
Op 29 oktober jl. stelde de DB-fractie enkele technische vragen over zonneparken. Dit naar aanleiding 
van een artikel in Binnenlands Bestuur. Deze mail voorziet in de beantwoording van de gestelde 
vragen. 
 
Inleiding 
GEMEENTE KAN DEELNAME ZONNEPARK NIET VERPLICHTEN, zo luidde de kop van een artikel in 
Binnenlands Bestuur van afgelopen donderdag 22 oktober jl.. Hierin werd verwezen naar de factsheet 
van het Nationaal programma RES. Gemeente West Betuwe werd met name genoemd, als gemeente die 
dwingend een eis van 50% burger deelname zou opleggen, hetgeen door de branche organisatie van 
zonne-energiebedrijven Holland Solar betwist wordt. Los van de vraag in hoeverre de RESSEN zelf Raad 
van State proof zijn in relatie tot de Omgevingswet en de uitvoerige publicaties over de burgers die tot 
op heden niet of niet genoeg in het energietransitie proces zijn meegenomen. Uiteindelijk wordt hier 1 
aspect benoemd, terwijl de wet over 27 aspecten tegelijkertijd gaat. 
 
Eind 2019 is er al een rapport verschenen van het DuurzaamDoor-programma van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) , waarin deze 50% deelname door (georganiseerde) burgers uitvoerig 
wordt beschreven in het kader van de Omgevingswet en toegepast op de Bommelerwaard, door 
Coöperatie Bommelerwaar, met betrekking tot het toekomstige windpark in Maasdriel. De eerste zin uit 
het voorwoord luidde: Wat weinigen voor mogelijk hielden gebeurde toch: de opname in het 
Klimaatakkoord van het principe dat 50% van het eigendom van de nieuw te realiseren duurzame energie 
assets op land in de handen van lokale burgers en bedrijven hoort. 
 
Vrijdag 16 oktober 2020 heeft de ministerraad op voorstel van minister Ollongren ingestemd met de 
23ste tranche van de Crisis- en herstelwet. Via een nieuw experiment uit deze tranche kunnen provincies 
Flevoland, Gelderland en Utrecht – net als ruim 200 gemeenten – alvast experimenteren met de 
verbrede reikwijdte die centraal staat in de Omgevingswet. En zo nu al werk maken van 
maatschappelijke opgaven als de energietransitie. 
 
Vraag 1 – Hoe denkt het College over burgerparticipatie en de (georganiseerde) burger als derde 
gelijkwaardige partij binnen de Omgevingswet;   
De Omgevingswet hecht een groter belang aan participatie dan de Wet ruimtelijke ordening. Bovendien 
is een van de uitgangspunten van de gemeente West Betuwe dat we ‘samen met de samenleving’ 
werken. In ons coalitieakkoord staat dat wij hechten aan ruimte voor eigen initiatief, participatie en 
inspraak vanuit de samenleving. De rol van de (georganiseerde) burger wordt groter. Onder de 
Omgevingswet zitten alle belanghebbenden als gelijkwaardige partij aan tafel. Dit zal ook het 
uitgangspunt zijn voor participatiebeleid dat in de eerste helft van 2021 wordt opgesteld. Op voorhand 
dient daarbij ook gerealiseerd te worden dat de belangen van gelijkwaardige partijen niet per definitie 
even zwaar wegen én dat bij tegenstrijdige belangen het vaak de gemeente zal zijn die de knoop moet 
(blijven) doorhakken. 
Tot slot: in ons participatiebeleid zullen we onderscheid moeten maken tussen procesparticipatie en 
projectparticipatie. In sommige processen of projecten bepaalt een overheid (op grond van participatief 
tot stand gekomen beleid of een urgente maatschappelijke opgave) waar iets komt. Hoe we dit 
vervolgens uitwerken of inrichten op de bepaalde locatie is dan weer een nieuw onderwerp van 
participatie. 
 
Vraag 2 – Zou het College willen meedoen met de pilot van Minister Ollongren, om te voorkomen 
later lesgeld te moeten betalen, terwijl nu de mogelijkheid zich voordoet het vraagstuk integraal te 
laten landen op de Omgevingswet. Omdat excuus achteraf niets legaliseert. 
Het experiment waarop in het artikel wordt gedoeld betreft een provinciale verordening. In de 
23e tranche van de Crisis- en herstelwet krijgt onder meer de provincie Gelderland de mogelijkheid om 
een ruimtelijke verordening op te stellen met een verbrede reikwijdte. Daarmee kunnen aspecten die 
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onder de Wet ruimtelijke ordening moeilijk konden worden opgenomen (want niet ruimtelijk relevant) nu 
een plek krijgen in de provinciale Omgevingsverordening. Uiteraard maken wij gebruik van 
participatiemogelijkheden bij de totstandkoming van provinciaal beleid. Het is op dit moment echter niet 
zo dat gemeente West Betuwe zich kan aanmelden voor een specifiek project binnen de Gelderse 
Omgevingsverordening. Op dit moment is er ook geen aanleiding en/of capaciteit om een eigen project 
aan te leveren voor de volgende tranche van de Crisis- en herstelwet. Wel is het zo, dat we bij de 
totstandkoming van ons participatiebeleid in 2021 samenwerken met de regiogemeenten en kennis en 
ervaringen van andere gemeenten zullen benutten. 

 


