Schriftelijke vraag

Datum

22 februari 2019

Onderwerp

Oppervlakte zonneparken

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

Ja, Raadsvoorstel afgifte verklaringen van

in de cyclus?

geen bedenkingen Zonneparken Evertkreekweg
en Weihoek

Beleidsterrein

Duurzaamheid

Portefeuillehouder

wethouder Koenraad

De raad heeft deze week de in de bijlage gevoegde brief ontvangen. Hierover heeft de PvdAfractie de navolgende vragen die zij graag beantwoordt ziet voor de raadsvergadering van 28
februari a.s.
1. Wat is uw reactie op deze brief?
2. In de brief wordt aangegeven dat er verwarring is over de netto oppervlakte van het
zonnepark aan de Evertkreekweg. Er wordt gesproken over ‘goochelen met cijfers’.
Kunt u aangeven wat het juiste netto oppervlak is voor dit zonnepark en kunt u dit
toelichten?
3. In hoeverre is de in de beleidsvisie zonne-energie gestelde 75 hectare voor de aanleg
van zonneparken in het buitengebied juridisch houdbaar, wanneer nieuwe initiatieven
voldoen aan alle overige vereisten? Mag de gemeente een aanvraag dan niet in
behandeling nemen omdat de 75 hectare reeds is bereikt?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Namens,

Michael Yap, PvdA

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:
1. Wat is uw reactie op deze brief?
Uw aangeduide brief is mij bekend. Naar aanleiding van deze brief heb ik een
verschrijving geconstateerd in de toelichting van het raadsvoorstel. Hierop heb ik
direct actie ondernomen.
2. In de brief wordt aangegeven dat er verwarring is over de netto oppervlakte van het
zonnepark aan de Evertkreekweg. Er wordt gesproken over ‘goochelen met cijfers’.
Kunt u aangeven wat het juiste netto oppervlak is voor dit zonnepark en kunt u dit
toelichten?
Het zonnepark nabij de Evertkreekweg heeft een bruto oppervlak van circa 29,8
hectare. De landschappelijke inpassing bedraagt circa 4,8 hectare. Het netto
oppervlak van onderhavig zonnepark bedraagt aldus 25 hectare.
3. In hoeverre is de in de beleidsvisie zonne-energie gestelde 75 hectare voor de aanleg van
zonneparken in het buitengebied juridisch houdbaar, wanneer nieuwe initiatieven voldoen
aan alle overige vereisten? Mag de gemeente een aanvraag dan niet in behandeling nemen
omdat de 75 hectare reeds is bereikt?

Indien een aanvraag wordt ingediend, zal deze in behandeling worden genomen.
Conform artikel 4:5 Awb kan het college van burgemeester en wethouder besluiten om
de aanvraag niet in behandeling te nemen indien onder meer de ingediende gegevens
onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voorbereiding van de
beschikking. Het niet in behandeling nemen van een aanvraag daar de maximale 75
hectare bereikt is, is juridisch niet mogelijk. Op de ingediende aanvraag zal dan ook
door het college besloten moeten worden, waarbij de beleidsvisie als motivering
meegenomen zal worden.

