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Geachte raadsleden,
Zoals toegezegd in de Opinienota Zonnevelden informeer ik u hierbij over gesprekken die wij
met verschillende partijen hierover hebben gevoerd.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
We hebben de wijk- en dorpsraden resp. diverse belangenorganisaties uitgenodigd voor twee
separate gesprekken. Daaraan hebben 4 wijk- en dorpsraden resp. ZLTO gehoor gegeven.
Van twee partijen (wijkraad Oss-Zuid en Enexis) ontvingen wij een schriftelijke reactie.
Anderen hebben niet gereageerd.
Wat is de kernboodschap?
In de gesprekken zijn diverse aspecten naar voren gekomen die partijen belangrijk vinden en
graag betrokken zien worden bij de overwegingen rondom het toestaan van zonnevelden.
Wijk- en dorpsraden
-

Voor het realiseren van een zonneveld stelt men dat met name de locatie een grote
rol speelt.

-

De maatwerk-aanpak wordt goed ontvangen, met name dat niet alles wordt
‘dichtgetimmerd’ zodanig dat er geen afwegingsruimte meer is.
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-

Men verwacht niet alleen dat de gemeente initiatieven faciliteert en controleert, maar
ook dat zij zelf initiatief neemt door te ontwikkelen. Van een eigen project kan de
gemeente veel leren.

-

Tijdig de dialoog met de omgeving starten acht men van wezenlijk belang voor het
slagen van een project.

-

Men ziet voor zichzelf vooral een rol in het proces incl. het meedenken over het goed
voeren van de dialoog met de omgeving. Daarnaast kunnen zij aangeven wat
belangrijk is ten aanzien van de locatie en de omgeving, ook ten behoeve van de
initiatiefnemer.

-

Het idee is geopperd om een kader op te stellen waaraan het omgevingsoverleg met
bewoners minstens dient te voldoen.

-

Aandacht is gevraagd voor opslag van energie en voor veiligheid zowel in fysieke zin
als met betrekking tot de voorziening bij stroomuitval.

-

Men ziet dat nog veel daken van gebouwen in de gemeente niet worden benut. Deze
ruimte zien zij liever eerst benut voordat overgegaan wordt op zonnevelden.

-

Aandacht wordt gevraagd voor het borgen van langdurig ecologisch beheer van de
bodem onder en rondom zonnepanelen.

-

Voor het verkrijgen van een groter draagvlak wordt aanbevolen om direct
omwonenden op een of andere wijze mee te laten profiteren van de financiële
opbrengsten.

-

Men acht het wenselijk dat tijdens de werkzame periode van een zonneveld verplicht
een financiële bijdrage wordt gevormd als reservering voor de onkosten die gemoeid
zullen zijn met het ontmantelen van deze zonnevelden.

ZLTO
-

Wij verwijzen naar de bijgevoegde schriftelijke reactie die wij in ons gesprek hebben
gevraagd.

Diversen
-

De vergunningstermijn van 15-20 jaar wordt door een ontwikkelaar vanuit
bedrijfseconomisch perspectief als te korte genoemd. In diverse andere gemeenten is
een termijn van 25 jaar mogelijk.

-

Onder meer IVN en Brabants Landschap hebben geen gehoor gegeven aan de
uitnodiging. In eerdere gesprekken (in 2018 en 2019) met hen over duurzame energie
gaven zij aan dat zonnevelden en weidevogels niet goed samen gaan. Zij zouden
graag een integrale visie zien voor wind en zon, zodat gericht en effectief
weidevogelmaatregelen genomen kunnen worden. IVN benadrukt dat ze wil
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meedenken met de gemeente over hoe het duurzaam opwekken van energie en
weidevogels samen kunnen gaan.
In een korte reactie geeft IVN aan dat het voor alle biologie (flora en fauna) geldt, niet
alleen weidevogels. Daarbij moet je op elke locatie goed naar de biologie kijken. De
Hertogswetering is een belangrijke verbindingszone. In de basis vindt IVN dat
zonnepalen op de daken thuishoren.
In de Tweede Kamer is motie van Dik-Faber aangenomen over toepassing van een in
ontwikkeling zijnde zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing zonne-energie. De
aangenomen motie (oktober 2018) en kamerbrief van de minister van Economische Zaken en
Klimaat (februari 2019) hebben wij als bijlage bijgevoegd. We betrekken dit bij het opstellen
van de adviesnota.
Wat is het vervolg?
Wij vragen u deze informatie te betrekken bij uw beraadslagingen over de opinienota voor
zonnevelden in uw vergadering van 16 mei aanstaande.

Hoogachtend,

mr J. van der Schoot
Wethouder Energie c.s.

