
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 september 2020

Zaaknummer : 70761

Onderwerp: : Evaluatie Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking

De raad wordt voorgesteld
1. Het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020’ (bijlage 1) vast te stellen.

2. In te stemmen met het openen van een tweede tranche voor 30 ha zonnevelden op 1 maart 2021.

Aanleiding

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Om hieraan invulling te geven 
heeft de gemeenteraad in juni 2019 het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking’ vastgesteld. Dit 
document geeft de ruimtelijke kaders weer waarbinnen de gemeente projecten voor het duurzaam opwekken van 
energie wil toestaan. Het gaat hierbij met name om zonnevelden. In het Uitnodigingskader is opgenomen dat er 
tussentijds een evaluatie plaatsvindt. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en leidt tot een tweede versie van het 
‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking’. De raad wordt gevraagd het aangepaste kader vast te 
stellen zodat projecten in de tweede tranche op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen geselecteerd 
kunnen worden. 
                                      
De eerste tranche heeft bewezen dat de selectieprocedure leidt tot voor de gemeente wenselijke projecten – in 
omvang en kwaliteit. De eerste tranche van 30 ha in het najaar van 2019 werd ruim overschreven, de gemeente 
ontving 12 principeverzoeken die samen goed waren voor 90 ha zonnevelden. Uit de ingediende plannen zijn 4 
initiatieven geselecteerd die niet alleen voldoen aan de randvoorwaarden uit het Uitnodigingskader, maar bovendien 
extra kwaliteit bieden in de vorm van bijvoorbeeld cable-pooling (zonne-energie wordt getransporteerd via dezelfde 
kabel als windenergie) of een hoogwaardige nieuwe functie op een voormalige vuilstort.

Wat wordt met beslissing bereikt

Het vaststellen van het aangepaste kader maakt het mogelijk om de inzichten uit de eerste tranche toe te passen bij 
het vooroverleg met initiatiefnemers en de selectie van projecten in de tweede tranche. 
De startdatum voor de tweede tranche op 1 maart 2021  geeft voldoende tijd om de evaluatie af te sluiten en de 
verbeteringen voor de tweede tranche op te zetten. De startdatum houdt bovendien rekening met het tijdpad van de 
SDE+ subsidie, waar initiatiefnemers gebruik van willen kunnen maken.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1. De aanpassingen zijn het resultaat van de vooraf afgesproken evaluatie
De evaluatie van het Uitnodigingskader was één van de strategische keuzes: “Het Uitnodigingskader wordt 
na de eerste tranche voor zonnevelden geëvalueerd. Dit wordt gedaan op basis van de tot dan toe 
ingediende initiatieven, en op basis van wat er tot dan toe is gerealiseerd. Ook worden de reacties uit de 
inwonersbijeenkomsten meegenomen”1. De evaluatie richt zich niet op de noodzaak van het kader, de 
opgave of de andere strategische keuzes, maar op de uitvoering en mogelijke verbetering van de selectie. In 
een later stadium wordt het uitnodigingskader samen met de raad geëvalueerd op het hogere niveau van 
noodzaak, opgave en strategische keuzes – ook in relatie tot de Regionale Energie Strategie en de discussie 

1 Bron: Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking d.d. 28 mei 2019, vastgesteld 27 juni 2019
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-       1 juni 2021 - Informeren initiatiefnemers 
uitslag beoordeling
-       Juni 2021 - Informeren omwonenden van 
geselecteerde projecten uitslag beoordeling
-       Vanaf juni 2021 – voorbereidingen vergunningaanvraag en vergunningaanvraag
-       Voorjaar 2022 – raadsbesluit verklaring van geen bedenkingen voor de geselecteerde 
zonnevelden > 5 ha

Personeel
N.v.t.

Communicatie/participatie
De initiatiefnemers blijven verantwoordelijk voor de communicatie met omwonenden en de participatie. In de eerste 
tranche bleek echter dat omwonenden van potentiële locaties meer behoefte hebben aan uitleg over het 
gemeentelijke beleid, hun mogelijkheden om te participeren en hun mening kenbaar te maken bij de gemeente. De 
gemeente gaat hierop in en maakt voor de tweede tranche een brief voor omwonenden waarin we het beleid 
uitleggen vanuit het perspectief van een inwoner.
 
Het Uitnodigingskader stelt het verplicht om de omwonenden binnen een straal van 400 m (voor projecten aan 
komgrenzen kunnen afwijkende regels gelden) van een projectlocatie ervan op de hoogte te stellen dat een 
principeverzoek wordt ingediend. Het is de bedoeling dat een initiatiefnemer een brief stuurt aan de omwonenden als 
eerste contactopname. Om duidelijkheid te kunnen bieden aan de inwoners en om de administratieve lasten te 
beperken, stuurt de initiatiefnemer de algemene brief van de gemeente mee. 

De informatie op de website wordt op de brief afgestemd en relevante organisaties binnen onze gemeente, 
bijvoorbeeld dorpsbelangen, worden gericht geïnformeerd dat de gemeente een tweede tranche aan zonnevelden 
openstelt. Minimaal de omwonenden van de geselecteerde projecten krijgen een brief met de uitslag van het 
beoordelingsproces. 
 
De communicatie rondom wind en biomassa blijft, net als de selectieprocedure, maatwerk. 
Evaluatie/verantwoording
Het gehele Uitnodigingskader zal opnieuw geëvalueerd worden als de tweede tranche zonnevelden is beoordeeld. 
Tegen die tijd is de RES 1.0 af. In de RES worden met het Rijk afspraken gemaakt over de hoeveelheid duurzame 
energie die de Achterhoek gaat leveren. De verwachting is dat die opgave hoger is dan onze eigen opgave die 
voortvloeit vanuit het Akkoord van Groenlo en de Uitvoeringsagenda 2016. De opgave voor onze gemeente wordt in 
dat geval ook aangepast.
De resultaten van het huidige Uitnodigingskader, de twee tranches zonnevelden, mogelijke wind- en 
biomassaprojecten en de nieuwe opgave vanuit de RES zijn input voor een heroverweging van het 
Uitnodigingskader. Deze heroverweging zal samen met de gemeenteraad gebeuren.

Toevoeging: Toelichting op de meest belangrijke wijzigingen van het 
Uitnodigingskader

Deze toevoeging onderbouwt de grootste wijzigingen in het Uitnodigingskader. Het is een aanvulling op bijlagen 3 en  
4 waar alle wijzigingen in detail terug te vinden zijn maar waar uitleg ontbreekt. 

Financiële participatie
Financiële participatie bij zonnevelden is volop in ontwikkeling. We willen daarom enkele aanpassingen voorstellen.
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Ter informatie hieronder een overzicht van de bekende 
vormen  van  financiële  participatie  in  volgorde  van 
waardering. 

1. Mede-eigenaarschap: Particulieren (uit de regio) zijn via een energiecoöperatie mede-eigenaar 
van het park en hebben zo medezeggenschap (bijvoorbeeld via energiecoöperatie en/of 
postcoderoosregeling). 
Projecten met 50% of meer mede-eigenaarschap worden veel positiever gewaardeerd dan 
degene met minder dan 50%.

Als optie 1 niet mogelijk is of niet wordt aangeboden, is de initiatiefnemer verplicht om optie 2 in combinatie met optie 
3 aan te bieden. 

2. Financiële deelneming: Uitgifte aandelen of obligaties (bijvoorbeeld crowdfunding);
3. Omgevingsfonds: de initiatiefnemer stort een bedrag in een fonds voor de lokale omgeving.

Optie 4 is een extra die een initiatiefnemer aanbiedt onafhankelijk van de eerder genoemde opties. 
4. Omwonendenregeling: De omwonenden worden individueel of als groep gecompenseerd;

Wijzigingen ten opzichte van het originele Uitnodigingskader

Mede-eigenaarschap
De gemeente wil meer inzetten op mede-eigenaarschap als vorm van financiële participatie. Initiatieven die 50% of 
meer  mede-eigenaarschap  aanbieden  worden  zeer  positief  beoordeeld,  en  hebben  hierdoor  een  grote  kans  op 
realisatie. Het blijft ook mogelijk om zonder mede-eigenaarschap bij  de geselecteerde initiatieven te horen. In dat  
geval moet de initiatiefnemer wel financiële deelneming, met bijvoorbeeld obligaties, aanbieden. Wie een obligatie 
koopt, krijgt rente maar heeft, anders dan bij mede-eigenaarschap, geen medezeggenschap over het project maar wel 
een kleiner risico om de inleg te verliezen. 

In het aangepaste uitnodigingskader vragen we al bij het principeverzoek om een concrete samenwerkingspartner 
voor mede-eigenaarschap op te geven (ook organisatie in oprichting is toegestaan). De ervaring leert dat voor het 
realiseren van mede-eigenaarschap de initiatiefnemer al in een zeer vroeg stadium een lokale partij moet betrekken 
die het deel van de financiële participatie op zich neemt. Het klassieke geval is een bestaande energiecoöperatie 
maar ook andere organisaties, zoals dorpsbelangenverenigingen, of omwonenden kunnen partners zijn. Als er geen 
lokale  samenwerkingspartner  is,  kan  de  Agem helpen  met  het  oprichten  van  een  lokale  energiecoöperatie.  De 
initiatiefnemer moet hiervoor in een vroeg stadium afspraken maken met de Agem. 

Zowel het klimaatakkoord als ook de Regionale Energiestrategie geven aan gemeenten mee om te streven naar  
minimaal 50% (lokaal) mede-eigenaarschap. De Agem heeft aan ons gevraagd om de 50% mede-eigenaarschap als  
minimumeis op te nemen. De hoop is dat op die manier het draagvlak voor duurzame energie groter wordt en een 
deel  van  de  revenuen  zeker  in  gemeente/regio  blijft.  Bovendien  betekent  mede-eigenaarschap  ook 
medezeggenschap. Men gaat ervan uit dat hoe meer medezeggenschap de omgeving heeft, hoe kleiner de kans is  
dat het park verkocht wordt aan een investeerder buiten de regio of buiten Nederland. Als dit toch gebeurt, dan wel  
met toestemming van de omgeving. 

De  gemeente  gaat  ervan  uit  dat  een  eis  voor  50%  mede-eigenaarschap  belemmerend  gaat  werken  op  de  
daadwerkelijke realisatie van projecten. Om mede-eigenaarschap te realiseren, ook voor minder dan 50%, is een 
organisatie nodig die zich daarvoor in wil zetten. Dat betekent dat er ook mensen nodig zijn die de kar willen trekken,  
meestal zijn dat vrijwilligers. Momenteel zien we te weinig animo voor het oprichten van energiecoöperaties. Veel  
initiatiefnemers  zouden  we  daarom  doorverwijzen  naar  de  Agem.  Zij  hebben  beperkte  capaciteit  en  zullen 
waarschijnlijk gaan voor een beperkt aantal projecten. Daarmee laten we een groot deel van de selectie van projecten 
over aan de Agem als we 50% mede-eigenaarschap als harde eis stellen. In het ergste geval blijft voor de gemeente  
niets meer te kiezen of krijgen we de tranche niet vol.
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Omgevingsfonds
Een  tweede  aanpassing  is  het  vastleggen  van  de 
hoogte van de bijdrage aan het omgevingsfonds. We 
verwachten een minimale vergoeding van € 0,40 per geleverde MWh. Het bedrag kan jaarlijks uitgekeerd worden voor 
15 jaar of in een keer bij de start van het zonneveld. In het laatste geval wordt het bedrag netto-contact gemaakt  
(huidige  waarde  van  toekomstige  opbrengsten).  Een  afwijking  van  dit  bedrag  kan  alleen  in  bijzondere 
omstandigheden, en in overleg met de gemeente. 

Financiële deelneming
De derde aanpassing gaat over het bedrag dat een initiatiefnemer ter beschikking stelt voor financiële deelneming met  
aandelen, obligaties etc. (een gebruikelijke manier is crowdfunding). De initiatiefnemer moet minimaal 50% van het  
eigen in te leggen vermogen beschikbaar stellen. Het bedrag varieert, afhankelijk van de grootte van het park en het 
aandeel wat een bank financiert. Een afwijking van dit bedrag kan alleen in bijzondere omstandigheden, en in overleg 
met de gemeente. 

2. Aanpassen beoordelingsmatrix
De beoordeling is aangepast op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de eerste tranche. Naast een aantal  
praktische/technische aanpassingen voor het evaluatieproces, gaat het om drie grote aanpassingen. 

Zonneladder
De  zonneladder  is  nu  een  expliciet  onderdeel  van  de  beoordeling.  Dit  naar  aanleiding  van  discussies  in  de  
gemeenteraad over de inzet  van landbouwgrond voor zonnevelden en de kamerbrief  ‘Beantwoording moties Dik-
Faber over een zonneladder als nationaal afwegingskader bij inpassing van zonne-energie’ (23 augustus 2019). In de 
praktijk betekent dat voor onze beoordeling dat initiatieven op productieve landbouwgrond het minste gewaardeerd 
worden, ten opzichte van bijvoorbeeld initiatieven op taluds of vuilstorten. De waardering leunt op de categorieën van 
de zonnelader met de toevoeging van ‘percelen die hun oorspronkelijke functie behouden’. Het laatste is een inzicht  
uit het proces voor de visie op landschap. 

Figuur 1- Model zonneladder (Bron: de constructieve zonneladder, NMF, 2018)
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Inpassing elektriciteitsnet
Ook komt  er  meer  aandacht  voor  de  inpassing  van 
initiatieven in het elektriciteitsnet. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking  met  netbeheerder  Liander.  Als  alle  initiatieven  uit  de  eerste  tranche  gerealiseerd  zijn,  zit  het  
onderstation in Ulft nagenoeg vol en moet Liander het onderstation uitbreiden (dit geld voor initiatieven groter dan 
circa 2 ha). Dit duurt meerdere jaren en vertraagt daarmee de daadwerkelijke realisatie. In de gemeenteraad waren 
hier zorgen over. 
Ondanks  deze  situatie  willen  we  zo  veel  mogelijk  zonnevelden  binnen  korte  tijd  realiseren.  Bij  de  aangepaste 
beoordeling krijgt het onderdeel ‘realisatie’ meer gewicht, van 15% naar 20%. In overleg met Liander is ook gekeken 
naar hoe we de binnenkomende verzoeken vanuit het netperspectief het beste kunnen waarderen. Liander heeft een 
aantal inpassingsprincipes voorgelegd en de realisatietijd en maatschappelijke kosten ingeschat per principe. Volgens 
Liander zijn er nog mogelijkheden om zonnevelden te realiseren zonder het onderstation uit te hoeven breiden. Bij de 
beoordeling  krijgen  initiatieven  die  sneller  (tussen  0  en  3  jaar,  zonder  uitbreiding  onderstation)  en  tegen  lagere  
maatschappelijke kosten kunnen realiseren een hogere waardering. Liander zal de nodige technische input voor de 
beoordeling leveren.

Ruimtelijke kwaliteit
De oorspronkelijke categorie ‘Natuur & Landschap’ is veranderd naar ‘Ruimtelijke kwaliteit’.  Landschap en natuur 
maken essentiële onderdelen uit van de ruimtelijke kwaliteit maar bij de beoordeling van de eerste tranche kwamen 
nog meer aspecten naar voren die we met de wijziging beter tot hun recht kunnen laten komen. Een initiatief kan zich  
ook onderscheiden op onderwerpen als cultuurhistorie, kunst, innovatie of andere aspecten die relevant zijn voor de 
omgeving, mits goed ingepast. Daarmee dagen we de initiatiefnemers uit om op zoek te gaan naar de kansen die het  
specifieke perceel biedt, zoals bijvoorbeeld het herstellen van oude structuren. Het begrip ‘goede inpassing’ wordt 
daarmee breder.

3. Aanvullingen op de inpassingskaart
De inpassingskaart is aangepast en uitgebreid. Uit het contact met de cultuurhistorische vereniging Old Sillevold over 
het zonnepark Havebos, bleek dat het archeologische monument ‘Celtic Fields’ ten oosten van de locatie Havebos  
niet volledig in het waardevolle gebied viel. Dit is aangepast om te borgen dat dit gebied niet in het zoekgebied voor  
zonnevelden valt. 
Naar  aanleiding  hiervan  is  een  uitgebreide  controle  door  de  regio-archeoloog  gedaan.  Op  haar  advies  is  de 
inpassingskaart zo aangepast dat alle archeologische monumenten en andere cultuurhistorisch waardevolle objecten 
in het buitengebied binnen het waardevolle gebied vallen.
 
De onderstaande afbeelding maakt inzichtelijk hoe de inpassingskaart is veranderd ten opzichte van de eerste versie. 
De 4 oranje vlakken zijn uitbreidingen van het waardevolle gebied op advies van de regio-archeoloog. 
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 Nieuwe inpassingskaart met de uitbreidingen van het waardevolle gebied aangeduid in het rood
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4. Omgang met beoordeling 
welstand
In de voorbereiding van het vergunningtraject voor de eerste tranche bleek dat de welstandstoets voor bouwwerken  
door  het  Gelders Genootschap,  voor  zonnevelden niet  op de gebruikelijke  wijze  uitgevoerd kan worden.  Omdat 
zonnevelden niet voorkomen in de welstandsnota, zijn er geen redelijke eisen van welstand waaraan getoetst kan 
worden. Om dit te ondervangen is voorgesteld om bij de verklaring van geen bedenkingen die deel uitmaakt van de  
projectbesluitprocedure, bepalingen op te nemen waarin staat dat het project niet mag afwijken van de specificaties 
met betrekking tot afmetingen en materiaalgebruik die in de vergunningaanvraag zijn vermeld. Zowel in de fase van 
het principeverzoek als bij de voorbereiding van de vergunningaanvraag worden de aangeleverde stukken onder meer 
worden beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit.  Dit,  samen met het feit  dat de specificaties voor de inrichting van de 
zonnevelden mede tot stand komen door participatie van omwonenden en de vvgb-procedure waarbij de raad inzage 
heeft  in  de  vergunningaanvragen,  leidt  volgens  ons  tot  een  gelijkwaardige  kwalitatieve  toets  als  een  reguliere 
welstandstoets.
 
Behalve het uitvoeren van de welstandstoets kan de welstandscommissie bij grote ruimtelijke ontwikkelingen ook een 
rol spelen in het voortraject, bij de selectie van locaties en de ruimtelijke inpassing. Omdat in het Uitnodigingskader de  
beoordelingsmethode is vastgelegd, zou dat voor zonnevelden betekenen dat een lid van de welstandscommissie 
plaatsneemt in de beoordelingscommissie. Zijn of haar taak zou dan zijn om de principeverzoeken, aan de hand van 
de in de beoordelingsmethode opgenomen criteria voor ruimtelijke kwaliteit, te beoordelen. De meerwaarde van deze 
werkwijze ten opzichte van de beoordeling door onze eigen vakdeskundige ambtenaren, is nihil. De kosten nemen wel 
toe. Daarom is ervoor gekozen om ook dit deel van het proces zonder inbreng van de welstandscommissie te blijven  
uitvoeren.

Een uitzondering zijn de mini-zonnevelden tot maximaal 1.000 m2. Hiervoor is een procedure beschikbaar waarbij 
initiatiefnemers zelf  kunnen kiezen voor een projectbesluitprocedure of  een tijdelijke vergunning op basis van de 
kruimelregeling.  Voor  deze  bouwwerken  blijft  het  Gelders  Genootschap  op  welstand  toetsen.  Deze  toets  heeft  
meerwaarde  omdat  de  gemeente  voor  deze  categorie  niet  zelf  uitgebreid  toetst  op  ruimtelijke  inpassing  en  de 
bouwwerken. Weliswaar kent ook deze categorie geen specifieke redelijke eisen van welstand, maar vanwege de 
beperkte omvang kan hier redelijkerwijs worden aangesloten bij de algemene welstandscriteria zoals die ook gelden 
voor andere bouwwerken rondom woningen, zoals carports, tuinhuisjes, schuren et cetera.

5. Evaluatie met de gemeenteraad na de tweede tranche
Het gehele Uitnodigingskader zal opnieuw geëvalueerd worden als de tweede tranche zonnevelden is beoordeeld. 
Tegen die tijd is de RES 1.0 af. In het RES worden met het Rijk afspraken gemaakt over de hoeveelheid duurzame 
energie die de Achterhoek gaat leveren. De verwachting is dat de regionale opgave vanuit de RES anders is dan de 
opgave uit de Uitvoeringsagenda 2016. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten (cijfers) over de regionale ambitie uit het 
Akkoord van Groenlo. De ambitie uit het Akkoord van Groenlo zal regionaal tegen het licht gehouden moeten worden.  
Dit heeft waarschijnlijk invloed op de gemeentelijke opgave.

De resultaten van het huidige Uitnodigingskader, de twee tranches zonnevelden, de nieuwe opgave vanuit de RES,  
en de discussie over de regionale ambitie uit het akkoord van Groenlo zijn input voor een heroverweging van het  
Uitnodigingskader. Deze heroverweging zal samen met de gemeenteraad gebeuren.
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Bijlagen
1. Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020
2. Bijlagen 'Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking 2020'
3. ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020' met track changes
4. Bijlagen 'Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020' met track changes

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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