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Evaluatie Uitnodigingskader Lokale duurzame energieopwekking  

Geacht College, geachte Gemeenteraad,  
 
Vanavond vindt er een vergadering plaats van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Als 
agendapunt 04.1 staat het onderwerp Evaluatie uitnodigingskader lokale duurzame 
energieopwekking en vervolgstappen vermeld. Hetzelfde agendapunt staat geagendeerd voor 
de raadsvergadering van 24 november a.s. (nr. 02.2). Wij hebben kennis genomen van dit 
agendapunt met de bijbehorende bijlagen. Door middel van dit schrijven wil Vattenfall 
reageren op dit agendapunt.  
 
In het raadsvoorstel stelt het college voor om de tweede tranche zonnevelden definitief af te 
ronden door de gepauzeerde initiatieven af te wijzen en om voorlopig nieuwe initiatieven voor 
duurzame energieopwekking als maatwerk in behandeling te nemen.  
 
In maart 2021 heeft Vattenfall een plan/principeverzoek ingediend voor project Zonneveld De 
Heuven. In de raadsvergadering van 24 juni 2021 is besloten om een beslissing over de 
tweede tranche van zonnevelden te pauzeren. Het plan van Vattenfall is wel (positief) 
beoordeeld door het college. Uit de beoordelingstabel die wij destijds hebben ontvangen, blijkt 
dat het plan De Heuven de hoogste score heeft behaald van de plannen waarover een 
beslissing is uitgesteld. De twee plannen die zijn geselecteerd (waarvan er tot op heden 

, scoorden respectievelijk 69 en 70 
punten, het plan De Heuven had een score van 68 punten. Het plan sluit goed aan bij de 
uitgangspunten van het uitnodigingskader. Zo werd waardering uitgesproken voor het 
versterken van het recreatieve netwerk en de biodiversiteit. Ook werd het innovatieve idee om 
het zonnepark op de rioolwaterzuivering aan te sluiten gewaardeerd. Het is ons dan ook 
onduidelijk waarom plan voor De Heuven wordt afgewezen, terwijl het uitnodigingskader de 
komende periode (tot dat het nieuwe beleid is vastgesteld) van kracht blijft. Op dit punt wenst 
Vattenfall graag een verduidelijking.  
 
De gemeentelijke ambitie voor duurzame energie vraagt om meer zonneparken op land. 
Vattenfall heeft veel tijd, geld en energie gestoken in het ontwikkelen van de plannen tot nu 
toe. Wij zien het als een logische vervolgstap om door te gaan met het project, omdat het als 
ruimtelijk positief is beoordeeld. Hierbij wil Vattenfall benadrukken dat het verder verkrijgen 
van draagvlak in de omgeving een belangrijk onderdeel is van het vervolgproces. Daarbij 
staan we er voor open om het proces te doorlopen, zoals dat is geschetst in de evaluatie, in 

 nieuwe initiatieven op korte termijn'. Dit betekent dat onder meer 



dat we graag het gesprek aan gaan metBEOIJ en andere belanghebbenden. Vattenfall ziet 
het als een kans om samen te onderzoeken hoe we gezamenlijk tot een gedragen plan 
kunnen komen. 

Samenvattend vraag Vattenfall:
1. Te verduidelijken waarom het principeverzoek voor zonnepark De Heuven wordt 

afgewezen, terwijl het plan goed aansluit bij het uitnodigingskader;
2. Duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheid voor het verder ontwikkelen van het 

project De Heuven.

Vriendelijke groet, 

Kor van Dijk
Vergunning specialist
+31 (0) 6 33038398
kor1.vandijk@vattenfall.com
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