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Principeverzoek
Conceptbrief

Analoog beschikbaar? Nee

Ter besluitvorming
Voorstel:
1. Tot het afwijzen van het principeverzoek;
2. Tot het innemen van het bestuurlijk standpunt dat u binnen deze coalitieperiode geen medewerking
verleend aan verzoeken voor kleinere zonnevelden (> 50 m² en < 2 hectare).

Besluit:
Akkoord conform voorstel
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TOELICHTING COLLEGEVOORSTEL
Inleiding
Door de eigenaar van de gronden aan de Zeelandsestraat 71 te Millingen is het verzoek
gedaan voor het plaatsen van zonnepanelen op de gronden die ten noorden en zuiden van
de woning liggen. Het zonnepark krijgt een totale oppervlakte van ca. 4.000 m² (=0,4 ha).

bovenaanzicht op Zeelandsestraat 71

zonnepanelen op de gronden ten noorden en zuiden van de woning

De voorwaarden uit de gemeentelijke Ruimtelijke Visie op duurzame energie zijn van
toepassing op de pilots voor zonnevelden die groter zijn dan 2 ha. U hebt onlangs een 4e
pilotproject benoemd en besloten voorlopig geen nieuwe pilots te benoemen.
Voor zonnevelden die niet groter worden dan 50 m² hebben we intern de werkafspraak
gemaakt dat daar met een omgevingsvergunning aan wordt meegewerkt als de
zonnepanelen goed gesitueerd worden (zoveel mogelijk in het achtererfgebied van de
betreffende woning of het bedrijf en zo dicht mogelijk bij de bestaande bebouwing).
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Echter, voor zonnevelden die groter zijn dan 50 m² en kleiner dan 2 ha, zoals onderliggend
principeverzoek, is nog geen gemeentelijk beleid of een werkwijze beschikbaar.
Beoogd effect
Een standpunt van uw college over het principeverzoek voor de aanleg van ca. 4.000 m2
aan zonnepanelen langs de Zeelandsestraat te Millingen aan de Rijn. En een algemeen
standpunt van uw college over (nieuwe) verzoeken voor de aanleg van kleinere zonnevelden
met een grootte tussen 50 m² en 2 ha.
Argumenten
1.1 de bijdrage aan de energieopgave is minimaal in relatie tot de impact op de omgeving
Ook de kleinere zonnevelden waar dit voorstel over gaat, hebben een behoorlijke impact op
de omgeving. Terwijl de bijdrage van deze zonnevelden aan onze energieopgave relatief
beperkt is. Er vindt een versnippering (confetti) aan zonneparken in onze gemeente plaats.
Terwijl we juist vanuit het principe zoekgebieden dit willen voorkomen. Om deze reden is het
voorstel om deze grootte van zonnevelden voorlopig – gedurende deze coalitieperiode – niet
toe te staan.
1.2 Zon op daken is te prefereren boven kleinschalige zonnevelden
Bij de principe-verzoeken voor zonnevelden in deze grootte (en kleiner) valt het op dat
steeds meer inwoners en bedrijven kiezen voor zonnepanelen op het land en niet voor
zonnepanelen op daken. Het is enerzijds minder lastig te realiseren en daarmee goedkoper.
Terwijl de afspraak met de gemeenteraad is, dat u zich – naast de grootschalige pilots - op
de eerste plaats gaat inzetten voor zonnepanelen op daken. De impact van zonnepanelen op
daken van bestaande gebouwen is veel minder belastend voor de omgeving.
Kanttekening
Het realiseren van onze duurzame energiedoelstelling is nog niet binnen handbereik. Feitelijk
hebben we elke optie en elk initiatief hard nodig; we kunnen ons de luxe van het afwijzen van
dit soort initiatieven vanuit dat oogpunt niet permitteren. Tegelijkertijd willen we ons
landschap behoeden van een ongebreidelde groei aan zonneparken. Dit vergt dus een
zorgvuldige aanpak waarbij draagvlak voor het opwekken van duurzame energie bij onze
inwoners essentieel is.
Financiële onderbouwing nee
Voor het in behandeling nemen van het principeverzoek worden leges in rekening gebracht
ter dekking van de kosten die wij als gemeente maken. Door geen nieuwe principeverzoeken voor dit onderdeel (zonnevelden tussen 50 m² en 50 hectare) in behandeling te
nemen, ontvangen wij dus geen inkomsten. Daar staat tegenover dat wij ook geen kosten
maken en tijd beschikbaar hebben voor de andere principe-verzoeken.
Duurzaamheid
Het voorstel leidt enerzijds tot minder opwekking van duurzame energie. Echter door ons
vooral te richten op de pilots en de kleinere aanvragen voor woningen (zonnepanelen op
daken) dragen we ook bij aan de duurzaamheidsdoelstelling, maar dan vanuit het principe
panelen op daken en verduurzaming van onze woningen.
Communicatie
Ik informeer en betrek:
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-

de indiener van het principeverzoek wordt persoonlijk van uw standpunt op de hoogte
gebracht.
uw algemene standpunt over deze grootte van zonnevelden wordt actief
gecommuniceerd met de inwoners via een persbericht.

Aanpak/uitvoering
Na besluitvorming vindt de actieve communicatie plaats zoals hierboven beschreven.
Advies van adviserende afdelingen
Het voorstel is afgestemd met de aanjager Duurzaamheid, Barry de Vries.
Openbaarheid
Het voorstel is openbaar.
De bijlage is openbaar.
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