
Op 14 april jl. stelde de CU-fractie vragen over het Beleidskader Zon. Deze mail voorziet in de 
beantwoording daarvan. 
 
Vraag 1 en 2 
De  herinvesteringen in het gebied/de omgeving kent verschillende onderdelen(zie A-C). 
 
Vraag 1 – Specifiek voor het gebiedsfonds/omgevingsfonds (B) willen wij graag weten welke 
mogelijkheden er zijn voor de gemeente invloed uit te oefenen op de besteding van de gelden? Of 
zelfs het fonds zelf te beheren? 
Op dit moment worden de statuten van de onafhankelijke Stichting Omgevingsfondsen West Betuwe 
uitgewerkt. Het concept gaat uit van een Bestuur (bestaande uit inwoners), een Raad van Toezicht (met 
o.a. een vertegenwoordiger van de gemeente West Betuwe) en één of meerdere Adviescommissies (met 
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld en de samenleving). Dus zoals de statuten er 
nu uitzien is de invloed van de gemeente beperkt tot de Raad van Toezicht. Het zelf beheren van het 
fonds ligt niet voor de hand. 
 
Vraag 2 – In de beantwoording van de vraag (nr. 7 in de beantwoording) van de SGP of het mogelijk 
is Teelt ondersteunende voorzieningen/TOV meer punten te kunnen geven, antwoordt het college 
dat TOV in het beleidskader nu een “no regret” locatie is. Wij zien echter dat in het beleidskader TOV 
wordt beloond met 20 punten onder 3. Agrarische structuur en extra’s op blz. 4. Wat is nu juist? 
TOV als no-regret is juist. In de versie die bij de raadstukken zit, is dat ook zo opgenomen; In trede 1 van 
de zonneladder worden zonnepanelen als teeltondersteunende voorzieningen als no-regret locatie 
gezien. Deze zouden dus altijd moeten kunnen, maar moeten wel zijn voorzien van een landschappelijk 
inpassingsplan. 
 
Vraag 3, 4 en 5 – Per herinvesteringsonderdeel (A-C) zouden wij graag antwoord willen op de 
volgende vragen: 
3. Met welke bedragen houdt het college rekening? 
4. Zijn er voorbeelden van herinvesteringen (bijvoorbeeld bij de windmolens) uit het verleden te 
noemen? Zo ja, welke? 
5. Hoe groot is het gebied waarin wordt geherinvesteerd? 
 
A. Winst investering door de initiatiefnemer. 
We lezen dat:” Extra punten (max. 20 punten) zijn te verdienen als uit de aanvraag blijkt dat (een deel 
van) de ‘winst’ wordt geïnvesteerd in de omgeving (dit staat los van het Gebiedsfonds). Bij 
initiatieven die op de grens van de gemeente zijn geprojecteerd, behoort ook de omliggende 
gemeente tot de omgeving.  
Initiatiefnemers kunnen aantonen dat hun project veel ‘maatschappelijke meerwaarde’ oplevert. Te 
denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een bijdrage in het gasloos maken van woningen of 
bedrijfsterreinen; ze kunnen bewoners en/of bedrijven in West Betuwe laten delen in de opbrengst 
door de uitgifte van obligaties of met een voordelig aanbod voor zonnestroom; ze kunnen sturen op 
een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid, bijv. door aannemers uit de regio in te huren of door 
lokale werklozen een opleidingstraject aan te bieden.  
Antwoord: 

3. Op dit moment is er nog geen bedrag bekend. Dat bedrag hangt onder andere af van de 
businesscase en die is weer afhankelijk van de SDE subsidie, maar ook van de aanvullende 
eisen die de gemeente stelt aan bijvoorbeeld de landschappelijke inpassing. 

4. In de concept Statuten Omgevingsfondsen West Betuwe staat hierover het volgende; de 
Stichting heeft tot doel het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven in de omgeving 
van de windparken Avri en Deil en de omgeving van andere te ontwikkelen wind- en/of 
zonneparken in de gemeente West Betuwe, die onder meer bijdragen aan de kwaliteit van de 
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woonomgeving, het voorzieningenniveau, sociale cohesie, veiligheid van de omgeving, waarin 
begrepen het verduurzamen van die omgeving, ecologische kwaliteit, energiebesparing en 
duurzame energie, die het persoonlijk belang van de betrokkenen overstijgen. 

5. Voor wind is in het verleden afgesproken dat dit een gebied is van 3,5 km rondom de 
windparken. Voor zon zal dat gebied, gezien de visuele impact, kleiner zijn. Maar daar zijn nog 
geen afspraken over gemaakt. 

 
B. Het initiatief betaalt een bijdrage van minimaal € 0,50/opgewekte MWh aan een Gebiedsfonds (zie 
raadsvoorstel) in de beantwoording van de vragen van LLB omgevingsfonds genoemd. Dit fonds 
wordt beheerd door een onafhankelijke stichting. 
Antwoord: 

3. Ook hiervoor geldt dat dit bedrag nog niet bekend is. Bij een gemiddelde opbrengst per ha. Van 
800 MWh levert dit bij 100 ha € 40.000. Maar die opbrengst is afhankelijk van vele factoren 
(hoeveelheid zon per jaar, hoeveelheid en opstelling panelen per ha, vermogen panelen). 

4. Zie beantwoording bij A4. 
5. Voor grondgebonden zonneparken is de grootte van dat gebied nog niet bepaald. Zie ook de 

beantwoording bij A5. 
 
C. Het initiatief zal voor tenminste 50% in lokaal eigendom komen. 
50 % eigenaarschap leidt tot een beter proces, meer financiële return voor de omgeving (de winst 
kan in het gebied worden gestoken) en daarmee voor draagvlak voor de noodzakelijke en ingrijpende 
energietransitie. Een grove inschatting laat zien dat er per ha per jaar ca. € 25.000 in het gebied 
‘blijft’ als het eigendom van de zonneparken voor 50 % in handen komt van bijvoorbeeld een lokale 
coöperatie. In het geval van Betuwewind kiezen de leden een toetsingscommissie die projecten 
voordraagt aan de leden. 
Antwoord: 

3. Bij 100 ha en 50 % lokaal eigendom gaat het dan om een bedrag van € 1.250.000. 
4. Zie beantwoording bij A4. 
5. Zie beantwoording bij A5. 


