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Onderwerp  

Voortgang vergunningaanvraag zonnepark The Dutch. 

 

Kennisnemen van 

De voortgang van de vergunningaanvraag van het zonnepark op het terrein van The Dutch. 

 

Inleiding 

In de raadsvergadering van 30 september jl. heeft uw gemeenteraad ingestemd met het beleidskader 

zon en tevens het college het mandaat gegeven om het principeverzoek van The Dutch, om op het 

terrein van de zuidelijke golfbaan een zonnepark te realiseren, verder in procedure nemen. 

In deze raadsinformatienota willen wij u meenemen in de gesprekken die wij met The Dutch voeren 

over de verdere uitwerking van de benodigde onderzoeken en de eisen uit het beleidskader zon, 

waaronder participatie en lokaal eigenaarschap. 

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een tijdelijk zonnepark is in behandeling genomen en 

inmiddels gepubliceerd. 

We hebben in de gesprekken met The Dutch overeenstemming bereikt over de volgende zaken: 

1) The Dutch is een lokale onderneming, met groot lokaal belang als werkgever en als deelnemer 

aan economisch en sociaal verkeer; 

2) Steun voor omvang zonnepark van 50 Wp (mits het landschappelijk werkt); 

3) Timing – mikken op SDE december 2020 en dan snel bouwen; 

4) Vergunning die ruimte geeft om park 25 jaar te exploiteren; 

5) Expliciete scheiding tussen Plan van Aanpak vervuiling en vergunning Zonnepark -> geen 

verwijzingen, voorwaarden etc. in vergunning; 

6) Splitsing in vergunning (ruimtelijk) en een overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemers 

waarin de andere afspraken m.b.t. beleid conform beleidskader zon worden opgenomen; 

7) Ruimtelijke vergunning gaat snel in formele besluitvorming, resterende afspraken worden 

gemaakt in aanloop naar definitieve vergunning; 

8) Basisidee van inrichting: zonnepark aan de binnenkant, groene erfafscheiding er omheen, 

panelen tot 2.40 m. hoog; 

9) Omgevingsfonds met focus op Spijk – optie om samen te werken met bestaande fondsen nog 

in overweging; 

10) Participatieproces directe omgeving met stemmen over mogelijke inpassingsopties gevat in 

een nog vast te leggen omgevingsovereenkomst; 

11) Groen en circulair bouwen; 
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12) Aanbod aan omgeving van goedkope stroom voor ca 250.000 kWh per jaar; 

13) Inzicht in prognose Financiën van het zonnepark – investeringsniveaus, opbrengsten, 

operationele kosten, marktconforme pacht en wat beschikbaar is voor bank en participanten. 

Sensitiviteit voor prijs/kWh nadat SDE++ subsidie is afgelopen; 

14) Begrip voor noodzaak om in de periode van detaillering en bouw nauw af te stemmen met de 

uitvoering van het Plan van aanpak en dat dit afstemmen gevolgen kan hebben voor planning 

en omvang en dus economische resultaten van het zonnepark; 

15) Mede gezien punt 14 wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om te komen tot 

marktconforme aankoop van 50% of 100% participatie in de aandelen in de exploitatie BV 

nadat de installatie operationeel is 

De komende tijd gaat The Dutch met de gemeente en met de lokale energiecoöperatie(s) in gesprek 

over de verdere invulling van het lokaal eigenaarschap en de invulling van risicodragende participatie. 

 

Kernboodschap 

Het college voert op constructieve wijze gesprekken met The Dutch over het invullen van de eisen uit 

het beleidskader zon en de verwachting is dat hier straks een goed bod ligt, wat aansluit bij het 

beleidskader en waar The Dutch, de directe omgeving en de gemeente voordeel bij hebben. 

 

Consequenties 

Geen. 

 

Financiën 

Geen. 

 

Communicatie 

Naast deze raadsinformatienota zal de portefeuillehouder u mondeling op de hoogte houden van de 

voortgang van de gesprekken met The Dutch. 

 

Vervolg 

Zie communicatie. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


