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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: ontwerp visie op zonne energie
Kernboodschap
Het college van B&W heeft op 20 augustus besloten tot het starten van de
inspraakprocedure voor de ontwerp visie op zonne-energie alvorens deze aan te bieden
aan de gemeenteraad. Daarnaast heeft het college besloten om de visie te evalueren
zodra 50 hectare aan zonneparken is gerealiseerd.
Eerdere besluiten
Datum
25 oktober
2018

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Routekaart Energieneutraal Druten 2040

Toelichting
In de vastgestelde routekaart energieneutraal Druten 2040 staan 7 initiatieven voor
zonneparken vermeld waarvan de drie kansrijke projecten nu in behandeling zijn. In de
routekaart stond aangekondigd dat er een aanvullend plan kwam voor de
landschappelijke inpassing. Dit is de bijgevoegde ontwerp visie op zonne-energie.
De routekaart is opgesteld om een bijdrage te kunnen leveren aan het mondiaal
klimaatakkoord dat in 2015 door Nederland in Parijs is ondertekend.
In de routekaart is de ambitie opgenomen om 50 hectare aan zonneparken te realiseren.
De ontwerp visie op zonne-energie is een uitnodigingskader op hoofdlijnen voor
initiatiefnemers waarmee een goede landschappelijke inpassing en sterke betrokkenheid
van inwoners wordt gewaarborgd. Daarnaast biedt het een kader voor de klimaatopgave
die de gemeente Druten dient te leveren aan de Regionale Energie Strategie Arnhem
Nijmegen (= RES). De RES wordt in het kader van de in juni gepresenteerd
Klimaatakkoord opgesteld en hierover ontvangt de raad eind dit jaar een startnotitie.
Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren bij inwoners en andere belanghebbenden, is het
belangrijk om hen via de inspraakprocedure en een bijeenkomst te consulteren over de
ontwerp visie op zonne-energie.
Om na te gaan of de visie op zonne-energie voldoet is tijdige evaluatie door de gemeenteraad gewenst. Hierbij wordt ook de nog op te stellen beleidsregel meegenomen die
voor een zorgvuldige afweging moet zorgen tussen de ingediende initiatieven voor een
zonnepark.
Een geschikt moment voor evaluatie is als de lokale ambitie (50 hectare aan zonneparken) is gerealiseerd. De evaluatie wordt vanwege de wens tot harmonisatie afgestemd
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met de evaluatie door de gemeenteraad in Wijchen. Indien nodig wordt na afstemming
de visie op zonne-energie door de raad aangepast.
Gevolgen
Zodra de ontwerp visie op zonne-energie na de inspraakprocedure door de raad wordt
vastgesteld, geeft deze visie in de vorm van de zonneschijf aan waar zonnepanelen tot
2030 gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Dit instrument helpt
initiatiefnemers bij hun afweging om een zonneproject te starten. Daarnaast geeft het de
gemeente handvatten om de ingediende initiatieven te beoordelen en zorgt het ervoor
dat de inwoners financieel kunnen profiteren van een initiatief dat in hun omgeving wordt
gerealiseerd.
Communicatie
Via deze informatienota, de gratis lokale weekbladen, social media en andere
gebruikelijke gemeentelijke kanalen, worden de raadsleden, buurgemeenten, de
Drutense politieke partijen, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en
initiatiefnemers geïnformeerd over de ontwerp visie op zonne-energie. Daarnaast kunnen
de inwoners en andere belanghebbenden conform de Inspraakverordening Druten een
inspraakreactie indienen.
Na vaststelling van de ontwerp visie door de gemeenteraad en voordat een
omgevingsvergunning wordt verleend of een bestemminsplan gewijzigd, dienen de
initiatiefnemers op basis van een met de gemeente afgestemd communicatieplan, de
omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over hun initiatief.
Uitvoering of Vervolgstappen
Het college start de inspraakprocedure voor de ontwerp visie op zonne-energie zodra de
ontwerp visie is aangepast door een extern bureau. De wijzigingen in de ontwerp visie en
de inspraakprocedure worden afgestemd met die van Wijchen. Inwoners, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers kunnen binnen zes weken een
inspraakreactie indienen. Ontvangen inspraakreacties worden na deze termijn formeel
afgehandeld.
Daarnaast wordt binnen de inspraakperiode een bijeenkomst voor belanghebbenden
georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Stichting Goeie Gronden, Opgewekt Maas en Waal
en initiatiefnemers om hen te consulteren. De ontwerp visie op zonne-energie wordt naar
aanleiding van de inspraakreacties en de consultatiebijeenkomst alleen aangepast als
beide colleges daartoe besluiten. Uit oogpunt van harmonisatie bieden beide colleges
vervolgens de ontwerp visie op zonne-energie ter besluitvorming aan beide
gemeenteraden aan. Zodra de ontwerp visie op zonne-energie door de gemeenteraad
van Druten is vastgesteld, wordt een beleidsregel opgesteld en door het college
vastgesteld, waarin een afwegingskader tussen de initiatieven wordt beschreven. Het is
de bedoeling om ook deze beleidsregel te harmoniseren met die van de gemeente
Wijchen.
Na vaststelling van de beleidsregel door het college worden alle ingediende initiatieven
getoetst, afgewogen en formeel afgehandeld.
Geheimhouding:

Nee

Niet van toepassing.
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