
Amendement 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018” 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 21 december 2021;  

Gelezen het voorstel “vaststellen zienswijze nota en gewijzigde vaststelling ontwerp-

Bestemmingsplan Buitengebied Geldermalsen 2018” (RV2021-132) 

 

Besluit het besluit 2021/132 als volgt te wijzigen: 

• Toevoegen nieuw besluitpunt 2 

2. voorts de bij het Bestemmingsplan behorende bijlage 2 Buitengebied 2018 

Regels, onder Hoofstuk 2 Bestemmingsregels, paragraaf 3.4.2. Zonneparken 

pagina 18 als volgt te wijzigen: 

a. toevoegen aan de zin onder a “een zonnepark mag worden gebouwd binnen 

het bouwvlak als blijkt dat plaatsing op dak(en) niet mogelijk is; 

b. schrappen in de zin onder b direct aansluitend aan het bouwvlak; als ook de 

tekst onder b1 is aangetoond dat het zonnepark niet mogelijk is binnen het 

bouwvlak; 

 

Waardoor de volledige tekst als volgt komt te luiden: 

 

3.4.2 Zonneparken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.2 

sublid 3.2.1 ten behoeve van het bouwen van een zonnepark, met dien verstande 

dat: 

a. een zonnepark mag worden gebouwd binnen het bouwvlak als blijkt dat 

plaatsing op dak(en) niet mogelijk is; 

b. een zonnepark mag worden gebouwd indien: 

1. het zonnepark wordt gebouwd ten behoeve van een bestaand 

agrarisch bedrijf; 

2. het zonnepark wordt gebouwd op gronden in eigendom van het 

agrarisch bedrijf; 

c. de oppervlakte van het zonnepark niet meer mag bedragen dan 0,5 ha; 

d. wordt voldaan aan de bouwregels opgenomen in sublid 3.2.2 en 3.2.4; 

e. er sprake is van een landschappelijke inpassing.; 

 

• De beslispunten 2 en 3 van het conceptbesluit door te nummeren als  

beslispunten 3 en 4; 

En gaat over tot de orde van de dag 

VVD West Betuwe 

Gert-Jan van Ochten 

  



Toelichting 

Conform het amendement van 25 mei 2021 heeft de Raad van de gemeente West Betuwe 

het adviesrecht om wijzigingen aan te brengen bij het realiseren van weiden met 

zonnepanelen, ongeacht de grootte en of het project past binnen het beleidskader zon. 

De raad van de gemeente West Betuwe eerder ingestemd heeft met het uitgangspunt dat 

zonneparken niet op agrarische grond geplaatst mag worden.  

Een uitzondering gemaakt is voor plaatsen voor eigen gebruik op eigen grond.  

     


