
 

 
 
  

 

 

 

 
 
Brummen : 25 november 2021 Verzonden d.d.: 27 november 2021 

Ons kenmerk : Z066225/D370193 
Uw kenmerk :  
Onderwerp : Antwoord brief vragen initiatiefnemers 
 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
U neemt deel aan de tender zon in onze gemeente. De eerste tranche voor de ontwikkeling van 35 
hectare aan zonneparken. Alle initiatiefnemers hadden de mogelijkheid om voor 24 januari 2022 vragen 
aan ons te stellen over de tender. Wij ontvingen 81 vragen over de eerste tranche.  
 
In de tweede kolom van de tabel staan anoniem de vragen die wij ontvingen. In de derde kolom staan 
onze antwoorden op uw vragen. 
 
 

Num
mer 

Vraag initiatiefnemer Antwoord gemeente Brummen 

1.  Wanneer wordt bekend wat het vaste deel 
van de omgevingsadviesraad is? 
Achtergrond van de vraag: we willen deze 
partijen uitnodigen voor de 
informatiebijeenkomst. 

Uiterlijk moet voor 7 maart 2022 bekend zijn 
wie deelneemt aan de omgevingsadviesraad 
 

2.  Klopt het dat de verwijzing naar paragraaf 5.4 
in de tender uitnodiging paragraaf 6.4 dient te 
zijn? 

Dat klopt. 

3.  Er schijnt een kaart bij het vigerende 
bestemmingsplan (bestemmingsplan 
Buitengebied 2008) te horen (plankaart 2) 
waarop waardevolle landschapselementen 
zijn verbeeld. Kan de gemeente deze kaart 
toesturen? 

Deze kaart sturen we toe. 

4.  Wat houdt precies het onbedekte oppervlakte 
(grond) in? Hoe wordt dat berekend? Is het 
totaal oppervlakte - netto oppervlakte (zoals 
weergegeven in afbeelding 4 van het 
uitnodigingskader) de juiste rekenmethode? 

De afbeelding is leidend (recht onderin). Het 
gaat om de ruimte tussen de panelen voor 
bruto (kwaliteit bodem/daglichttoetreding 
leidend voor dit onderdeel). Dus exclusief 
landschappelijke inpassing en ruimte buiten de 
omtrek van de panelen.  
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5.  Kan je bij scorematrix punt 6a "Hoe invulling 
wordt gegeven aan het streven naar 
minimaal 50% eigendom van de productie 
van de lokale omgeving (burgers en 
bedrijven)": Alleen 0 of 5 punten toegekend 
krijgen of is 1, 2, 3 of 4 punten ook mogelijk? 

Er wordt alleen 0 of vijf punten gegeven op dit 
onderdeel. 

6.  In de uitvraag eerste Tender van 7 januari 
2022 wordt onder Procedure vermeld dat 
voor 7 maart een voorstel ingediend moet 
worden. Onder Beoordeling Initiatieven wordt 
gemeld dat projecten die uiterlijk 25 februari 
worden ingediend meegewogen worden.  Dit 
is in tegenspraak met elkaar. Welke datum 
geldt 

Voor 7 maart kunnen projectvoorstellen 
worden ingediend. 

7.  Hoe en door wie wordt bepaald welke 
omwonenden zitting nemen in dit 
flexibele deel van de 
omgevingsadviesraad?  

 

Tijdens het eerste gesprek van de 
initiatiefnemer kan de initiatiefnemer vragen of 
inwoners zich willen opgeven om deel te 
nemen aan het flexibeldeel van de 
omgevingsadviesraad.  
Dit kan via aanmeldingen@brummen.nl 
 
We streven maximaal naar drie inwoners die 
willen deelnemen aan het flexibel deel van de 
omgevingsadviesraad. 
 
Als uit gebiedsproces nog geen volledige 
omgevingsadviesraad is gevormd is het 
mogelijk dat de gemeente Brummen ook nog 
gaat informeren in de omgeving. 

8.  Welke vereisten worden er gesteld 
aan bijvoorbeeld het aantal 
omwonenden dat deelneemt aan het 
flexibele deel van de 
omgevingsadviesraad? 

Zie vraag 7 

9.  Wie zijn vanuit de gemeente en de 
omgevingsadviesraad aanwezig bij 
deze bijeenkomst en wat zijn hun 
contactgegevens? 

Voor 7 maart wordt vanuit de gemeente 
bekend gemaakt welke personen vanuit de 
gemeente betrokken zijn bij de 
omgevingsadviesraad. 

10.  We gaan ervan uit dat de bijeenkomst 
met omwonenden niet alleen 
georganiseerd moet zijn voor 28 
februari, maar ook al plaatsgevonden 
moet hebben. Klopt dit?  

 

Dat klopt. Er moet bij voorkeur ook voor de 28 
een eerste bijeenkomst met de inwoners 
hebben plaatsgevonden. 

11.  Wij zijn al enige tijd in gesprek met de direct 
omwonenden van het voorgenomen project. 
Geldt de vereiste voor het organiseren van 
een bijeenkomst voor 28 februari dan ook? 
Zo nee, hoe wordt in dat geval het flexibele 
deel van de omgevingsadviesraad dan 
ingevuld? 

In het uitnodigingskader staat dat er minimaal 
een gesprek met omwonenden door een 
informatiebijeenkomst moet plaatsvinden. 
Tijdens dit gesprek kan nagegaan worden of 
omwonenden deel willen nemen aan het 
flexibele deel van de omgevingsadviesraad.  
 
Zie vraag 10 

12.  Het gebied waar ons project gesitueerd is, 
ligt in het Uiterwaarden gebied maar valt qua 

Als het project ten westen van de spoorlijn 
Arnhem-Zutphen ligt dan zijn de criteria van de 

mailto:aanmeldingen@brummen.nl
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criteria onder het Oeverwal gebied (zie de 
aangepaste tekst op pagina 13 en 19 van het 
Beleidskader).  Graag ontvangen wij de 
bevestiging dat het quotum voor 
Uiterwaarden daarmee van toepassing is en 
dat de locatie onder het 'ja, mits' regime valt 

oeverwallen van toepassing op dit project. 

13.  Mag een locatie tweemaal meedoen? (Eerste 
en tweede tranche)? 

Als een project wordt afgewezen in de eerste 
tranche, dan heeft initiatiefnemer de 
mogelijkheid om bij de tweede tranche 
opnieuw mee te doen. 

14.  Hoeveel hectare is nog beschikbaar per 
landschapstype (Veluwe, Veluweflank, 
Ontginningen etc.)?   Als gevolg van het 
verwerpen van amendement 11-3 tijdens de 
behandeling van het Beleidskader op 18-11-
2021 tellen reeds vergunde zonneparken 
mee bij het plafond per landschapstype 

In de eerste tranche wordt ruimte gegeven aan 
35 hectare (netto, als beschreven in het 
uitnodigingskader. 
In die eerste tranche wordt aan 35 hectare 
netto zonnevelden ruimte gegeven.  
 
 
Per landschapstype zijn de volgende hectare 
nog ter beschikking: 

• Veluwe: (10 ha.)            10    ha. 

• Veluweflank: (30 ha.)     22    ha. 

• Ontginningen: (40 ha.)   13    ha. 

• Landgoederen (20 ha.)   20    ha. 

• Oeverwallen: (30 ha.)     27,5 ha.  

• Uiterwaarden: (15 ha.)   12    ha. 
 

15.  Scorematrix 2a,: wanneer is sprake van een 
basisinspanning en wanneer van een 
substantiële versterking bijvoorbeeld als het 
gaat om landschap versterkende elementen.  
Kan hiervan een voorbeeld worden gegeven? 

Van een basisinspanning is sprake als er 
wordt voldaan aan het minimaal vereiste van 
elementen per landschapstype. 
 
Van substantiële versterking wordt gesproken 
als er sprake is van meer dan het vereiste 
minimaal aantal elementen. 
 
Dit kan onder ander afgewogen worden ten 
opzichte van andere ingediende initiatieven. 
  

16.  4a scorematrix: bij welk percentage onbedekt 
is er sprake van extra inspanning? 
 

In het uitnodigingskader staat dat de netto 
oppervlakte de oppervlakte aan zonnepanelen 
is.  
 
Van een extra inspanning is sprake als er 
meer percentage onbedekt is ten opzichte van 
de minimaal verwachte inspanning.   
 
Hier is geen scorelijst vooraf voor opgesteld. 
Het toevoegen van enkele procenten extra 
boven op de gebiedsopgave leidt niet tot het 
scoren van het maximumaantal punten.   
 
Dit kan onder ander afgewogen worden ten 
opzichte van andere ingediende initiatieven. 

17.  Hoe verhoudt zich paragraaf 6.7 van het 
Beleidskader zich tot bijlage 8 (Scorematrix)? 
In paragraaf 6.7 wordt beschreven aan welke 
eisen het principeverzoek moet voldopen.  
Dit komt niet overeen met de Scorematrix. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• openstellen tender  

• het later uitwerken van het initiatief.  
 
De eisen van het principe verzoek zijn van 
toepassing op het later uitwerken van het 
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initiatief. 

18.  Welke rol voorziet de gemeente voor het 
Geldersgenootschap? Onzes inziens is het 
goed om te vermelden dat het 
landschapsplan breder is dan alleen de 
beoordeling en het advies van het 
Geldersgenootschap.  
Daarom willen jullie het advies meegeven om 
zelf de regie te houden bij het eindoordeel 
van het landschapsplan. 

Het voornemen is dat het Geldersgenootschap 
deelneemt aan het vaste deel van de 
omgevingsadviesraad en heeft een rol in het 
adviseren in het vergunningen traject. 

19.  Verder is het goed om te vermelden dat 
wanneer jullie met het Geldersgenootschap 
te werk willen gaan, jullie er goed aan doen 
om deze partij er zo vroeg mogelijk bij het 
proces te betrekken.  
En daarnaast ook goed de planning met ze af 
te stemmen. Het verleden heeft uitgewezen 
dat dit voor beide partijen beter werkbaar is.  
 

Zie voorgaande vraag. 

20.  Op pagina 9 van het beleid wordt 
aangegeven dat in Brummen medio maart 
2021 ongeveer 9,5 hectaren gerealiseerd zijn 
en 27 hectare in ontwikkeling is. Daarnaast 
staat op pagina 11 een maximumaantal 
hectares per landschapsstructuur. Worden 
de gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde 
hectares voor deze maxima ook meegeteld 
of gelden deze enkel voor deze tender? 
 
Verder, hoe wordt er in de beoordeling mee 
omgegaan wanneer er bijvoorbeeld voor 60 
ha aan plannen in de Ontginningen wordt 
ingediend? Punt 1b van het 
beoordelingsformulier luidt namelijk Het 
aantal hectare van het zonneveld is nog 
beschikbaar in de landschapsstructuur. Het 
idee van een tender is dat initiatieven 
gelijktijdig beoordeeld en vergeleken wordt, 
maar dit punt suggereert dat wie het eerste 
komt, het eerste maalt. Dus, zeker wanneer 
voorgaande initiatieven niet meegenomen 
worden, hoe worden hier punten toegekend 
zonder dat eerder ingediende initiatieven 
sowieso hoger scoren?   
 

In die eerste tranche wordt aan 35 hectare 
netto zonnevelden ruimte gegeven.  
Zie vraag 14 
 
Uitgangspunt in de tender is dat degene die in 
volgorde het hoogst scoort in aanmerking komt 
voor de tender. Tot het aantal hectare in een 
landschapstype vergeven is. 
 
Als een landschapstype vol zit, wordt 
doorgeschakeld naar het best scorende 
alternatief in een ander landschapstype.   
 
Bijvoorbeeld met betrekking tot de 60 hectare 
Ontginningen: 

• Er is nog 13 hectare beschikbaar. 

• Het initiatieven dat het hoogste scoort in de 
ontginningen komt als eerste in 
aanmerking.  

• Vervolgens het initiatief dat als tweede 
scoort in aanmerking.  

• Tot de 13 hectare vergeven is. 

21.  Aansluitend op vraag 1. Mochten de 
gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde 
parken meetellen voor de maxima, is er een 
overzicht van het aantal reeds vergeven 
hectaren in de verschillende 
landschapsstructuren? 

Zie antwoord vraag 14  

22.  Verschillende keren komt het criterium terug 
dat maximaal XX% van het oppervlak van het 
zonnepark onbedekt moet blijven. Hoe wordt 
dit berekend? Telt de ruimte tussen de 
panelen bijvoorbeeld mee? Hoe verhoudt 
zich dat tussen de Bruto/ Netto toelichting in 

Zie antwoord vraag 4. 
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het uitnodigingskader? 

23.  Wat wordt er bedoeld met biobased (pagina 
71)? Waar moet dan aan gedacht worden? 
 

Met 'biobased' worden plantaardige materialen 
bedoeld die gemaakt zijn van hernieuwbare 
grondstoffen. 

• Hout is bijvoorbeeld een hernieuwbare 
grondstof.  

• Daarnaast ook van plantaardige 
restmaterialen en afvalstromen. 

24.  Wat wordt er bedoeld met ‘de productie van 
de lokale omgeving’ (pagina 72)? Wordt 
hiermee lokaal eigendom bedoeld? Wat 
houdt het woord productie in? 

Met de productie wordt het opgewekt 
vermogen bedoeld. 

25.  Bij Thema Haalbaarheid b wordt aangegeven 
dat er contact moet zijn geweest met de 
netbeheerder. Wat wordt hier precies van de 
ontwikkelaar verwacht? Informatie over de 
capaciteit van de stations is namelijk online 
te vinden. Ook het aanvragen en accepteren 
van gereserveerde capaciteit lijkt ons bij een 
tender voorbarig, aangezien hiermee hoge 
kosten gepaard gaan, de uitkomst van de 
tender onzeker is en het aanvragen van 
capaciteit (zeker wanneer meerdere partijen 
dit doen) een vertekend beeld geven van de 
beschikbare capaciteit. 

Het gaat ons erom dat de initiatiefnemer een 
beeld heeft of een project haalbaar is. 
Bijvoorbeeld de manier van ontsluiten in relatie 
tot een indicatie van de kosten die hiermee 
gemoeid zijn. 

26.  Aanvullend op vraag 6. Op dit moment wordt 
er aangegeven, dat er geen capaciteit op het 
netwerk van Liander beschikbaar. Waarbij er 
wel uitbreidingsplannen liggen voor de 
komende jaren. Hoe wordt hiermee 
omgegaan? 

De gemeente Brummen is bekend met de 
knelpunten die zich voordoen op het netwerk 
van Liander en Tennet.  
Het is een wisselwerking tussen de exploitatie 
van een zonnepark en de mogelijkheid tot 
teruglevering aan het net. 

27. D
E 
Wordt een initiatief met een openbare 
weg/wandelpad erdoor toegestaan en zo 
geldt dit als 1 initiatief? 

Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen of 
er een openbare weg door het initiatief loopt.  
 
In principe gaat de gemeente Brummen ervan 
uit dat het één initiatief is. 

28.  Aanvullend op vraag 8. Hetzelfde geldt voor 
een initiatief dat in 2 verschillende 
landschapsstructuren ligt en niet direct 
aangrenzend, maar wel zeer nabij. Kan dit 
ook als 1 initiatief gezien worden? Dit in 
verband met de netaansluiting die daarmee 
gedeeld kan worden tussen de locaties en 
daarmee de haalbaarheid. 

Dit wordt per situatie beoordeeld. 
Dit kan gezien worden als een initiatief. 

29.  Wat houdt dit ja-mits criterium ‘Ja, mits het 
aaneengesloten initiatieven zijn die een 
cluster vormen’ in?  
Hierover de volgende vragen: 
- Wat is aaneengesloten? Wordt hier een 
afstand aangehouden of gaat het om het 
gebied? 
- Hoe wordt verwacht een cluster te vormen 
met andere initiatieven?  
- Hoe kunnen wij weten waar andere 
initiatieven spelen (zonder de hele omgeving 
af te moeten bellen)? 

Dit is ook afhankelijk van de situatie. Een park 
kan twee aangrenzende clusters bevatten die 
bijvoorbeeld gescheiden zijn door een weg. 
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30.  Op pagina 12 staat het volgende: ‘Open 
landschap is een kwaliteit en wordt behouden 
door zonnevelden niet boven zichtveld toe te 
staan, met uitzondering van meervoudig 
ruimtegebruik met gewassen- en veeteelt.’.  
Dit wordt als algemene randvoorwaarde 
gesteld, maar geldt dit voor elk gebied? Niet 
elk gebied heeft een open landschap. In 
aanvulling, in hoeverre wordt dit beschouwd 
als een basisvoorwaarde en kan dit 
gekwantificeerd worden in bijvoorbeeld een 
maximale paneelhoogte? Daarnaast willen 
wij graag erop wijzen dat vanwege de 
verzekering het hekwerk reeds een hoogte 
heeft van ongeveer 2 meter, wat hoger is dan 
de zichtlijn.  

Dit is afhankelijk van het landschapstype. Het 
ontginningen landschap is een landschapstype 
dat gekenmerkt wordt door een open 
landschap. 
 
Met uitzondering van, onder voorbehoud van 
deze kwaliteit worden er verder geen 
verplichte paneelhoogtes van toepassing per 
landschapstype. 
 
Paneelhoogtes kunnen per initiatief verschillen 
naar inzicht van de initiatiefnemer. 
 
 
  

31.  Wanneer worden de intakegesprekken 
gepland, ook met het oog op de nadere 
sluitingsdatum en de zeer kort daarna te 
houden bewonersbijeenkomst? 

De initiatiefnemer kan bij de gemeente 
Brummen aangeven dat er een intakegesprek 
gepland moet worden.  
Het streven is dat voor 14 februari 2022 alle 
initiatiefnemers een intakegesprek hebben 
gehad. 
 
Er is enige flexibiliteit mogelijk in de planning. 
 

32.  Wat wordt er verwacht van de eerste 
inwonersbijeenkomst en welke inwoners 
dienen hiervoor tenminste uitgenodigd te 
worden? 

Het is aan de initiatiefnemer hoe de eerste 
inwonersbijeenkomst vorm wordt gegeven. Het 
doel van deze bijeenkomst is dat omwonenden 
op de hoogte worden gesteld van het initiatief 
en het proces dat met de omwonende 
doorlopen gaat worden.  
 
Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen 
welke inwoners hiervoor worden uitgenodigd. 

33.  Wij willen een project indienen die bestaat uit 
drie deelprojecten totaal ongeveer 25 ha aan 
netto Zonneveld. De deelprojecten zijn per 
gedeelte kleiner dan 10 ha. Kunnen wij 
volstaan met een inschrijving?  
 

Het is in principe aan de initiatiefnemer om te 
bepalen de wijze van inschrijven.  
Bij het bepalen van de grootte van het project 
gaan wij uit van het totale project. Wij zien dit 
als een samengesteld park en beoordelen dit 
als een initiatief. 

34.  Hoe vindt de benoeming plaats van de 
omgevingsadviesraad flexibele deel? 

Zie vraag 7 

35.  Vraag m.b.t. scorematrix – Thema locatie (a): 
Hoe wordt de score bepaald als het 
zonnepark voor een gedeelte in ‘ja, mits 
(groen)’ en ‘nee, tenzij (oranje)’ ligt? 
 

Er wordt een gemiddelde score bepaald. 
 
Bijvoorbeeld 50% in landschapstype groen en 
50 % in landschapstype oranje zou betekenen: 
Ja mits is 5 punten. Nee ten zij is 0 punten. 
We tellen de score van beiden zones bij elkaar 
op en delen deze door twee. In dit geval 
betekent dit: 
5+0=5/2=2,5 puntenaantal 

36.  Vraag m.b.t. scorematrix – Thema locatie (b): 
wordt hier met het aantal hectare zonneveld 
het (totale) netto oppervlakte bedoeld of het 
(totale) bruto oppervlakte? 

In die eerste tranche wordt aan 35 hectare 
netto zonnevelden ruimte gegeven.  
 

37.  Vraag m.b.t. scorematrix – Thema 
Participatie (a): De invulling van 50% 
eigendom van de productie van de lokale 

Op verzoek van de raad van de gemeente 
Brummen is vijf punten toegekend aan het 
streven naar 50% eigendom. 
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omgeving (burgers en bedrijven) is van hele 
grote invloed op het project, omgeving en de 
business case van het project. De 
waardering van 5 punten ten opzichte van 
het totaal van 115 is relatief gering en van 
kleine invloed. Is een aanpassing van de 
score mogelijk, zodat dit meer in een lijn ligt 
met de werkelijke impact van deze maatregel 
in het zonnepark-project? 

 
Het streven naar 50% eigendom is onderdeel 
van het participatieplan. Totaal kan er 15 
punten gescoord worden op dit onderdeel. 
Dit is 10% van de totale score. 
 
Een aanpassing van de score is nu niet 
mogelijk. De ervaringen die wij doen met het 
uitschrijven van de tender worden 
meegenomen in de evaluatie van dit beleid. 

38.  Scorematrix: Zijn er mogelijkheden om, 
buiten de scorematrix om, extra punten te 
verdienen? Door b.v. extra koppelkansen 
waar de gemeente niet aan gedachte heeft? 
Of extra toegevoegde elementen in het 
zonneparkproject, die een bijdrage leveren 
aan andere gemeentelijke doelstellingen? Dit 
zorgt ervoor dat ideeën met toegevoegde 
waarde, waar de gemeente niet aan gedacht 
heeft (en in de markt wel aanwezig zijn) de 
kans krijgen om in het project opgenomen te 
worden, waar de gemeente en omgeving 
uiteindelijk ook iets aan heeft 

De scorematrix is het uitgangspunt voor de 
beoordeling van het initiatief. 
 
In de scorematrix wordt ruimte gegeven voor 
extra toegevoegde elementen. 

39.  Scorematrix - Thema Haalbaarheid (b): kan 
een andere combinatie, anders dan met 
wind, ook als extra inspanning en met 15 
punten worden gewaardeerd? 

Een ander combinatie dan met wind is ook 
mogelijk. Bijvoorbeeld het realiseren van 
opslagcapaciteit door gebruik 2e hands 
autoaccu’s.  
 
Het is aan de initiatiefnemer om hier wel of niet 
invulling aan te geven. 

40.  In de Samenvatting (blz. 1) wordt het 

volgende benoemd: “Dit is het netto 

oppervlakte. Onder netto oppervlakte wordt 

verstaan de optelsom van de oppervlaktes 

van de zonnepanelen.” Trafostations worden 

niet verstaan onder de netto oppervlakte? 

 

De oppervlakte van het trafostation valt onder 
netto oppervlakte. Het trafostation heeft een 
duidelijke relatie met de zonnepanelen. 

41.  Paragraaf 3.3: Welke innovatieve 
oplossingen wenst de gemeente? 
 

Het is aan de initiatiefnemer om hier wel of niet 
invulling aan te geven.  
Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen wat 
innovatieve oplossingen zijn. 

42.  Paragraaf 3.4: “Zonnevelden en windmolens 
hebben als industriële objecten impact op het 
groene, natuurlijke en cultuurhistorische 
karakter van de gemeente Brummen.” Wat 
bedoelt u met industriële objecten? Met een 
frame als dit, wordt de weerstand tegen 
duurzame energiebronnen opgeroepen, 
terwijl een zonnepark, zoals onderzoek van 
o.a. Natuur en Milieu laat zien, ook veel 
positieve effecten kan hebben (mits goed 
ingepast) op de bodemkwaliteit en flora en 
fauna. 
 

Onder industriële objecten verstaan wij 
objecten die door de mens vervaardigd zijn ten 
behoeve van productiviteit van onze 
maatschappij. Dus dit zijn niet gebiedseigene 
objecten. 
 
De uitdaging zit er inderdaad in om een 
zonnepark positief in te passen in het 
landschap en daarvoor is het 
uitnodigingskader geformuleerd. 

43.  In Paragraaf 3.9 wordt het volgende 
benoemd: “Daar waar een initiatief buiten dit 
Uitnodigingskader valt, maar toch zinvol kan 
zijn, is het aan de raad om daarover separaat 

Er kunnen bijzondere omstandigheden 
voordoen die om heroverweging vragen door 
de gemeenteraad van Brummen.  
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een besluit te nemen.”- Hoe beoordeelt de 
gemeente of een initiatief buiten het 
Uitnodigingskader valt? 
 

De focus ligt op het afhandelen van het de 
tender binnen de randvoorwaarde die het 
uitnodigingskader stelt. 

44.  Graag ontvangen wij een digitale kaart van 
afbeelding 3 omdat de analoge kaart 
onvoldoende zicht geeft op de beoogde 
locatie omdat het in verschillende 
landschapstypen valt. 
 

Digitale kaart wordt bijgevoegd. 

45.  Verzoek in de eerste alinea van paragraaf 
4.3 de derde zin toe te lichten. Deze zin is 
namelijk onduidelijk; 
 

‘De oppervlakte van het zonnepark minus 
oppervlakte landschappelijke inpassing en 
kwaliteitsverbetering en minus  
Onderhoudspaden en ruimte tussen de rijen’. 
 
Zie vraag 4 

46.  In Paragraaf 4.3 is de bruto indicatie foutief, 
zie afbeelding 4. Bruto is binnen het hekwerk, 
deze schets is daarmee niet in lijn. 
Er kan meer netto ha op een (1) MS-station 
worden aangesloten. Daarmee heeft de 
2,5ha geen bovengrens te zijn. 
 

Zie vraag 4 

47.  Wat wordt bedoeld met de laatste zin in de 
laatste alinea van paragraaf 4.3? 
“Tot 2,5 hectare kan aangesloten worden op 
het middenspanningsnet (op voorwaarde dat 
hier capaciteit beschikbaar is). Daarboven 
kan aanpassing van de infrastructuur nodig 
zijn”. 
 

Dat er niet altijd vanuit gegaan kan worden dat 
aansluiting mogelijk is. Dat er mogelijk 
aanpassingen aan het netwerk moeten 
plaatsvinden. 

48.  Gaat het in paragraaf 4.4.1. om bruto of 
netto hectare? En wat wordt er onder netto 
hectare verstaan? 
 

Hierbij gaat het om het aantal netto hectare. 
 
Onder netto ha. wordt verstaan de oppervlakte 
aan zonnepanelen. 

49.  Paragraaf 4.5.1.: hoe kan de gemeente 
bepalen wat onder het vierde aandachtspunt 
staat vermeld als de grond niet in haar 
eigendom is en noch van de ontwikkelaar 
maar van een derde partij als grondeigenaar 
waarvan de ontwikkelaar huurt? 
 

Dit is een van de eisen die we stellen aan de 
ontwikkeling van een zonnepark. 

50.  Paragraaf 4.5.1: “Landschap verbeterende 
ingrepen zijn van blijvende aard ook na einde 
van de exploitatietermijn, tenzij het 
aanpassen van de ingrepen tot verdere 
landschappelijke versterking leidt.” Grond 
met bestemming natuur is minder waard dan 
een agrarische bestemming. Hoe gaat de 
gemeente om met, hoe ziet de gemeente dit 
waardeverlies? Hoe wordt bij de 
bestemmingswijziging de landschap 
verbeterende ingrepen vastgelegd? 
 

Zie vraag 49 

51.  In Paragraaf 4.5.1 wordt het volgende 
benoemd: “Ontwerp door een gekwalificeerd 
landschapsarchitect”. Wat verstaat de 
gemeente onder een gekwalificeerd 

Onder gekwalificeerde landschapsarchitect 
verstaan wij bijvoorbeeld een 
landschapsarchitect die is ingeschreven in het 
architectenregister. 
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landschapsarchitect en hoe wordt dit 
bepaald? 
 

 
 

52.  Paragraaf 4.5.2.: wat verstaat de gemeente 
onder onevenredig bij het eerste 
aandachtspunt? 
 

Dit is afhankelijk van de situatie. 
 

53.  Paragraaf 4.5.4.: heeft maximaal ha 
betrekking op netto ha? 
 

In die eerste tranche wordt aan 35 hectare 
netto zonnevelden ruimte gegeven.  
 

54.  Paragraaf 4.5.4.: wat wordt onder 
versterkende elementen verstaan? 
 

Onder versterkende elementen worden 
elementen bedoeld die de aanwezige 
landschapsstructuur kunnen versterken. 
 
Bijvoorbeeld struwelen, hagen en poelen. 

55.  Paragraaf 4.5.4.: wat wordt onder 
percentage onbedekt verstaan? 
 

Het percentage onbedekt is het aantal bruto 
hectare minus netto hectare. 

56.  Paragraaf 4.5.7.: kunnen wij deze 
Ontginningen kaart digitaal krijgen? 
 

Kaartje wordt gemaild 

57.  Paragraaf 4.5.8.: kunnen wij deze 
Landgoederen kaart digitaal krijgen? 
 

Kaartje wordt gemaild. 

58.  Paragraaf 4.5.8.: Stel dat een zonnepark in 
beide bovenstaande landschapstype ligt, hoe 
moeten we dan met de eisen omgaan? 
 

De basisgedachte is dat voor het deel dat in 
een bepaald landschapstype ligt de eisen van 
dat landschapstype van toepassing zijn.  
 
Dit is maatwerk per situatie. 

59.  In paragraaf 6.2 wordt het volgende 
genoemd: ‘gaat de initiatiefnemer met het 
gebied vanaf de start van het initiatief in 
gesprek’ – Wat wordt er onder ‘het gebied’ 
verstaan? 
 

Met het gebied wordt bedoeld het gebied 
waarin het zonnepark komt te liggen.  
Het is aan de initiatiefnemer om te bepalen 
waar de grens ligt om met inwoners het 
gesprek aan te gaan. 

60.  In paragraaf 6.3 wordt genoemd: ‘Projecten 
waarbij direct omwonenden nauw betrokken 
zijn [..]’ – Wat is de definitie van ‘direct 
omwonenden’? Wie en wanneer bepaalt dit 
en welke minimumafstand hanteert de 
gemeente voor deze groep? 
 

Zie antwoord vraag 59 

61.  Paragraaf 6.4 noemt: ‘Het samenstellen van 
deze delen van de omgevingsraad gebeurt 
met de inwoners tijdens een eerste 
bijeenkomst die wordt georganiseerd door de 
initiatiefnemers’ – Wat is de definitie van 
‘inwoners’ en op welke wijze gebeurt het 
samenstellen en wie heeft bevoegdheid voor 
besluitvorming? 

Met inwoners worden omwonenden van het 
zonnepark bedoeld. 
 
Het samenstellen van omwonende is naar 
inzicht van de initiatiefnemer.  
Het samenstellen van omwonende kan in de 
beoordeling van het initiatief mede afgewogen 
ten opzichte van andere initiatieven.   
 
De besluitvorming ligt bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Brummen 

62.  Hierop volgend wordt genoemd: ‘Het gaat 
hierbij in de eerste plaats om collectief lokaal 
eigendom of landeigenaren die de lokale 
omgeving (financieel) mee laten doen.’ 

Dit is een toelichting op eigendom uit de 
volgende zin: ‘lokale omgeving Het 
Klimaatakkoord bevat de afspraak om te 
streven naar een eigendom voor de lokale 



Z066225/D370193 Blz. 10 

Wat bedoelt de gemeente hiermee?  
 

omgeving van 50% van de productie van 
hernieuwbare energie’. 

63.  Paragraaf 6.4 noemt ‘Tijdens periodieke 
overleggen tussen initiatiefnemers en de 
omgevingsadviesraad wordt bekeken of het 
proces goed loopt’ – Hoe vaak is ‘periodiek’ 
en hoe wordt getoetst of ‘het proces goed 
loopt’, welke criteria worden hiervoor 
gehanteerd? 
 

Dit is afhankelijk van het initiatief en 
voortschrijdend inzicht dat opgedaan wordt 
tijdens het proces. 
 
Uitgangspunt is dat omwonende serieus in het 
proces genomen worden. Dat hun mening 
ertoe doet. Bijvoorbeeld dat omwonende 
vergaderverslagen kunnen inzien en hierop 
kunnen reageren. Dat ze mee kunnen denken 
over het ontwerp. 

64.  Paragraaf 6.5 noemt: ‘Het is aan de 
initiatiefnemer(s) en de lokale omgeving om 
te bepalen welke vormen van financiële 
participatie gehanteerd worden’- Wat wordt 
er onder de lokale omgeving verstaan? 
 

Onder lokale omgeving worden de 
omwonende van het initiatief bedoeld. Het is 
aan de initiatiefnemer om dit te bepalen. 

65.  Paragraaf 6.5 noemt ook: ‘Belangrijk is 
daarnaast de medezeggenschap over hoe de 
windmolen(s) of het zonneveld ontwikkeld 
worden, wie welke vergoeding krijgt voor 
grond of geleden schade […]’ 
- Opmerking: Wie welke vergoeding krijgt 
voor grond of geleden schade is iets waar 
geen medezeggenschap over bestaat.  
 

Hier gaat het om informele medezeggenschap. 
Dat inwoners mogen meepraten over de 
aspecten van het zonnepark  

66.  In paragraaf 6.5 wordt tevens gesproken 
over ‘hinder-optiek’. Wat verstaat de 
gemeente onder het begrip ‘hinder’? 
 

In het uitnodigingskader wordt dit als volg 
toegelicht: 
‘Dit betekent als uitgangspunt: wie meer hinder 
zal ervaren kan een grotere opbrengst ten 
opzichte van andere betrokkenen krijgen.’  
 

67.  Paragraaf 6.7: hoe vindt toetsing plaats en 
hoe wegen de 9 toets criteria vermeld op blz. 
33?  

Zie vraag 17 

68.  Paragraaf 6.7: wat de planning van de 
stappen in het stappenplan vermeld op blz. 
34? 

Zie vraag 70 

69.  In Paragraaf 6.9 wordt niets benoemd over 
transparantie van de beoordelingen. In het 
kader van het gelijkheidsbeginsel, staat de 
gemeente open om na afloop van de 
tenderprocedure de (individuele) 
beoordelingen bekend te maken aan de 
deelnemers? 
 

De Beoordelingen van de scorematrix worden 
na afloop van de tender niet openbaar 
gemaakt. Wel wordt openbaar gemaakt welke 
initiateven wel of niet in aanmerking komen 
voor deze eerste tender. 

70.  Bijlage 7: graag vernemen wij een 
tijdsplanning m.b.t. het stappenplan; 
 

• Stap 2, Initiatiefnemers vragen 
intakegesprek aan bij de gemeente. Zo 
spoedig mogelijk naar inzicht 
initiatiefnemer. 

• Voor 14 februari 2022 hebben alle 
initiatiefnemers een intakegesprek gehad 
(stap 3). 

• Voor 7 maart kunnen projectvoorstellen 
worden ingediend bij de gemeente 
Brummen (stap 4). 

• Uiterlijk op 30 maakt de gemeente 
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Brummen bekend welke initiatieven wel of 
niet in aanmerking komen voor de eerste 
tender. 

• Hoe het proces vervolgens verloopt is aan 
het inzicht van de initiatiefnemer. 

• Vanaf stap 6, initiatiefnemer dienen een 
omgevingsvergunning aanvraag in. Vanaf 
dit moment worden de wettelijke termijnen 
gehanteerd. 

71.  Bijlage 8: wij verzoeken om alle 
beoordelingen van alle initiatiefnemers 
openbaar te maken en dat elke 
initiatiefnemer de eigen beoordeling mag 
inzien en detailvragen mag stellen; 
Bijlage 8: bij een aantal vragen kan men op 
een schaal scoren van bijvoorbeeld 1 tot 10 
(of 15). Graag vernemen wij een 
gedetailleerde geobjectiveerde onderbouwing 
hoe men tot een bepaalde score is gekomen. 
 

Wij maken alleen de uiteindelijke beoordeling 
bekend welke initiatieven wel of niet doorgaan. 
 
De beoordelingen zijn niet openbaar. 
Initiatiefnemers mogen hun eigen beoordeling 
niet inzien. 

72.  In de ‘Uitnodiging tot voorstel’ (verstuurd 
door gemeentelijke ambtenaar op vrijdag 7 
januari) worden twee deadlines genoemd. 
Enerzijds staat er bij de procedure dat voor 7 
maart 2022 de initiatiefnemers hun voorstel 
moeten indienen. Anderzijds wordt onder 
‘Beoordeling initiatieven’ benoemd dat alle 
projecten die uiterlijk 25 februari 2022 
worden ingediend, zullen worden 
meegewogen. Kan de gemeente deze 
verschillende data toelichten? 

De planning is als volgt: 

− Openstellen van de tender op 10 januari 
2022. 

− Tot 24 januari 2022 kunt u vragen stellen 
over deze uitvraag met bijgevoegd 
formulier. 

− Voor 31 januari 2022 ontvangen alle 
initiatiefnemers de antwoorden op de door 
hen gestelde vragen. 

− Voor 14 februari 2022 hebben alle 
initiatiefnemers een intakegesprek gehad. 

− Voor 28 februari 2022 hebben alle 
initiatiefnemers een eerste 
inwonersbijeenkomst georganiseerd. 

− Voor 7 maart 2022 dienen de 
initiatiefnemers een voorstel in. 

− De gemeente streeft er naar 30 maart 2022 
uitsluitsel te geven over de keuze. 

 

73.  Op pagina 9 van het beleid wordt 
aangegeven dat in Brummen medio maart 
2021 ongeveer 9,5 hectaren gerealiseerd zijn 
en 27 hectare in ontwikkeling is. Daarnaast 
staat op pagina 11 een maximumaantal 
hectares per landschapsstructuur. Worden 
de gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde 
hectares voor deze maxima ook meegeteld 
of gelden deze enkel voor deze tender? 
 
Verder, hoe wordt er in de beoordeling mee 
omgegaan wanneer er bijvoorbeeld voor 60 
ha aan plannen in de Ontginningen wordt 
ingediend? Punt 1b van het 
beoordelingsformulier luidt namelijk Het 
aantal hectare van het zonneveld is nog 
beschikbaar in de landschapsstructuur. Het 
idee van een tender is dat initiatieven 
gelijktijdig beoordeeld en vergeleken wordt, 

Zie vraag 14 
Zie vraag 20 
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maar dit punt suggereert dat wie het eerste 
komt, het eerste maalt. Dus, zeker wanneer 
voorgaande initiatieven niet meegenomen 
worden, hoe worden hier punten toegekend 
zonder dat eerder ingediende initiatieven 
sowieso hoger scoren?   

74.  N.a.v. par 2.2, algemene vraag: zijn er 
afspraken gemaakt met het Gelders 
Genootschap over hun betrokkenheid en 
toetsing bij de ontwerpen van individuele 
zonneparken? Advies om die op te nemen in 
het vaste deel van de omgevingsadviesraad. 
 

Wij zijn van plan het Gelders Genootschap op 
te nemen in het vaste deel van de 
omgevingsadviesraad. 

75.  Pagina 72, score 7b. Kan de gemeente 
aangeven of er naast de combinatie 
windmolens en zonnepanelen ook punten 
toegekend kunnen worden aan de 
combinatie zonnepanelen en een batterij 
(energieopslagsysteem)? Een combinatie 
van zonnepanelen en een batterij (hoe groot 
ze ook zijn) is (zoals twee weken geleden 
besproken) ook gunstig in de zin dat de 
netaansluiting en de infrastructuur zo beter 
gebruikt wordt.  
  

Ja, er kunnen ook punten worden toegekend 
aan de combinatie zonnepanelen en een 

batterij (energieopslagsysteem). 

76.  7.10: het profijtplan en het dialoogverslag 
worden uitgelegd, maar het ontwikkelplan 
niet. Wat is het doel en de beoogde inhoud 
van het ontwikkelplan? 
 

Het ontwikkelplan is een soort 
projectbeschrijving met een analyse van de 
omgevingsfactoren en beleid. 
 

77.  Pagina 70, score 5b. Kan de gemeente 
concreet maken wat zij verstaat onder 
biobased materialen? 
 

Zie vraag 23 

78.  Thema duurzame keten max. 10 punten is in 
strijd met extra inspanning max. 15 punten 

De cijfers die in de tabel score staan, 5e kolom,  
zijn de juiste cijfers. 

79.  Graag ontvangen wij ook nog de checklist 
voor participatie waarnaar verwezen wordt op 
pag. 71 van het beleid 

Het participatieplan wordt getoetst op: 
- Hoe de omgeving en stakeholders worden 

betrokken in het proces tot ontwerp, incl. 
verslag van de bijeenkomst(en) met 
betrokkenen die al gehouden zijn. 

- Welke communicatiemiddelen worden 
ingezet. 

- Beschrijving van de rollen van de 
betrokken partijen.  

- Hoe de organisatievorm van het project er 
uit ziet. 

- Hoe invulling wordt gegeven aan het 
streven naar minimaal 50% eigendom van 
de productie van de lokale omgeving 
(burgers en bedrijven). 

 

80.  Wat is exact het uiterlijk indieningstijdtip? Wij 
denken nu 7 maart om 23:59 uur 

Zie vraag 72 

81.  Geldt voor het gedeelte van de uiterwaarden 
die ten westen ligt van de spoorlijn Arnhem 
Zutphen Ja mits of nee tenzij? 

Voor het gedeelte van de uiterwaarden die ten 
westen liggen van de spoorlijn Arnhem 
Zutphen zijn de criteria van de oeverwallen 
van toepassing. 
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Dit betekent dat dit gebied onder de 
beoordeling van Ja mits valt. 

 
Als u vragen heeft over antwoorden die wij geven op uw vragen, dan kunt u contact opnemen met Paul 
Severens adviseur duurzaamheid. U kunt Paul bereiken onder aanmelding@brummen.nl of 06 55 78 42 
73. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Brummen, 
 

 
 
 
Paul Severens 
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