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Beste heer Folgers,
In een brief van 8 maart 2022 stelt uw fractie ons vier vragen over de versnelling van de vergunningverlening van
duurzame energieprojecten. In deze brief beantwoorden wij deze vragen.

Vragen 1 en 2.
Uw fractie nam kennis van een initiatief voor de aanleg van 40-50 zonnepanelen op een kwart hectare weiland
waarvoor de doorlooptijd voor het verkrijgen van een vergunning een half jaar zou bedragen. U vraagt of het
klopt dat het zo lang duurt voordat een dergelijk initiatief een vergunning heeft. Daarnaast vraagt u wat de
doorlooptijden zijn voordat een initiatiefnemer een vergunning krijgt.

Ons antwoord
Ja, het klopt dat de doorlooptijd van een vergunning een half jaar kan zijn. De doorlooptijd hangt af van de locatie
en de oppervlakte van de zonnepanelen. Voor het plaatsen van zonnepanelen op dak is meestal geen
omgevingsvergunning nodig. Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied en de regeling voor
kruimelgevallen is er voor het plaatsen van zonnepanelen op het eigen erf (binnen het bestemmingsvlak of
maximaal 50m2 aansluitend het bestemmingsvlak) een reguliere vergunning nodig. Deze heeft een doorlooptijd
van maximaal 8 weken. Voor het plaatsen van zonnepanelen op grotere afstand van het eigen erf is een
uitgebreide omgevingsvergunning nodig. De doorlooptijd is dan maximaal 26 weken en het kader waaraan wordt
getoetst de Richtlijnen zonneparken. De doorlooptijd van maximaal 26 weken is nodig om een zorgvuldige
afweging van belangen te maken en de wettelijke procedurestappen te doorlopen.

Vragen 3 en 4
U vraagt of het college bereid is, gelet op de urgentie, om de procedures voor duurzame energieprojecten te
versnellen. Bij een antwoord nee, vraagt u waarom niet. En bij een antwoord ja vraagt u wat daarvoor nodig is.

Ons antwoord
Voor dit moment houdt ons college vast aan het huidige beleid zoals verwoord in het bestemmingsplan
Buitengebied, de regeling voor kruimelgevallen en de Richtlijnen zonneparken. In de Richtlijnen is aangegeven
dat de energietransitie een dynamisch proces is. Nieuwe ontwikkelingen kunnen reden zijn om de opgave en/of
het beleid voor de opwek van duurzame energie aan te passen. Het is aan het nieuwe college en de nieuwe
gemeenteraad om hier een afweging in te maken.
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