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Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie CDA over grootschalig
zonnepark Hernen.
Wijchen, 15 januari 2019
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Het grootschalig zonnepark in Hernen is een particulier initiatief. Hiervoor is een
omgevingsvergunning aangevraagd. Zodra deze vergunningsaanvraag definitief
is kunnen inwoners uit Hernen in het kader van de ruimtelijke procedure invloed
uitoefenen op de besluitvorming.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Wat is de omvang van het zonnepark waarvoor omgevingsvergunning is
aangevraagd?
De vergunning is aangevraagd voor een zonnepark van 11 hectare met 51.500
zonnepanelen.
2. Zo dit een industrieel, grootschalig zonnepark betreft vindt u dit passend in het
buitengebied daar ook de A50 zoveel nadelige gevolgen heeft voor Hernen?
Het is aan uw raad om daar een oordeel over te hebben. Het project past niet
binnen het geldende bestemmingsplan. Om dit bestemmingsplan te kunnen te
wijzigen is op grond van de Wabo een uitgebreide procedure nodig. Dit betekent
dat alvorens we met deze procedure kunnen beginnen we moeten motiveren dat
in de toekomstige situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor
geldt dan weer dat het project moet passen binnen de relevante beleidskaders
en moet voldoen aan de wet- en regelgeving.
Op grond van artikel 2.27 van de Wabo en artikel 6.5 van het Besluit
omgevingsrecht is een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig. Die
verklaring moet worden afgegeven door de gemeenteraad. Dit betekent dat wij
pas een besluit kunnen nemen over de omgevingsvergunning, als ook de raad zich
heeft uitgesproken over de planologische aspecten. Binnenkort vragen wij uw raad
om een standpunt over de verklaring van geen bedenkingen.
3. Heeft de gemeente op dit moment kaders/beleid om een dergelijke aanvraag te
kunnen beoordelen?
Zoals opgenomen in het plan ‘Samen naar een duurzaam Wijchen, energieplan op
hoofdlijnen’ komt het beleid/kaders voor zonneparken eraan. Het nog te
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ontwikkelen beleid is nodig zodat we een goede afweging kunnen maken voor de
zonnevelden-/parklocaties, die in Wijchen gerealiseerd dienen te worden in het
kader van het Nationaal Klimaat Akkoord. In het licht van deze ontwikkelingen
zal de aanvraag van het zonnepark in Hernen worden beoordeeld.
4.

Waarom zijn de inwoners van Hernen hierover niet actief vanuit de gemeente
geïnformeerd?
Het zonnepark is een particulier initiatief. Het is aan de initiatiefnemer om
hierover te communiceren of inwoners van Hernen actief te informeren. Wij zijn
als bevoegd gezag wettelijk verplicht om op de gemeentepagina een kennisgeving
van de aanvraag te publiceren.

5.

Wat gaat u doen met de verontrusting die hierover in Hernen leeft?
Wij, college en raad, zullen de gevoelens en zorgen vanuit de omgeving
meenemen in onze afwegingen. Los daarvan heeft de omgeving in het kader van
de formele procedure nog de mogelijkheid om hun zorgen en bezwaren kenbaar
te maken. Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide voorbereidingsprocedure.
Voordat wij een definitief besluit nemen over de aanvraag wordt het
ontwerpbesluit ter inzage gelegd (6 weken). Op dat moment kan een ieder zijn of
haar zienswijze naar voren brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens
betrokken bij de definitieve besluitvorming.
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