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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Antwoorden op CDA vragen over
zonnepark Bankhoef
Kernboodschap
De samenwerking tussen Pure Energie en Energiecooperatie Leur e.o. is hervat nadat
beide partijen een brief van de gemeente ontvingen waarin het gevolg stond beschreven
van de stopzetting van hun samenwerking. Indien de samenwerking stopt, mag geen van
beide partijen alleen verder gaan en zoekt de gemeente een andere initiatiefnemer voor
een zonnepark.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Wordt met het wegvallen van de ECL nog wel voldaan aan de oorspronkelijke inschrijving van Pure Energie en ECL samen?
Antwoord:
Nee, zodra de samenwerking stopt is dit een wezenlijke wijziging van de oorspronkelijke
inschrijving en, wordt niet meer voldaan aan de uitgevoerde Tenderprocedure. Hierdoor
is de gemeente genoodzaakt om de definitieve selectiegunning van dit initiatief in te
trekken.
2. Hoe gaat Pure Energie, nu zij als partij alleen verder gaat, tegemoetkomen aan de
maatschappelijke inbreng wat een belangrijk onderdeel was van de inschrijving en op
basis waarvan ze deze hebben gewonnen?
Antwoord:
Pure Energie kan niet als partij alleen verder gaan, zie antwoord op vraag 1.
3. Voldoet de oorspronkelijke inschrijving van Pure Energie en ECL nu ECL wegvalt, nog
wel aan de regels van de selectieprocedure?
Antwoord:
Nee, zie antwoord op vraag 1.
4. Kunnen andere inschrijvers nu eventueel bezwaar aantekenen tegen de uitslag van de
uitvraag?
Antwoord:
Als de definitieve gunning wordt ingetrokken dient het college een nieuw initiatief (of
initiatieven) voor een zonnepark te selecteren tot een maximum van 20 ha (netto
zonnepanelen). Het college kan hiervoor een nieuwe procedure opstarten of zij kan
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kiezen voor het eerstvolgend initiatief (nummer 2) van de uitgevoerde Tenderprocedure.
5. Zal de procedure van de inschrijving eventueel opnieuw moeten worden gedaan?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 4.
6. We hebben uit berichtgeving van ECL vernomen dat de gemeente Wijchen een gescheiden exploitatie van het zonnepark heeft afgewezen. Is dat juist en waar is dat op
gebaseerd?
Antwoord:
Nee dit is niet juist. De gemeente wil uit juridisch en beleidsmatig oogpunt niet dat er 2
vergunningen voor 1 plan wordt aangevraagd. Of een gescheiden exploitatie na
vergunningverlening juridisch mogelijk is en of het wenselijk is, wordt nog onderzocht.
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