De Gemeenteraad van Wijchen
Bouw zonnepark Bankhoef bij Hernen

Schriftelijke vraag van het CDA Wijchen
Ingediend: 19 november 2020
Aanleiding:
Wijchen heeft de ambitie in 2040 energieneutraal te zijn. In het kader daarvan heeft de
gemeenteraad in 2018 het Energieplan aangenomen om uiterlijk 2023 totaal 30 hectare
zonneparken te realiseren. Om daaraan te voldoen heeft gemeente Wijchen begin dit jaar
een uitvraag gedaan om voor de nog resterende 19 hectare aan zonneparken te realiseren.
Begin september heeft de gemeente bekend gemaakt dat de combinatie Pure Energie en
Energiecorporatie Leur e.o. (ECL) de selectie heeft gewonnen. In de beoordeling wogen
draagvlak en participatie het zwaarst mee. Met name door inbreng van de ECL als lokale
maatschappelijke partij worden deze aspecten gewaarborgd.
Op 17 november heeft ons het bericht via De Gelderlander bereikt dat de samenwerking
tussen Pure Energie en ECL eenzijdig door Pure Energie is opgezegd.
Het CDA Wijchen wil graag weten hoe het college aankijkt tegen deze ontwikkeling. Daarom stelt het nu de volgende vragen:
Vragen:
1. Wordt met het wegvallen van de ECL nog wel voldaan aan de oorspronkelijke inschrijving van Pure Energie en ECL samen?
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?
3. Voldoet de oorspronkelijke inschrijving van Pure Energie en ECL nu ECL wegvalt,
nog wel aan de regels van de selectieprocedure?
4. Kunnen andere inschrijvers nu eventueel bezwaar aantekenen tegen de uitslag van
de uitvraag?
5. Zal de procedure van de inschrijving eventueel opnieuw moeten worden gedaan?
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?
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