Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Druten

Nijmegen, 12 september 2019

Onderwerp: realiseren zonneparken

Geacht College van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten,
In de Gelderlander d.d. 26 augustus 2019 ( https://www.gelderlander.nl/druten/druten-wil-50-hectareaan-zonnepanelen-binnen-vier-jaar~aec5ad27/ ) lazen wij over uw plannen, verwoord door de
wethouder de heer Springveld, om binnen 4 jaar 50 hectare aan zonnepanelen te realiseren. Stappen
naar verdere verduurzaming en realiseren van een energie-neutrale gemeente worden door ons
onderschreven. De ontwikkeling naar een energie-neutrale gemeente hebt u ook vormgegeven in de op
14 december 2018 in werking getreden Routekaart Naar energieneutraal Druten in 2040.
Wij willen wel onze zorg uitspreken over de in de Routekaart opgenomen wens om zonnepanelen te
leggen op de Uivermeertjes met een oppervlakte van 40% van de totale ambitie aan te realiseren
grootschalige zonne-energieprojecten. De Uivermeertjes zijn volgens onze informatie in beheer bij SBNL
( https://www.sbnlnatuurfonds.nl/uivermeertjes ) en zullen na afronding van de huidige zandwinning
verder ingericht worden als natuur. In en rond de Uivermeertjes komen vele vogelsoorten voor, de
laatste jaren zijn meer dan honderd verschillende soorten waargenomen. Tevens heeft het gebied een
grote potentie voor verdere ontwikkeling.
Daarnaast wordt voor zonneparken nog 10% van de ambitie aangegeven aan de Vissert, een te nat
landbouwgebied wat goed geschikt zou kunnen zijn voor weidevogels. De laatste 40% van de ambitie aan
de Veldstraat lijkt nog niet ontwikkeld te worden.
In het bericht wordt als voordeel aangegeven dat er zo geen goede grond van de agrarische sector wordt
afgepikt. Wij zijn, met u, van mening dat landbouwgrond pas in allerlaatste instantie gebruikt mag gaan
worden voor zonnevelden. Maar dat geldt in onze ogen ook voor natuurgebied
Uit de Routekaart energieneutraal blijkt ons dat in 2040, met gebruikmaking van windmolens, circa 30
hectare aan zonnevelden niet nodig zou zijn. Onze insteek zou zijn om eerst alle andere mogelijkheden
ten volle te benutten en dan pas, als het echt nodig is, te kijken naar landbouw- en natuurgebieden.
Zeer recent, na uw traject van het opstellen van de Routekaart, is er een brief van Minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat (https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/ericwiebes/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-over-eenzonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie ) verschenen aan de Tweede
Kamer waarin onder andere een zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonneenergie is opgenomen. Ook deze zonneladder ontziet landbouw- en natuurgebieden.
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Een voorkeursvolgorde die ontwikkeld is samen met de LTO, de provincies (IPO) en de gemeenten VNG.
Daken, restgronden binnen bebouwde kom en industrieterreinen, gronden langs infrastructuur hebben
de voorkeur boven landbouw- en natuurgronden. Dit standpunt wordt opgenomen in de Nationale
Omgevingsvisie. Met het IPO en de VNG is ook afgesproken dat de provincies en gemeenten
vergunningsaanvragen voor nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden gaan toetsen aan de
voorkeursvolgorde, of een vergelijkbaar door decentrale overheden vastgesteld afwegingskader. Natuuren landbouwgebieden niet volledig uitgesloten, de voorkeur ligt bij gronden met een andere primaire
functie dan landbouw of natuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of
bermen van spoor- en autowegen. In de brief van Minister Wiebes worden overigens nog een aantal
aandachtspunten aangegeven voor het geval er toch op water zonnepanelen gelegd zouden gaan
worden.
Tevens gaan er mogelijkheden ontstaan om gebruik van daken van zowel particulieren als bedrijven voor
zonnepanelen af te kunnen dwingen. Deze mogelijkheid wordt gecreëerd juist om plaatsing in landelijk
gebied tegen te gaan.
Wij willen u verder ook nog attent maken op de constructieve ladder
(https://www.natuurenmilieufederaties.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2019/01/De-constructievezonneladder_NMFs.pdf ) van de natuur- en milieufederaties.
Wij vragen u hierbij om een heroverweging zien ten aanzien van de ontwikkeling van zonnevelden op de
Uivermeertjes en aan de Vissert. En dat u bij deze heroverweging de landelijke afspraken en de
constructieve ladder hanteert.
Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan uw gemeenteraad.

In afwachting van uw antwoord,
Frank Saris, voorzitter Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken

Marijke van der Laan, secretaris Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omstreken,
i.a. Gerard ter Hart, bestuurslid
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