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Uw kenmerk

Onderwerp

Niet aanwezig op woensdags

zienswijze ontwerpbesluit weigering Vvgb voor

realisatie zonnepark De Oude Weide

Geachte raadsleden,

en
(hierna: cliënten) vroegen ons om juridische hulp.

Cliënten zijn het eens met uw ontwerpbesluit
Op 21 juli 2021 is uw voorgenomen besluit gepubliceerd waarop een zienswijze kan worden ingediend

(vindplaats: https://zoek.officielebekeridmakinqen nl/qmb-2021 -235269.html). Het betreft een
kennisgeving ontwerpbesluit weigering Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) en ontwerpbesluit

weigering omgevingsvergunning m.b.t. aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure
zonnepark Oude Weide, gemeente Druten. Tegen laatstgenoemd ontwerpbesluit hebben wij namens

cliënten separaat een pro-forma zienswijze ingediend. Met deze zienswijze wensen zij nogmaals
kenbaar te maken dat zij de inhoud van uw ontwerpbesluit lot weigering van de Vvgb en alle daaraan
ten grondslag liggende overwegingen onderschrijven.

Cliënt vragen u de gevraagde Vvgb definitief te weigeren
Voor het beoogde zonnepark is als onderdeel van de procedure (project afwijkingsbesluit) in de eerste
plaats een Vvgb van uw gemeenteraad nodig. Het plan is besproken tijdens de raadsvergadering van

23 juni 2021. Cliënten hebben samen met de heer Beijer gebruik gemaakt van hun inspreekrecht..

Mede gelet op hetgeen door hen naar voren is gebracht heeft uw raad daarin terecht besloten geen
Vvgb af te geven, welk besluit thans als ontwerp ter inzage ligt. Cliënten scharen zich volledig achter

de overweging die ten grondslag liggen aan dit onderhavige besluit. Wellicht ten overvloede treft u de

uitgeschreven inspraaknota aan welke door hen is voorgelezen aan als BIJLAGE I. Daarnaast vindt u

relevante informatie en tegenargumenten in de correspondentie welke is bijgevoegd als BIJLAGE II.
Zekerheidshalve vraag ik u de inhoud ervan in dit verband als herhaald en ingelast mee te nemen in de

verdere besluitvorming.
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Extra reden voor afzien Vvgb; percentage lokale participatie niet geborgd
Het zal u duidelijk zijn dat cliënten het voorgenomen besluit zoals dat voorligt toejuichen. Op basis van
de overwegingen in het ontwerp besluit gaan zij ervan uit dat er geen Vvgb voor dit project zal worden

afgegeven. Cliënten scharen zich logischerwijs achter uw overwegingen. Hieraan wens ik -mogelijk ten
overvloede- toe te voegen dat het plan van initiatiefnemer in het kader van financiële participatie in het

project te weinig waarborgen biedt, terwijl de zonnevisie een percentage van 50% lokaal

eigenaarschap voorstaat. Men wil onder meer via de buurtkrant de regio een mogelijkheid geven mee
te investeren. Anders dan bij een coöperatief model is het benodigde percentage met het uitgeven van

obligaties zoals initiatiefnemer voorstelt, onvoldoende gewaarborgd. Het feit dat het voldoen aan deze

eis nu én voor de toekomst met te weinig waarborgen is omkleed, is op enig moment door raadsleden

besproken, maar is niet in de onderbouwing opgenomen. Ik merk dit op zodat u hierbij stil kunt staan
als zijnde des te meer reden om af te zien van de afgifte van een Vvgb.
Verzoek
Cliënten zijn van mening dat uw gemeenteraad terecht voornemens is af te zien van het verlenen van

een Vvgb. Wij vragen u dan ook het ontwerpbesluit te bekrachtigen, inhoudende een weigering van de
Vvgb voor de realisatie van het zonnepark Oude Weide ten zuidwesten van Afferden.
Bel of mail mij gerust als u nog vragen hebt

U bereikt mij op telefoonnummer

Mailen kan naar

klantenservice@achmearechtsbijstand.nl. Ons zaaknummer is R219960896. Wilt u dit nummer altijd

noemen als u belt of mailt? Wij kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,

Dhr. mr. S. (Sietse) Bosch
Senior jurist bestuursrecht
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