Van: steven@sep-p.nl [mailto:steven@sep-p.nl]
Verzonden: 26 september 2019 14:37
Aan: Raadsgriffie
CC: esterGL@bososs.nl; Frans Molenkamp
Onderwerp: Email bestemd voor de leden van de commissie ruimte en de fractievoorzitters

Vandaag sprak ik kort met Frans Molenkamp en Ester Bos over voortgang bij de gemeente t.a.v.
beleid voor zonnevelden.
Ik heb daarover onderstaande email vorige week vrijdag aan wethouder Van der Schoot en
ambtenaar Kraus gestuurd.
In de opiniecommissie ruimte vergadering op 16 mei j.l. heeft de meerderheid van de raad de
wethouder gezocht haast te maken met beoordeling van voorliggende projecten voor zonnevelden.
Ik moet helaas vaststellen dat dit proces sterk aan het vertragen is en dat daardoor projecten in
gevaar komen.
Ik verzoek de raad om druk op dit proces zodat projecten behandeld en vergund kunnen worden en
Oss ook van de nodige forse zonnevelden voorzien kan worden.
Mijn persoonlijke motto hieronder en deze is zeer voor Oss toepasselijk.
Met vriendelijke groet,
Kind regards,
Steven Pleging

“Nederland draait op grijs, we willen graag op groen. In Nederland is nog ontzettend
veel te doen.”
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Van: steven@sep-p.nl <steven@sep-p.nl>
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 12:25
Aan: 'j.van.der.schoot@oss.nl' <j.van.der.schoot@oss.nl>; Ronald Kraus (r.kraus@oss.nl)
<r.kraus@oss.nl>
CC: 'Huub Pleging' <huub@sep-p.nl>; 'Gerard Kemperman' <gkmobiel@gmail.com>
Onderwerp: Zonneparken in gemeente Oss
Geachte heren Van der Schoot en Kraus,
Beste Johan en Ronald,
Gisteren sprak ik Ronald Kraus over de nota kader beoordeling zonnevelden. Hij informeerde me dat
de voorziene behandeling in de gemeenteraad (adviescommissie ruimte 10/10/19 en
raadsvergadering 24/10/19) verdere vertraging oploopt.

De gemeenteraad heeft in mei (opiniecommissie ruimte dd 16 mei) wethouder Van der Schoot
gemaand tot spoed in het beoordelen van de projecten die op dat moment al bij gemeente
aangemeld waren.
Dit betekent dat feitelijk de projecten niet in behandeling genomen (kunnen) worden.
Capaciteitsproblemen bij RO worden hiervoor aangevoerd. Naar verluid zouden twee projecten wel
vergunning aangevraagd hebben en deze worden dan wel behandeld.
Omdat wij netjes volgens de verzoeken van ambtenaren ons gedragen hebben en niet de formele
stap naar vergunningsaanvraag hebben gezet, worden we nu weer verder in de wacht gezet. Dit is
superkritisch gezien de ontwikkelingen op het vlak van SDE++ 2020.
De projecten waaraan we werken zijn haalbaar voor grondeigenaren en investeerders op basis van
de momenteel geïndiceerde SDE subsidies in 2020. Als het vergunningsproces nu vertraagt, zullen we
mogelijk het tijdsvenster voor indienen subsidie aanvraag SDE++ 2020 niet halen.
We hebben met alle betrokkenen uitvoerig overleg gevoerd. Hierbij zijn ook directieleden en juristen
van Innogy en Gasunie betrokken.
Ik heb hieronder een chronologisch overzicht gemaakt van besprekingen/communicatie met
gemeente Oss.
Uit dit overzicht is duidelijk dat wij alles in het werk hebben gesteld om met de gemeente mee te
werken om de projecten te kwalificeren. Op verzoek van gemeente Oss hebben we gewacht met
officiële WABO proces start omdat men eerste het kader voor de beoordeling van zonnevelden door
de gemeenteraad wil laten aannemen.
Het kan niet zo zijn dat andere partijen wel hun projecten in behandeling krijgen en wij niet omdat
we ons netjes aan de afspraken met ambtenaren hebben gehouden.
Gezien het bovenstaande zullen we nu toch dan ook formele stappen moeten gaan nemen en
vergunningsaanvraag voor projecten officieel starten.

Chronologisch overzicht communicatie zonneparken met gemeente Oss
2017
3 principeverzoeken ingediend voor zonneparken;
Presentatie aan het Team Energie en Landschap. Discussie over inpassingsmogelijkheden. Visies over
en weer gedeeld.
Conclusie van gemeente Oss: projecten in de Maren Kessel en Lithoijen moeten aangehouden
worden in verband met ontwikkeling “Duurzame Polder”. Object in Macharen door ons ingetrokken
in verband met interesse agrariër (risico voor weidegang premie op de melk).
2018
Na de formatie van een nieuw college en op basis van coalitie akkoord (Kansen zien, Kansen pakken)
de discussie opnieuw opgevat met ambtenaren.
9 oktober bespreking met Eward Heijmans, Sjuul Ketelaars en Menno ter Avest. Nog steeds geen
concrete beweging in het proces rondom “Duurzame Polder”. Gemeente Oss stelt voor dat we met
locaties komen in andere delen van de gemeente.

26 oktober email aan de betrokkenen bij de vergadering van 9 oktober plus wethouder Van der
Schoot. 50 hectare potentieel op diverse locaties in gemeente Oss geïdentificeerd. Gevraagd om
feedback.
13 november terugkoppeling in telefoongesprek met Eward Heijmans. Diverse opties worden
geverifieerd. Beste potentieel lijkt te zitten in locaties in Berghem en Ravenstein (Gasunie). We gaan
in verdere onderhandeling met de grondbezitters.
2019
5 maart een bespreking met Eward Heijmans en Ronald Kraus om ontwikkelingen verder toe te
lichten. Wij hebben de heren Heijmans en Kraus geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van
mogelijkheden in Maren Kessel, “Duurzame Polder” en over de locaties Berghem en Ravenstein.
Afgesproken dat over de laatste twee op korte termijn een overleg met RO ambtenaren komt. Verder
zijn we door de heren op de hoogte gesteld van de komst van beleidsstukken over de beoordeling
van zonnevelden.
21 maart heeft de bespreking met RO ambtenaar Menno ter Avest en Ronald Kraus plaatsgehad.
Conclusie op dat moment is dat er geen belemmeringen zijn om de beide locaties als kansen op te
pakken.
3 april is dit nog eens door Menno ter Avest in een email bevestigd. We dienen nu af te wachten dat
het aangekondigde beleid in de raad behandeld wordt.
9 april ontvangen we de opinienota voor het kader zonnevelden en de aanvraagprocedure
omgevingsvergunning zonnevelden. Hieruit blijkt dat feitelijk enkele stappen uit de
aanvraagprocedure inmiddels al gepasseerd zijn met de besprekingen op 21 maart en 3 april.
9 mei schreef Steven Pleging nog een email ambtenaren en wethouder met zijn visie over
ontwikkelingen in de zonne-energie wereld. Dit naar aanleiding van een aantal aannames in website
van gemeente Oss over zonne-energie.
16 mei is de opinienota voor het kader zonnevelden in de opiniecommissie ruimte van de Osse
gemeenteraad behandeld.
17 mei verslag gedaan (aan Kraus/Heijmans/Ter Avest/Van der Schoot) van het bijwonen van de
opiniecommissie ruimte vergadering van 16 mei. Een meerderheid van de raad spoorde de
wethouder aan om vaart te maken met het beoordelen van de projecten die op dat moment al bij
gemeente Oss waren aangemeld. Burgermeester Buijs temperde ons enthousiasme met betrekking
tot de snelheid van de behandeling van nota. Dit zou zeker niet in commissievergaderingen in juni
aan de orde gaan komen. Eerste kans daarna was in de cyclus in september.
20 mei is door Steven Pleging een mail aan de bij de opiniecommissie aanwezige raadsleden gestuurd
met een toelichting op een aantal onderwerpen. Belangrijk is urgentie om reden dat zonnevelden
worden gestimuleerd met SDE+ subsidie. Deze wordt door RVO behandeld in twee rondes per jaar
(voorjaarsronde in maart/april en najaarsronde in oktober/november). Subsidies dalen per ronde en
daarmee ook de attractiviteit voor het realiseren van projecten.
23 mei hebben we de bijeenkomst voor initiatiefnemers voor zonnevelden in de “Duurzame Polder”
bijgewoond. Daar zijn we geïnformeerd dat het proces voor realisatie van mogelijkheden hier nog erg
lang kan gaan duren in verband met de mogelijke MER processen die men voor deze omgeving wil
gaan inzetten.
28 mei hebben we onze grote bezorgdheid uitgesproken naar de betrokken ambtenaren over het
enorm lange proces dat ons voorgesteld is. Dit is funest voor de realisatie van zonnevelden en omdat
MER procedures normaal niet ingezet worden bij realisatie van zonnevelden is dit ook niet nodig.
29 mei stelt Sjuul Ketelaars dat hier niet afgeweken kan worden van de ambtelijk ingeslagen weg.
13 juni hebben we samen met Patrick Bekkers en Olaf Duisters van een ander zonneveld initiatief een
bespreking met wethouder Van der Schoot en ambtenaren Kraus en Van ’t Hof. Discussie gaat over
de trage procesgang bij “Duurzame Polder”, projecten elders in Oss en de zonneladder. Situatie
rondom “Duurzame Polder” blijft ongewijzigd hoewel de wethouder mogelijk mee wil gaan in een
uitzonderingspositie voor het “Plan Lithse Ham” omdat dit erg onderscheidend zou zijn door

combinatie met natuur ontwikkeling. Ons plan in Maren Kessel is met zijn focus op efficiency (zo min
mogelijk gebruik van grond) en goede landschappelijke inpassing tegen de dijk van de
Hertogswetering) niet voldoende onderscheidend in de ogen van de wethouder. Stelling van Van der
Schoot is dat we ons nu beter richten op de ontwikkeling van zonneparken buiten de “Duurzame
Polder”. Verder worstelt de gemeente vooral met het begrip zonneladder. Daarin wordt gekeken
naar een voorkeursvolgorde voor toepassing van zon-PV. Hoewel wij in onze specialisatie geen
ontwikkelaar van zon op dak projecten zijn, geven we wel een aantal suggesties aan de gemeente
(email van 20 juni).
6 augustus heeft Ronald Kraus ons geïnformeerd dat de nota voor zonnevelden niet in de
raadscommissie van september behandeld gaat worden. Dit schuift op naar collegevergadering op 17
september, adviescommissie ruimte op 10 oktober en raadsvergadering op 24 oktober.
19 september zijn we weer door Ronald Kraus geïnformeerd dat de wethouder de nota wederom
niet heeft doorgestuurd naar de raad. Dit voor informeel onderhoud met de raad om te verkennen
hoe verder en welke prioriteiten aan welke delen van beleid te geven. Wel zouden 2 projecten,
waarvoor de initiatiefnemers een vergunningsaanvraag hebben ingediend, in behandeling genomen
worden.

Met vriendelijke groet,
Kind regards,
Steven Pleging

“Nederland draait op grijs, we willen graag op groen. In Nederland is nog ontzettend veel te doen.”

Mail:
Cell:
Skype:

steven@sep-p.nl
+31623951197
steven.pleging

Chamber of Commerce Registry/Kamer van Koophandel: 68974930
VAT-Number/BTW-Nummer: NL857671145B01
Address:
Gildeweg 46, 5175 SB Loon op Zand, NL
See how we are connected in LinkedIn

***
SEPP is een handelsnaam van Sustainable Energy Projects Pleging bv
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde.
Is het e-mailbericht niet aan u gericht? Dan vragen wij u om het bericht terug te sturen naar de
verzender en het origineel en kopieën ervan te verwijderen.
Alleen de geadresseerde mag de informatie gebruiken. Het is niet toegestaan om de informatie
openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden zonder
toestemming van SEPP.
SEPP spant zich ervoor in dat u juiste, volledige en tijdige informatie ontvangt.
SEPP kan niet in staan voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
***
SEPP is a trade name of Sustainable Energy Projects Pleging bv

This e-mail message is strictly confidential and only for the addressee.
Is this message not addressed to you? In that case we ask you to return the message to the
sender and remove the original and possible copies.
Only the addressee is allowed to use the disclosed information. It is not allowed to make the
disclosed information public, to share it with others or to multiply it without prior consent of SEPP.
SEPP makes an effort to make sure that you receive your information correct, complete and in
time.
SEPP can’t guarantee the right and complete transmittance of a sent message, nor the timely
receipt of it.
***

