Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 24 september 2020

Zaaknummer

: 149410

Onderwerp:

: Definitieve vvgb voor drie zonnevelden

De raad wordt voorgesteld
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de :
 Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp
omgevingsvergunning Zonnepark Havebos
 Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp
omgevingsvergunning Zonnepark Rafelder
 Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp
omgevingsvergunning Zonnepark Zonne-Wilg
2. De verklaringen van geen bedenkingen voor de drie zonnevelden gewijzigd vast te stellen, waarbij de termijn
voor ontmanteling van de zonnevelden na de looptijd van de vergunning wordt verruimd van 2 naar 6 maanden..
Aanleiding
De gemeente heeft als doel om in 2030 energieneutraal te zijn. Zonneparken maken onderdeel uit van de energiemix
die de gemeente nodig heeft om dit doel te bereiken. Inmiddels zijn er ontwerp-vvgb’s en -vergunningen voor de drie
zonnevelden die de gemeente heeft geselecteerd voor de eerste tranche uit het uitnodigingskader lokale duurzame
energie opwekking.
Op 25 juni jl. heeft de gemeenteraad voor elk van de zonnevelden Havebos, Rafelder en Zonne-Wilg een ontwerpvvgb vastgesteld. Deze ontwerp-vvgb’s hebben tegelijkertijd met de ontwerp-omgevingsvergunningen voor de
zonnevelden ter inzage gelegen van 2 juli tot 13 augustus.
Tegen zowel de ontwerp-vvgb's als ontwerp-omgevingsvergunningen zijn zienswijzen ingediend. Gezien de grote
inhoudelijke overeenkomsten in de zienswijzen tegen de verschillende besluiten is per project 1 nota van
beantwoording opgesteld. In de nota van beantwoording is aangegeven welke zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning zijn ingediend, welke tegen de ontwerp-vvgb en welke tegen beide besluiten tegelijk.
Op grond van artikel 3.11, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dient het bevoegd gezag
zienswijzen die betrekking hebben op de ontwerp-vvgb’s ter beoordeling voor te leggen aan de raad. Dit wordt bij
deze gedaan. Voor de volledigheid en ter informatie zijn alle ontvangen zienswijzen als bijlage bij de nota's van
beantwoording gevoegd, dus ook die tegen de ontwerp-omgevingsvergunning.
Wat wordt met beslissing bereikt
Door in de stemmen met de nota's van beantwoording en de vvgb’s definitief vast te stellen, wordt het mogelijk om de
definitieve omgevingsvergunningen voor de drie zonnevelden af te geven. Deze hebben de initiatiefnemers nodig om
een SDE++ subsidie aan te vragen. Zonder subsidie kunnen zonnevelden niet gerealiseerd worden. Daadwerkelijke
realisatie van de zonnevelden kan daarna nog vertraagd en zelfs verhinderd worden door procedures of
omstandigheden waar de gemeente geen invloed op heeft. Het is in het belang van de gemeente om de voortgang
van de projecten te ondersteunen, zodat de gemeentelijke doelstelling van een energieneutraal Oude IJsselstreek in
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Bijlagen
1. Havebos_nota beantwoording zienswijzen (niet anoniem)
1 a. Havebos_zienswijzen mbt alleen ontw.-omgevingsvergunning
1 b. Havebos_zienswijzen mbt ontwerp-vvgb en ontw.-omgevingsvergunning
1 c. Havebos_zienswijzen mbt alleen ontw.-vvgb
2. Rafelder_nota beantwoording zienswijzen (niet anoniem)
2 a. Rafelder_zienswijzen mbt alleen ontw.-omgevingsvergunning
2 b. Rafelder_zienswijzen mbt alleen ontw.-vvgb
3. Zonne-Wilg_nota beantwoording zienswijzen (niet anoniem)
3 a. Zonne-Wilg_zienswijze mbt alleen ontw.-omgevingsvergunning
3 b. Zonne-Wilg_zienszijze mbt alleen ontw.-vvgb
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