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Titel
Voortgang procedure Barneveldse Zonneladder

Voorstel besluit
1. Het college neemt kennis van de memo Voortgangsnotitie procedure Barneveldse Zonneladder
2. Het college biedt de memo ter kennisneming aan de Raad aan

1. Inleiding
Bijgevoegde memo geeft verslag van de voortgang van de procedure voor zonneweides in de gemeente
Barneveld op basis van de Barneveldse Zonneladder.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
Zonneweides worden gerealiseerd in de gemeente Barneveld met een maximum van 175.000 panelen.

b) Maatschappelijk effect
Gemeente, inwoners en ondernemers werken gezamenlijk aan de opgave voor besparing en opwek van
duurzame energie.

3. Argumenten
4. Kanttekeningen
5. Financiën
6. Uitvoering
Planning:
Communicatie:
Evaluatie/controle
7. Bijlagen
Memo “Voortgangsnotitie procedure Barneveldse Zonneladder”

Memo

Datum:

Onderwerp:

Ter attentie
van:
Afzender:

25 mei 2020

Voortgangsnotitie procedure Barneveldse Zonneladder
Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders
Aanleiding
Het doel van deze memo is om u te informeren over de uitvoering van de Barneveldse
Zonneladder en de stand van zaken omtrent de initiatieven die zijn ingediend voor het
realiseren van zonneweides.
De gemeente Barneveld heeft nog geen grootschalige opstellingen van zonnepanelen
op land. De verzoeken voor de aanleg van dergelijke zonneweides namen sinds 2017
toe. In 2018 is daarom gestart met het opstellen van een beleidskader waarbinnen
zonnepanelen op land mogelijk zouden worden. Op 10 juli 2019 is de Barneveldse
Zonneladder unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. De Zonneladder kent twee
hoofdelementen. In 5 tredes is een trapsgewijze voorkeur beschreven van opstellingen
van zonnepanelen. Per trede zijn criteria vastgelegd. Daarnaast is een procedure
ontwikkeld voorafgaand aan vergunningverleningprocedures, met als doel een
zorgvuldige beoordeling van de kwaliteit van de ingediende initiatieven voor
zonneweides. Na de eerste indieningsronde op 30 september 2019 heeft één voorstel
een positief advies gekregen en hebben 8 initiatieven de mogelijkheid gekregen om hun
verbeterde initiatieven op 10 februari 2020 opnieuw te kunnen indienen. Inmiddels
hebben vijf initiatieven een positief advies voor indiening van een omgevingsvergunning
gekregen. Vier initiatiefnemers zijn nog in gesprek met hun omgeving. De ambtelijke
commissie wacht het resultaat van die gesprekken af voor zij met een advies ten
aanzien van die initiatieven komt.
Uitvoering Barneveldse Zonneladder
In totaal zijn 9 initiatieven ingediend die beoordeeld zijn door een ambtelijke commissie.
Het initiatief Branderwal, dat in de eerste ronde voldoende punten had gehaald, is
inmiddels vergund. Na de tweede ronde van indiening kunnen vier initiatieven op advies
van de ambtelijke commissie een omgevingsvergunning aanvragen. Bij de vier overige
initiatieven spelen nog vragen of bezwaren bij de omgeving. In goed overleg wordt door
de initiatiefnemers getracht daaraan tegemoet te komen.
Locaties
In onderstaande uitsnede zijn de locaties van de initiatieven globaal aangegeven op
kaart. In de voorlopige concept Regionale Energie Strategie Foodvalley is afgesproken
om energie opwekking vooral langs infrastructuur te laten plaatsvinden. Van de 9
initiatieven liggen er 6 langs infrastructuur ( A1 of A30):

Panelen en hectares
Wanneer de velden allemaal gerealiseerd worden komt het totaal van de ingediende
initiatieven uit op iets meer dan 194.000 panelen. Dat is19.000 panelen boven de
175.000. panelen die als limiet zijn aangegeven in de Barneveldse Zonneladder. In totaal
wordt 40 hectare als zodanig in gebruik zijnde landbouwgrond in de initiatieven in
gebruik genomen voor zonnepanelen als alle initiatieven doorgaan.
Als alle initiatieven zowel het aantal benodigde punten halen, een vergunning krijgen én
SDE++ subsidie en het veld met het aantal geplande panelen daadwerkelijk wordt
gerealiseerd is dus sprake van overschrijding met 19.000 panelen. De Raad wordt in dat
geval om toestemming gevraagd voor deze overschrijding.
Het is mogelijk dat één of meerdere velden het niet halen omdat de vergunning niet
wordt verleend, de subsidie niet wordt toegekend of om andere redenen realisatie niet
mogelijk blijkt. Of het aantal panelen dan onder de grens van 175.000 komt is afhankelijk
van de omvang van het veld. Sommige velden zijn beperkt tot ongeveer 6.000 panelen.
Vijf initiatieven hebben 19.000 of meer panelen.
Het traject vanaf het aanvragen van een omgevingsvergunning, naar realisatie kan wel 2
jaar in beslag nemen. Pas eind 2021, begin 2022 zal duidelijk zijn of de initiatieven
succesvol zijn.
Conclusie
De procedure op basis van de Barneveldse Zonneladder heeft op dit moment 5
initiatieven opgeleverd die voldoende kwaliteit en steun van hun omgeving hebben voor
een aanvraag van een omgevingsvergunning. Tezamen goed voor ongeveer 114.000
zonnepanelen in de gemeente Barneveld. Er zijn nog vier initiatieven voor zonnevelden
waar nog gesprekken plaatsvinden met omwonenden. De resultaten van die gesprekken
worden afgewacht voordat de ambtelijke commissie met een definitief advies ten
aanzien van deze zonnevelden komt.
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