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Ter besluitvorming

Voorstel:
1) Het kader voor de landschappelijke en ecologische inpassing van zonnevelden vaststellen;
2) Het kader toezenden aan de provincie Gelderland en aan initiatiefnemers van zonnevelden.

Besluit: Gewijzigd genomen

Kaders voor landschappelijke ontwikkeling punt 10 aanpassen meer accent leggen op de toeristische 
ontwikkeling. Onder mandaat van de wethouder 
Voor het overige akkoord conform voorstel
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Inleiding
In de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie is neergelegd hoe onze gemeente wil komen tot 
een landschappelijke goede inpassing van zonnevelden. Desalniettemin is de provincie van 
mening dat de gemeente duidelijkere kaders moet stellen ten aanzien van de 
landschappelijke en ecologische inpassing van zonnevelden, zodat de gemeente beter de 
regie kan houden bij de ontwikkeling van zonnevelden. Eenzelfde opmerking komt van de 
natuur-, landschaps- en landbouworganisaties in onze gemeente.
Naar aanleiding van deze oproep heeft de afdeling Beleid het al neergelegde beleid verder 
aangevuld en verduidelijkt in de bijgevoegde notitie Kader voor de landschappelijke en 
ecologische inpassing van zonnevelden. Hiermee bieden we duidelijke handvatten voor 
ontwikkelaars bij de ontwikkeling van zonnevelden.

Beoogd effect
Ontwikkelaars krijgen een duidelijk handvat voor de ontwikkeling van zonnevelden;
De gemeente krijgt een goed toetsingskader voor de ontwikkeling van zonnevelden;
De provincie krijgt een handvat om plannen voor zonnevelden, die in principe in strijd zijn 
met provinciaal beleid, goed te keuren.

Argumenten
1.1 Het neergelegde beleid is verder verduidelijkt en biedt betere handvatten om plannen 

voor zonnevelden te beoordelen
Er is ambtelijk overleg geweest met de provincie over de Ruimtelijke Visie Duurzame 
Energieopwekking (RVDE). De provincie is van mening dat de gemeente haar kaders verder 
moest verduidelijken, zodat de gemeente beter de regie kan voeren op de ontwikkeling van 
zonnevelden. Een dergelijk kader is ook nodig om eventuele strijdigheid met provinciaal 
beleid, zoals ganzenrustgebieden, te kunnen weerleggen.
In de RVDE zijn al veel uitgangspunten neergelegd ten aanzien van landschappelijke en 
natuurlijke inpassing. Deze uitgangspunten zijn op sommige punten aangescherpt of 
verduidelijkt. Hierbij is ook aangehaakt op de eerste initiatieven die zijn ingediend en de 
reacties die daarop zijn ontvangen. Hieruit blijkt dat sommige uitgangspunten voor 
meerderlei uitleg vatbaar zijn (bijvoorbeeld dat ‘een hekwerk passeerbaar moet zijn voor 
kleine dieren, betreft dat reeën of muizen?);

1.2 Het verduidelijkte beleid belemmert niet de ontwikkeling van zonnevelden
Het kader is ambtelijk afgestemd tussen de beleidsmedewerkers natuur en landschap, 
duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Hierbij is een evenwicht gezocht en gevonden tussen 
natuur- en landschapsbehoud- en ontwikkeling en de haalbaarheid voor ontwikkelaars.

2. Het kader moet worden besproken en goedgekeurd door de provincie
Twee van de drie pilots bevinden zich in een ganzenrustgebied. Medewerking van de 
provincie is dus wel nodig om de pilots gerealiseerd te krijgen. Na accordering door uw 
college kan het kader worden toegezonden naar de provincie. Als die het kader akkoord 
bevinden kan het worden gebruikt door de gemeente en worden toegezonden aan 
ontwikkelaars.

Kanttekening
Verschillende ontwikkelaars zijn gestart met het planproces voor de aangewezen pilots. Het 
kader kan voor hen als een verrassing komen. Aan de andere kant heeft de gemeente 
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vooralsnog enkel enkele pilotprojecten aangewezen en is het eenieder wel duidelijk dat een 
goed landschapsplan van groot belang is voor de uiteindelijke goedkeuring van het plan.

Financiële onderbouwing nee
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Draagt bij aan doelstelling:
meer duurzame energie, omdat het de ruimtelijke haalbaarheid van projecten voor 
zonnepanelen vergroot.

Communicatie
Ik informeer en betrek (of heb dit al gedaan)
ondernemers als volgt over/bij het besluit:toezending na een positief principebesluit.
het bestuur als volgt over/bij het besluit: door dit voorstel
Is jouw antwoord op één of meerdere vragen 'ja': Verwerk je dit in je communicatie-aanpak. 
Stem desgewenst af met het cluster Communicatie.
Aanpak/uitvoering

1) Accordering door uw college;
2) Toezenden naar de provincie;
3) Gelijktijdig onder voorbehoud van goedkeuring provincie toezenden aan de 

ontwikkelaars.

Advies van adviserende afdelingen
Beleidsmedewerker Natuur en Landschap (MvdB)
Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening (HS)
Aanjager duurzaamheid (BdV)

Openbaarheid
Het voorstel is openbaar.

De bijlage is openbaar.

Het besluit is niet openbaar tot: 


