
Aanleiding
In september 2020 heeft uw raad het geëvalueerde ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking’ 
vastgesteld. Dit beleid legt vast hoe en waarop we als gemeente initiatieven voor zonnevelden, windturbines en 
biomassa in onze gemeente beoordelen. Daarnaast geven we ook aan naar welke hoeveelheden energieopwekking 
we per technologie streven. 

Naast het proces en de beoordelingscriteria binnen het uitnodigingskader is ook de communicatie met omwonenden 
geëvalueerd. Voor de tweede tranche vraagt de gemeente de initiatiefnemers om voor het indienen van een 
principeverzoek de omwonenden binnen een straal van 400 m de omwonenden op de hoogte te brengen van het plan 
en ze gelegenheid te geven tot het stellen van vragen. Daarnaast zou de gemeente de omwonenden actief informeren 
over het proces. 

Als reactie op de actieve informatie van omwonenden hebben raad en college meerdere brieven van bewoners 
ontvangen en wil de werkgroep “Bescherm de Ettense buurtschappen” een petitie aan de raad aanbieden. Dit memo 
informeert u over waar we in het selectieproces staan en hoe het vervolg eruit ziet. 

Wat is er tot nu toe gebeurd omtrent de tweede tranche aan zonnevelden?

Selectie eerste tranche
Bij de zonnevelden werken we met twee tranches van 30 ha. De eerste tranche zonnevelden hebben we in 2019 
geselecteerd en in 2020 grotendeels vergund (zonnevelden Havebos, Rafelder, Zonne-Wilg en Lichtenberg). 

Opening tweede tranche
De tweede tranche van 30 ha stond open tot 1 april 2021. Dat wil zeggen dat initiatiefnemers een principeverzoek 
konden indienen. Het college kiest uit de binnengekomen principeverzoeken de zonnevelden die het beste aansluiten 
bij het uitnodigingskader en optellen tot circa 30 ha. 

Communicatie richting omwonenden
De gemeente heeft aan alle initiatiefnemers gevraagd om minimaal de omwonenden binnen een straal van 400 m te 
informeren dat ze een principeverzoek willen indienen. Dit hebben de meesten per brief en/of met huis-aan-huis-
bezoeken gedaan. Daarbij was onderdeel van de verstrekte informatie een flyer van de gemeente (zie bijlage 1) met 
uitleg over het proces. Bij initiatieven met minder dan 400 m afstand van de bebouwde kom, hebben ze, in overleg, 
andere grenzen aangehouden. 
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Memo

Aan: Gemeenteraad
Cc:
Van: College B & W
Datum 12 april 2021
Kenmerk: 243402
Onderwerp: Stand van zaken selectieproces zonnevelden



Reacties omwonenden
Naar aanleiding van de brieven, bijeenkomsten en/of 
huisbezoeken hebben een aantal omwonenden contact 
gezocht met de gemeente, zowel telefonisch, per brief 
als ook per mail. Deze reacties maken onderdeel uit van het beoordelingsdossier van de afzonderlijke zonneparken. 
Het college neemt de reacties dus mee in haar overwegingen. 

Ondanks de flyer met uitleg vanuit de gemeente roept het proces vragen op bij inwoners. Bovendien hebben ook 
inwoners buiten de straal van 400 m van een projectlocatie aangegeven meer informatie te willen. Om meer 
duidelijkheid te scheppen is als reactie hierop een artikel met meer uitleg in de Oude IJsselstreek Vizier van 14 april 
geplaatst (bijlage 2, ook gedeeld met de Gelderlander). 

Binnengekomen principeverzoeken
We hebben zeventien verzoeken ontvangen die goed zijn voor ruim 170 ha. Vijftien van deze plannen vallen zeker 
binnen het uitnodigingskader. Eén  plan valt buiten het kader en is te behandelen als maatwerk (1 ha). Bij nog één 
plan is verheldering nodig om te besluiten of het binnen de kaders valt (0,5 ha). 

Bijlage 3 is een overzicht van de locaties binnen de tweede tranche. 

Vervolg selectieproces
April - juni Het college selecteert 30 ha aan zonnevelden die het beste scoren op de onderdelen 

‘(efficiënt) ruimtegebruik’, ‘realisatie’, ‘ruimtelijke kwaliteit en natuur’ en ‘participatie’ uit de 
circa 170 ha aan binnengekomen plannen. 

Juni/juli Het college legt de geselecteerde projecten voor aan de raad om een principebesluit ten 
aanzien van de geselecteerde locaties te nemen. Het college informeert de omwonenden en 
de initiatiefnemers over de selectie.

Vanaf juni De geselecteerde projecten werken de vergunningaanvraag uit, inclusief participatie met 
omwonenden en opzetten structuur voor financiële participatie. 

Jan/feb 2022 Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen ter besluitvorming in raad (zonnevelden groter 
dan 5 ha vallen buiten de algemene verklaring van geen bedenkingen en hebben dus een 
aparte verklaring per zonneveld van de raad nodig).

Bijlagen

Bijlage 1 - Brochure gemeente voor omwonenden
Bijlage 2 - Artikel Oude IJsselstreek Vizier
Bijlage 3 - Overzicht locaties
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