SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: De voormalige vuilnisbelt aan de Vluchtoordweg wordt mogelijk zonnepark lezen we in
het Brabants Dagblad van 1 mei jl.
TPsolar vraagt het college om medewerking om een tweede park – na Hoogveld Zuid-zuid - binnen de
gemeentegrenzen te realiseren. Uit het krantenartikel blijkt dat de verantwoordelijke wethouder in
beginsel positief staat tegenover het voorstel TPsolar.
De SP-fractie is ook voorstander van het benutten van braakliggende terreinen voor het opwekken van
schone energie. Sterker nog bij de begrotingsbehandeling hebben wij de vuilnisbelt expliciet genoemd
als een mogelijkheid daarvoor. Desondanks hebben wij de volgende vragen:
1.

De (voormalige)vuilnisbelt vraagt continue onderhoud en wordt momenteel beheerd door de
Omgevingsdienst. Gaat TPsolar dat onderhoud van de omgevingsdienst overnemen en is dit
bedrijf bekend met onderhouden van (voormalige) vuilstorten?

2.

Een belangrijk doel bij de realisatie van het zonnepark aan de Zeelandsedijk was de
betrokkenheid van inwoners die om wat voor reden dan ook geen eigen zonnepanelen op het
dak konden plaatsen. We hebben de indruk dat dat doel mislukt is, inwoners profiteren
nauwelijks of niet van het zonnepark. Wat gaat de gemeente doen om inwoners maximaal te
laten profiteren van dit tweede park?

3.

DE SP fractie heeft al eerder gepleit voor het in eigen hand krijgen, hebben en houden van
energiewinning door middel van een gemeentelijk of regionaal energiebedrijf. Nu de
gemeente steeds meer en vaker externe partijen de gelegenheid geeft om schone energie op
gemeentelijke bodem te winnen is het de hoogste tijd geworden om na te denken over een
eigen energiebedrijf. De opbrengst komt dan ook direct ten goede van de gemeenschap. Is de
wethouder met ons van mening dat een dergelijk bedrijf goed zou passen in de Regionale
Energie Strategie?

4.

Worden de plannen voor een zonnepark op de voormalige vuilstort geagendeerd in de
commissie REF? Zo ja, wanneer? Welke besluiten moet de raad nemen voordat er een
zonnepark op de voormalige vuilstort kan komen?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 3-6-2019
1.

De (voormalige)vuilnisbelt vraagt continue onderhoud en wordt momenteel beheerd door de
Omgevingsdienst. Gaat TPsolar dat onderhoud van de omgevingsdienst overnemen en is dit
bedrijf bekend met onderhouden van (voormalige) vuilstorten?

De voormalige vuilnisbelt is vorig jaar in eigendom en voor het beheer overgegaan naar Bodembeheer
Nederland, een stichting die het beheer van gesloten stortplaatsen uitvoert. Bodembeheer Nederland
verhuurt de ruimte op de stortplaats aan TPSolar voor het exploiteren van een zonnepark en ziet erop
toe dat de zonnepanelenconstructie geen negatieve invloed heeft op een goed beheer van de
stortplaats.

2.

Een belangrijk doel bij de realisatie van het zonnepark aan de Zeelandsedijk was de
betrokkenheid van inwoners die om wat voor reden dan ook geen eigen zonnepanelen op het
dak konden plaatsen. We hebben de indruk dat dat doel mislukt is, inwoners profiteren
nauwelijks of niet van het zonnepark. Wat gaat de gemeente doen om inwoners maximaal te
laten profiteren van dit tweede park?

De inwoners van Uden profiteren (indirect) van het zonnepark aan de Zeelandsedijk doordat de
huurinkomsten van deze gronden aanzienlijk hoger zijn dan voor de agrarische pacht. Deze
inkomsten komen in de algemene middelen van de gemeente Uden en worden ingezet voor het
algemeen belang. Daarnaast kunnen inwoners van Uden via Powerpeers stroom afnemen van het
zonnepark. Voor elke Udense klant stort Powerpeers een bijdrage in het Udenfonds en uit het
Udenfonds kunnen weer veel projecten voor burgers worden bekostigd. Sinds (heel) recent kunnen
Udenaren ook financieel in het zonnepark participeren. Daarnaast zijn en worden lokale partijen
betrokken bij het beheer van het park; o.a. Vrijwillig landschapsbeheer, IBN en lokale ondernemers.
De stortplaats is geen eigendom van de gemeente Uden waardoor de mogelijkheden beperkt zijn voor
de gemeente Uden om voorwaarden te stellen. We overleggen met Bodembeheer Nederland en TPSolar
over participatiemogelijkheden voor de inwoners van Uden. Daarnaast onderzoeken we de of lokale
participatie, conform het landelijke uitgangspunt als voorwaarde in de vergunning kan worden
opgenomen.
3.

De SP fractie heeft al eerder gepleit voor het in eigen hand krijgen, hebben en houden van
energiewinning door middel van een gemeentelijk of regionaal energiebedrijf. Nu de
gemeente steeds meer en vaker externe partijen de gelegenheid geeft om schone energie op
gemeentelijke bodem te winnen is het de hoogste tijd geworden om na te denken over een
eigen energiebedrijf. De opbrengst komt dan ook direct ten goede van de gemeenschap. Is
de wethouder met ons van mening dat een dergelijk bedrijf goed zou passen in de Regionale
Energie Strategie?

In het Ontwerp Klimaatakkoord is aangegeven dat het de ambitie is om 50% lokale participatie
te realiseren bij het vormgeven van de energietransitie in Nederland. Daarbij wordt vooral
gedoeld op participatie bij grootschalige zon en wind. De instrumenten hiervoor zullen in het
definitieve Klimaatakkoord worden uitgewerkt.
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Een gemeentelijk of regionaal energiebedrijf is niet de enige mogelijkheid om een deel van de
opbrengst van duurzame energieproductie ten goede te laten komen van de lokale gemeenschap. Wij
wachten eerst het bod vanuit de RES af en daarna wordt er gekeken welke instrumenten worden
ingezet.
Nu er nog geen (wettelijke) instrumenten zijn om lokale participatie te borgen zullen wij met
Bodembeheer Nederland en TPSolar overleggen over participatiemogelijkheden voor de inwoners van
Uden. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden of vormen van participatie in de vergunning
voorwaarden kunnen worden opgenomen.
4.

Worden de plannen voor een zonnepark op de voormalige vuilstort geagendeerd in de
commissie REF? Zo ja, wanneer? Welke besluiten moet de raad nemen voordat er een
zonnepark op de voormalige vuilstort kan komen?

Voor de realisatie van dit zonnepark is een bestemmingsplan wijziging noodzakelijk en deze zal aan
uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
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