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--------------------------------------------------------------------------Geachte gemeenteraad,
-

Donderdagavond staat het afwegingskader “Grootschalige opwekking zonne-energie in Oss “ op
de agenda.

-

Tijdens de bespreking van de Nota in de Adviescommissie en tijdens de bredere discussie over
de energie-transitie in de Opiniecommissie van jl donderdag kwamen vragen en opmerkingen
van diverse aard hierover aan de orde.

-

En zoals ik in de Opiniecommissie van jl donderdag heb aangegeven, geeft wat ik heb
opgehaald aanleiding voor een heroriëntatie op onze ambitie en aanpak. Dit wordt verwerkt in
nieuwe beleidsvoorstellen.

-

Maar dit afwegingskader ligt al langer ter besluitvorming voor. We hebben dit nodig om aan de
slag te kunnen met de beoordeling van initiatieven en de zoektocht naar andere mogelijke
opties voor grootschalige zonne-energie trajecten. Dat is waarop u eerder in de
Opiniecommissie van 16 mei over zonnevelden nadrukkelijk hebt aangedrongen. Het
afwegingskader geeft ons daarvoor de benodigde richting.

-

Daarom geef ik u naar aanleiding van de eerdere discussies hierover alvast ter voorbereiding
enkele overwegingen mee ten behoeve van de beraadslaging.

Ten aanzien van de besluitvorming
Er ligt een afwegingskader ter besluitvorming voor dat schetst hoe wij initiatieven voor
grootschalige opwekking van zonne-energie willen beoordelen.
Daarover zijn in de Adviescommissie opmerkingen gemaakt waarop ik hieronder inga.
En indachtig de boodschap van uw Raad “vaart te maken met zonnevelden” hebben wij 4
initiatieven voorgesteld om volgens dit afwegingskader te beoordelen. Dit zijn geheel verschillende
concrete initiatieven die specifiek zijn en waarmee we qua aard en omvang nauwelijks een
voorschot nemen op de nog op te stellen gebiedsvisie waarin ook opgenomen zal worden waar we
grootschalige opwekking van energie voorstelbaar vinden.
Met dit afwegingskader kunnen wij de genoemde initiatieven beoordelen. Dit is dan tevens een
praktijktest of dit afwegingskader voldoet. Met de uitkomst van de beoordeling van de initiatieven
komen we bij u terug in het kader van de besluitvorming.
Ik stel voor dan tevens de ervaring met het afwegingskader te delen en dit zo nodig bij te stellen.

Pagina 1 van 3

Op deze wijze gaan we concreet van start en doen we ervaring op zonder onomkeerbare stappen
te zetten.
Bevoegdheid van de Raad
Ik heb naar aanleiding van vragen, o.m. over de passages over de verklaring van geen
bedenkingen, in de beide commissies toegezegd dat ik de bevoegdheid van de Raad zou
verduidelijken. Daarvoor stel ik het volgende voor :
Zonneparken zijn voor Oss nieuw. Initiatieven daartoe roepen veel maatschappelijke en politieke
reactie op. En uitwerking vraagt veel inspanning, tijd en geld van de initiatiefnemer en van de
gemeente. Daarom willen wij de Raad vroegtijdig betrekken in de besluitvorming. Daarvoor passen
wij de procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voorlopig aan dwz totdat
daarover anders wordt besloten door de gemeenteraad. En wel als volgt.
-

Het College legt een principe-verzoek voor de ontwikkeling van een zonneveld, niet zijnde een
zonnedak, voor aan de Raad met de vraag of men er wel of niet mee kan instemmen dat dit in
behandeling wordt genomen conform dit afwegingskader. Dit principe-verzoek van de indiener
bevat in elk geval informatie over hemzelf, de aard, omvang en locatie, over de door de
initiatiefnemer ingeschatte effecten op de omgeving, over zijn bereidheid het afwegingskader
te volgen en zijn inschatting of er, en zo ja welke, knelpunten hij ziet die van invloed kunnen
zijn op een positieve uitkomst. De keuze om al of niet in dit stadium de omgeving hierin te
betrekken laten wij aan de initiatiefnemer. Voor de Omgevingsdialoog moeten wij overigens
nog een kader vaststellen. Dit is vorige week besproken in de Raadswerkgroep Omgevingswet.

-

Op basis van deze informatie van de initiatiefnemer doet het College een onderbouwd voorstel
aan de Raad om dit initiatief wel of niet in behandeling te nemen. Daarin wordt de zienswijze
van de initiatiefnemer op dat voorstel meegenomen.

-

Initiatieven die in behandeling worden genomen, worden beoordeeld op basis van het hier
beschreven afwegingskader. Het College legt haar conclusie ter beoordeling voor aan de Raad.

Als de Raad het afwegingskader heeft vastgesteld en zowel besluit over het principeverzoek als
over de eindbeoordeling is een verklaring van geen bezwaar overbodig.
Ecologische hoofdstructuur.
In de nota benoemen we onder punt 1 van het beoordelingskader (pagina 14) dat binnen het
Natuur Netwerk Nederland/Brabant (voorheen genaamd de Ecologische Hoofdstructuur) geen
mogelijkheid is voor het realiseren van zonnevelden. Dit volgt uit de Interim
Omgevingsverordening Noord-Brabant. Regelgeving maakt het dus niet mogelijk.
Onder punt 2 van de uitgangspunten benoemen we ‘ecologische waarden’. Dit gaat om waarden
die aanwezig zijn op plaatsen waar niet sprake is van het Natuur Netwerk Brabant. Op die plekken
zetten we de ecologische waarden af tegen het belang van het realiseren van onze energie-opgave.
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Initiatief van de heer Bekkers
Het initiatief van de heer Bekkers voor een experimenteel zonneveld in de Duurzame Polder is
inmiddels afgevallen. Bij nader inzien acht de initiatiefnemer deze proefopstelling onder de gestelde
voorwaarden bedrijfseconomisch niet haalbaar. Hij heeft ons benaderd voor een nieuwe locatie.
Daarmee nemen we dit verzoek in deze fase niet meer mee.
BoschSlabbers – rapport
Uit een vraagstelling leek in de Nota de indruk te zijn gewekt dat dit rapport is vastgesteld door de
raad. Dat is niet het geval. Het betreft een adviesrapport
Gebiedsvisie
In de Raadswerkgroep Omgevingswet en in de Opiniecommissie heb ik aangekondigd dat wij in het
1e kwartaal met een voorzet voor een gebiedsvisie komen voor het buitengebied waarin ook
energie aan de orde komt. Aan de hand daarvan bespreken we dan ook welke gronden wel en niet
in aanmerking komen voor zonnevelden.
Maximum
In de Nota wordt voorgesteld om tot 2023 maximaal 150 hectare aan aanvragen voor zonnevelden
te beoordelen. Dit heeft vragen opgeroepen.
Met de nu voorgestelde aanpak speelt dit maximum niet en komt dit onderwerp opnieuw aan bod
als we het afwegingskader evalueren, mede in het licht van de op te stellen gebiedsvisie.
Tenslotte
Ik hoop dat u deze nadere toelichting wilt betrekken bij de behandeling van het afwegingskader in
de vergadering van morgenavond.
Met vriendelijke groet,

mr. J. van der Schoot
Wethouder Duurzaamheid c.a.
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