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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Leidraad voor zonne-energie gemeente Druten
Kernboodschap
Op 20 februari heeft de gemeenteraad de visie op zonne-energie Druten Wijchen
vastgesteld. De visie vormt het uitnodigingskader op hoofdlijnen voor initiatiefnemers
van zonneparken. Tevens heeft de raad besloten tot het ontwikkelen van een
afwegingskader, voor een goed onderbouwde selectie tussen alle initiatieven en tot een
beleidsplafond van 30 hectare. De bijgevoegde leidraad beschrijft een zorgvuldige en
transparante procedure om te komen tot 30 hectare aan zonneparken.
Eerdere besluiten
Datum
25 oktober
2018
20 augustus
2019
20 februari
2020

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)
Routekaart energieneutraal Druten 2040 door gemeenteraad
vastgesteld.
Z/18/023108 collegebesluit voor starten inspraakprocedure voor de
ontwerp visie op zonne-energie
Visie op zonne-energie Druten Wijchen door gemeenteraad vastgesteld.

Toelichting
De leidraad is nodig omdat binnen de gemeente Druten voor meer dan 30 hectare aan
initiatieven bekend zijn en een verantwoorde keuze gemaakt moet worden tussen deze
initiatieven. De leidraad wordt vanwege de samenhang gelijktijdig met de visie op zonneenergie geëvalueerd (dat is wanneer de vergunningsaanvragen voor 30 ha aan
zonneparken onherroepelijk zijn).
Gevolgen
Door het volgen van de procedure zoals beschreven in de leidraad, wordt een
weloverwogen en goed onderbouwde keuze gemaakt tussen de initiatieven voor
zonneparken. Dit is nodig omdat er 50 hectare aan zonneparken tot 2023 gerealiseerd
mogen worden
Communicatie
Initiatiefnemers van zonneparken worden via Tendernet uitgenodigd om hun plannen in
te dienen bij de gemeente. De bij de gemeente bekende initiatiefnemers worden actief
gevraagd om hun plannen in te dienen. De inwoners worden via de reguliere
gemeentelijke communicatiekanalen (website, Maas & Waler, etc.) geïnformeerd over de
leidraad. Zo weten ze waarop initiatieven worden geselecteerd. Initiatieven waar de
participatie goed is georganiseerd scoren goed.
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Uitvoering of Vervolgstappen
Initiatiefnemers krijgen tot 22 mei de tijd om hun plannen in te dienen via Tendernet. De
selectiecommissie doorloopt vervolgens de procedure zoals beschreven in de leidraad. De
selectiecommissie bestaat uit een externe voorzitter, een beleidsmedewerker RO,
landschap en duurzaamheid en een vergunningverlener. In week van 6 juli 2020 is
bekend welke initiatieven de ruimtelijke procedure mogen starten om een
omgevingsvergunning aan te vragen (voor in totaal ongeveer 30 hectare). De
initiatiefnemers die afvallen ontvangen hierover een brief met de motivatie waarom.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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