeuillehouder worden afgestemd, 

waarbij ook wordt besproken hoe de 

gemeenteraad tussentijds kan worden 

geïnformeerd of geconsulteerd. Het beleid 

wordt uiteindelijk vastgesteld door de 

gemeenteraad op voorstel van het college.  

 

Financiën 

Gelet op de voorgestelde pragmatische wijze om te komen tot een beleidsnota voor (grootschalige) 

zonneparken kan vooralsnog worden aangenomen dat dit binnen de bestaande budgetten en 

beschikbare mensuren van de begroting 2019 kan worden uitgevoerd. 
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Planning 

19 maart 2019 Door B&W vaststellen startnotitie 

Maart-mei 2019 Overleg met de regio en provincie, afstemmen beleid en ophalen van kennis 
Consultatie van maatschappelijke organisaties  
Consultatie inwoners 
1e ontwerp-ateliers eind maart - inloopbijeenkomsten eind april 

Medio april 2019 1e conceptversie beleidskader zonnevelden 

Begin mei 2019 Definitieve concept beleid zonnevelden 

Begin juni 2019 Beleid zonnevelden vaststellen door College van B&W 

Eind juni 2019 Beleid zonnevelden vaststellen door Gemeenteraad; bestaande en nieuwe 
initiatieven kunnen in procedure worden gebracht 

 

 

 

Te betrekken maatschappelijke organisaties 

Deze lijst wordt aangepast na consultatie van personen met een goed beeld van lokale netwerken. 

- Agrarische sector: LTO Noord Federatie Westelijk Rivierengebied, ANV Lingestreek 

- Lokale natuur- en landschapsorganisaties: Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 

(VBL), IVN West Betuwe  

- Groene terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kasteelen, 

Natuurmonumenten, Heerlijkheid Marienwaerdt, Landschapsbeheer Gelderland 

- Andere organisaties: Gelders Genootschap 

- Coöperaties: 11Duurzaam/Betuwewind e.a., Gebiedscoöperatie Rivierenland, De 
Coöperatieve Betuwse Fruitmotor 

- Bedrijfsleven: VNO NCW Midden, Bedrijvenkring Geldermalsen 
- Buurt-, wijk en dorpsorganisaties 

- Op andere wijze betrokken inwoners 

- Initiatiefnemers / marktpartijen 

- Netbeheerder 

Waterschap Rivierenland 
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