Amendement
Registratienummer :
Onderwerp : Beleidskader Zon
Datum : 29 september 2020
Ingediend door de fractie(s): Leefbaar Lokaal Belang
__________________________________________________________
De raad van de gemeente West Betuwe op 29 september 2020 in vergadering
bijeen, ter behandeling van het voorstel Beleidskader Zon.
Besluit:
Het raadsvoorstel als volgt zal luiden:
1. Beslispunt 1: Het Beleidskader en 'Grondgebonden Zon' vast te stellen met
uitzondering van de pauzegronden en in het bijzonder het initiatief van “the
Dutch”.Ten aanzien van het aanwijzen/het wel/ geen medewerking verlenen
aan initiatieven gelegen op de zogenaamde “pauzegronden” zal los van dit
beleidskader worden besloten.
2. Beslispunt 2: Het Beleidskader 'Zon als teeltondersteunende voorziening
(TOV)' vast te stellen waarbij de vier (niet nader uitgewerkte) pilots wel worden
aangewezen als gebied op de kaart van het beleidskader zon, maar waarvan
los van dit beleidskader wordt besloten om wel/geen medewerking te verlenen
aan initiatieven op deze TOV gronden.
3. Beslispunt 3: De projectprocedure te volgen als RO-procedure waarbij ten
aanzien van (toekomstige) aanwijzing op de kaart van het beleidskader zon
en vergunningverlening op basis van de beide beleidskaders zon te allen tijde
een verklaring van geen bedenkingen van de Raad wordt gevraagd en door
de raad moet worden verleend.
4. Beslispunt 4: in zijn geheel uit het raadsvoorstel verwijderen.
5. Beslispunt 5 in zijn geheel uit het raadsvoorstel verwijderen.
6. Beslispunt 6 in zijn geheel uit het raadsvoorstel verwijderen.

Aanvullend nieuw beslispunt 4: De bij de beslispunten 1 en 2 behorende kaart vast te
stellen.
En gaat over tot de orde van de dag.

constaterende dat:
-

-

-

-

In het raadsvoorstel met het onderwerp “beleidskader zon” aan de raad wordt
gevraagd om het beleidskader zon met 6 beslispunten vast te stellen;
Dit raadsvoorstel het aanwijzen/ medewerking verlenen aan initiatieven op
zogenaamde “pauzegronden” mogelijk maakt;
In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om ten aanzien van het aanleggen van
zonneparken ruimtelijk de projectprocedure te gebruiken;
In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om grondgebonden zonneparken toe te
voegen aan de categorieën waarvoor een verklaring van geen bedenkingen
niet is vereist (= schrappen uit Besluit onder A 7).
In het raadsvoorstel wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan het
verzoek van The Dutch om een zonnepark te realiseren mits de
gemeenteraad akkoord is met het voorgestelde beleidskader zon.
Daarmee het verzoek/initiatief van the Dutch en het vaststellen van het
beleidskader zon aan elkaar worden gekoppeld;
Niet duidelijk is of het verzoek van the Dutch een grondgebonden zonnepark
betreft;
Het verzoek van the Dutch in hoofdlijnen door middel van de stukken over dit
agendapunt aan de raad bekend is gemaakt en voor het eerst tijdens de
oordeelsvormende raad van 15 september 2020 is besproken;
De raad niet eerder op de hoogte is gesteld van het initiatief van the Dutch;
Details van dit verzoek ontbreken in het raadsvoorstel met bijbehorende
bijlagen, waaronder de kaart;
In het huidige coalitieakkoord is verwoord energieneutraal te willen zijn in
2050.

De fractie van Leefbaar Lokaal Belang stelt de volgende wijzigingen van het
raadsvoorstel voor:
overwegende dat:
1. The Dutch via de pers (artikel de Gelderlander 18 september 2020) heeft
gezegd dat zij van plan is een zonnepark aan te leggen op haar terrein op de
Haarweg te Spijk;
2. The Dutch in datzelfde artikel heeft gezegd dat zij inwoners wil laten
“meeprofiteren” en zo “iets terug” wil doen voor de gemeenschap;
3. The Dutch door de hoogste bestuursrechter als overtreder is aangemerkt;
4. The Dutch (als eigenaar en opdrachtgever) en de aannemer (als feitelijke
vervuiler) allebei verantwoordelijk zijn voor vervuiling van het betreffende
terrein;
5. De gemeente West Betuwe kosten heeft moeten maken om de vervuiling te
stoppen en gedurende de sanering toezicht moet blijven houden eventueel zal
moeten handhaven waarmee kosten zijn gemoeid;
6. Deze kosten op de betreffende aannemer en The Dutch als opdrachtgever en
eigenaar dienen te worden verhaald;
7. De vergunningaanvraag en overige details van het initiatief van The Dutch
geen onderdeel uitmaken van het beleidskader zon;

8. Nadere details ten aanzien van de in het beleidskader zon en de bijbehorende
kaart genoemde “pauzegronden”ontbreken.
9. De bij het beleidskader zon behorende kaart niet apart in een beslispunt wordt
vastgesteld terwijl via deze kaart het nieuwe aanwijsbeleid van gebieden wordt
vormgegeven;
10. In beslispunt 5 aan de Raad wel wordt gevraagd om akkoord te gaan van dit
initiatief (verzoek) van The Dutch door akkoord te gaan met het beleidskader
zon, ondanks het feit dat details zoals de vergunningaanvraag, een ruimtelijke
onderbouwing e.d. ontbreken.
11. In beslispunt 6 aan de Raad wel wordt gevraagd met aanwijzing van
zogenaamde TOV gebieden en medewerking te verlenen aan drie (niet nader
benoemde) pilots zonder dat daar momenteel informatie vergunningaanvraag,
een ruimtelijke onderbouwing e.d. beschikbaar is;

Leefbaar Lokaal Belang is van mening dat:
● The Dutch als vergunningaanvrager (verzoeker) van het initiatief de kosten die
de gemeente heeft moeten maken en die uiteindelijk bij de inwoners terecht
komen, aan de gemeenschap zal moeten terugbetalen, als zij echt iets voor
de inwoners wil doen;
● The Dutch in het openbaar duidelijk heeft gemaakt iets voor de inwoners terug
te willen doen.
● The Dutch in het betreffende persbericht niet zegt hoe zij dat wil doen;
● Deze uiting van berouw te maken moet hebben met de vervuiling en de kosten
voor de gemeenschap die daaruit voortvloeien;
● The Dutch de kosten moet betalen die door de gemeente zijn gemaakt door
het stoppen van de vervuiling en de kosten die samenhangen met
toezicht/handhaving de komende jaren.
● Deze kosten die de gemeente en haar inwoners hebben gemaakt, moet
worden betaald uit de opbrengsten van de zonnepanelen die worden verdiend
door The Dutch;
● Het college daarover met The Dutch in gesprek moet gaan;
● De gemeenteraad ten aanzien van het aanwijzen/medewerking verlenen aan
initiatieven op de genoemde pauzegronden en meer in het bijzonder ten
aanzien het verzoek van The Dutch regie neemt.
● Deze pauzegronden en het verzoek van The Dutch uit het beleidskader zon,
de bijbehorende kaart en dit raadsvoorstel worden verwijderd.
● Het niet duidelijk is waarom de genoemde pauzegronden en in het bijzonder
het initiatief van The Dutch tegelijkertijd met de beleidskaders zon moeten
worden vastgesteld;
● Door dit amendement ten aanzien van de genoemde pauzegronden en in het
bijzonder het verzoek van The Dutch eerst meer onderzoek moet worden
gedaan. Voor de pauzegronden betreft dat de haalbaarheid en meer
informatie over eventuele initiatieven op deze pauzegronden. In geval van The
Dutch komt daar bovenop de verhaalbaarheid van de kosten van het stoppen
van de sanering en handhaving/toezicht uit de opbrengsten van de
zonnepanelen van The Dutch.

● Nadat alle informatie is verzameld kan de raad een besluit kan nemen over
het aanwijzen van deze pauzegronden op de kaart beleidskader zon en het
wel/geen medewerking verlenen aan initiatieven op deze gronden.
● De zogenaamde TOV gronden wel op de kaart kunnen worden aangewezen,
maar eventuele initiatieven op deze TOV gronden als pilot eerst moeten
worden onderzocht voordat er wel/geen medewerking kan worden verleend;
● In de te volgen ruimtelijke projectprocedure altijd een verklaring van geen
bedenkingen aan de raad moet worden gevraagd en door de raad moet
worden afgegeven;
● Het college en de coalitie in hun coalitieakkoord het streven om
energieneutraal te zijn hebben uitgesteld van 2030 naar 2050.
● Gezien onze argumenten beslispunten 1, 2 en 3 dienen te worden aangepast
en de beslispunten 4, 5 en 6 uit het raadsvoorstel dienen te worden
verwijderd.
● Aangezien de kaart die hoort bij het beleidskader zon niet apart is genoemd,
deze kaart in een apart beslispunt vast te stellen.

Getekend:

Leefbaar Lokaal Belang
P. van Kuilenburg

