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Onderwerp

Ombouw van vruchtbare landbouwgrond tot zonnepanelen-industriegebied
Datum

23 maart 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2277688/4852444
Uw kenmerk

Bij brief van 4 maart 2021, ingekomen op 4 maart 2021, heeft u namens de
PVV-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

F. (Frederieke) Grube

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 40 74

1. Sunvest is van plan om 76 hectare vruchtbare akker te veranderen in een
industriegebied vol zonnepanelen. Heeft u het artikel gelezen en klopt de inhoud
volgens u? Zo nee, waarom niet en wat is er volgens u onjuist?

Email

Antwoord: Ja, wij hebben het gelezen. Wij zijn bekend met het initiatief maar
zijn onvoldoende op de hoogte of de inhoud van het artikel klopt. De
bevoegdheid voor besluitvorming over dit park ligt in dit specifieke geval bij de
gemeente Cranendonck. Wij lezen in het artikel dat verdere oordeelsvorming en
besluitvorming over dit zonnepark bij zowel college als gemeenteraad nog
plaats moet vinden. Wij gaan er daarbij van uit dat de gemeente rekening houdt
met de relevante provinciale beleidsuitgangspunten en zorgt voor een goede
ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot de locatieafweging.

-

fgrube@brabant.nl
Bijlage(n)

2. Is het college het met de PVV eens dat zonne-industriegebieden op
vruchtbare weiden en akkergronden, waar Sunvest in grossiert, zeer onwenselijk
zijn? Zo ja, wat gaat u tegen dit plan ondernemen? Zo nee, wat is de
zogenaamde ‘zonneladder’ en de aangenomen motie 234a (2020) dan nog
waard?
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Antwoord: De gemeente moet bij het doorlopen van de ruimtelijke procedure
rekening houden met en voldoen aan het provinciale beleid. De toepassing van
de zonneladder maakt hier deel vanuit. In de vergunningprocedure toetsen we
het plan aan ons beleidskader voor zonneparken in het landelijk gebied en of
de gemeente voldoende heeft onderbouwd waarom een zonnepark
noodzakelijk is om aan de energiedoelstellingen te kunnen voldoen. Zoals we
naar aanleiding van de motie 234a hebben aangegeven, in een brief aan
gemeenten, zullen we nadrukkelijk toezien op een goede toepassing van ons
beleidskader. Wanneer hier niet of onvoldoende aan voldaan wordt, zullen we
tegen het plan zienswijzen indienen of in een latere fase in beroep gaan.

3. Bent u het met de PVV eens dat zonder de enorme subsidies (zoals onder
andere SDE) en fiscale voordelen (EIA e.d.) er niet één zonnepark op
vruchtbare grond gebouwd zou worden? Zo ja, bent u dan bereid om bij het
Rijk te lobbyen om subsidies en andere fiscale voordelen voor deze parken af te
schaffen en hiermee het grootschalig vernietigen van prachtige weiden en akkers
in het Brabantse land te voorkomen? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u dan
dergelijke projecten trachten te voorkomen?
Antwoord: Ja, zonneparken zijn afhankelijk van SDE++-subsidie. Maar dat geldt
ook voor zon-op-dakprojecten. Via het IPO wordt gelobbyd bij het rijk om
binnen de SDE++ zon-op-dakprojecten voorrang of voordeel te geven op
zonneparken. Echter, om onze provinciale duurzaamheidsdoelstellingen te
behalen, zoals opgenomen in onze Energie-agenda en Omgevingsvisie, zijn
zon-op-dak en windprojecten niet voldoende en zullen ook zonneparken nodig
zijn.
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4. Doet voor het college draagvlak in de omgeving er toe, zoals als speerpunt in
het bestuursakkoord is verwoord? Zo ja, welke vorm van draagvlak vindt het
college bij projecten als deze belangrijk? Hoe stelt het college vast of er sprake
is van dergelijk draagvlak? Heeft het college mogelijkheden om ingeval van
ontbreken van draagvlak dit project een halt toe roepen? Zo nee, wat is uw tekst
in het begrotingsvoorstel voor 2021 “We zien de energietransitie als een
gedeelde opgave waarbij draagvlak cruciaal is” dan waard?
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Antwoord: Ja, draagvlak doet ertoe. Het zoeken naar draagvlak kan op
verschillende niveaus plaatsvinden, bijvoorbeeld generiek, gemeentelijk of
lokaal. Draagvlak is geen vastomlijnd of juridisch begrip en moet per project
worden vormgegeven samen met de omgeving. Het doorlopen van een open en
transparant participatietraject waarbij de bevolking en maatschappelijke
organisaties worden betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van een plan,
kan leiden tot het vergroten van draagvlak. Lokaal eigendom is een andere
manier die kan leiden tot meer draagvlak in de omgeving.
De uiteindelijke beslissing of er sprake is van voldoende draagvlak is een
politieke. De gemeente Cranendonck is het bevoegd gezag voor dit zonnepark.
In deze specifieke situatie geldt dan ook dat de beslissing of er sprake is van
voldoende draagvlak de verantwoordelijkheid is van de gemeente
Cranendonck.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

I.A.H.M. Cortenbach,
programmamanager Milieu en Energie
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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