
 

 
 
  

 

 

 

 
 
Brummen : 28 februari 2022 Verzonden d.d.: 5 maart 2022 

Ons kenmerk : Z066225/D377048 
Uw kenmerk :  
Onderwerp : Beantwoorden inwonersvragen 
 
 
 
Beste meneer/mevrouw, 
 
De afgelopen weken werden er door ontwikkelaars van zonneparken informatieavonden georganiseerd. 
Tijdens deze avonden werden er ook vragen gesteld aan de gemeente Brummen. Deze vragen hebben 
wij genoteerd en hieronder van een antwoord voorzien. 
Deze vragen en antwoorden staan ook op de website van de gemeente Brummen 
(www.brummen.nl/tenderzon). Extra vragen die in het vervolg binnenkomen zullen we ook op die plek 
vermelden, met het antwoord erbij. 
 
1. Algemene vragen 

 
1.1. Wat zijn de ambities van de gemeente Brummen over de energietransitie? 

Onze gemeenteraad stelde vast dat Brummen in 2030 energieneutraal is. Dat wil zeggen: alle 
energie die in de gemeente wordt gebruikt wordt dan ook binnen onze grenzen duurzaam opgewekt. 
Deze doelstelling was inclusief de industrie van de gemeente Brummen. Met de huidige inzichten 
halen we deze doelstelling niet in 2030. 
Voor de zwaardere industrie zijn er inmiddels op nationaal niveau afspraken over de reductie van 
CO2 uitstoot. 
In 2022 wil de gemeente Brummen analyseren welke ambitie wel realiseerbaar is in 2030. Een 
ambitie zonder het energieverbruik van de industrie in Brummen. Daarnaast verkennen welke 
maatregelen nodig zijn om de doelen tot 2030 en daarna te behalen. Hierbij kan onder andere 
worden gedacht aan: energiebesparing, zon op particuliere daken, zon op bedrijfspanden, zon op 
grote parkeerplaatsen, zon op land. 
Op dit moment worden er al diverse acties ondernomen zoals: 

− Samen met de RES 1.0 inzetten op zon op dak bij bedrijven. 

− Een actie voor zon op dak bij particulieren. 

− De mogelijkheid onderzoeken van zonnepanelen op de parkeerplaats bij het gemeentehuis. 

− Zonnepanelen op de Bhoele. 
 

 
1.2. Hoe vindt de procedure van de tender plaats? 

− Tweede week van januari 2022 deed de gemeente een uitvraag voor het ontwikkelen van 35 
hectare zon in de gemeente Brummen. 

− Hierop reageerden 9 initiatiefnemers. 

http://www.brummen.nl/tenderzon
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− Tot 24 januari 2022 konden initiatiefnemers vragen stellen aan de gemeente Brummen over de 
Tender. 

− Uiterlijk 31 januari gaf de gemeente Brummen antwoord op de vragen van de initiatiefnemers. 

− Met deze 9 initiatiefnemers had de gemeente Brummen een kennismakingsgesprek. Tijdens dit 
gesprek presenteerden initiatiefnemers hun plannen aan de gemeente Brummen. De gemeente 
Brummen gaf aanbevelingen over deze plannen. Daarnaast besprak de gemeente Brummen de 
tenderprocedure met de ondernemers. 

− Een van de voorwaarden voor het deelnemen aan de tender is dat initiatiefnemer minimaal een 
bijeenkomst organiseren voor omwonende. Inmiddels zijn er door initiatiefnemers 
inwonersavonden gehouden. Van deze avonden is een verslag gemaakt door de initiatiefnemers. 
Deze verslagen zijn of worden aan de deelnemers van de avonden toegestuurd. 

− Uiterlijk 3 april 2022 moeten de initiatiefnemers hun plannen toesturen aan de gemeente 
Brummen. 

− Het streven is dat op 6 mei 2022 de gemeente Brummen bekend maakt welke initiatieven hun 
voorstel verder mogen uitwerken. 

 
1.3. Hoe zit het met planschade? 

Planschade kan optreden wanneer een bestemming in het bestemmingsplan wijzigt en een 
onroerend goed mogelijk minder waard wordt. Inwoners in onze gemeente kunnen altijd gebruik 
maken van hun wettelijke rechten. Dus een inwoner kan in geval van mogelijke waardevermindering 
van de woning planschade indienen. Daarvoor zal een separaat traject moeten worden doorlopen. 

 
 
1.4. Zijn gebieden met een grotere afstand tot het aansluitpunt Kollergang, buiten beschouwing 

gebleven? 
Toelichting: tijdens de voorlichtingsavond werd aangegeven dat er een cirkel van 5 kilometer is 
getrokken rond het aansluitpunt op de Kollergang te Eerbeek. Dit werd aangegeven i.v.m. de kosten 
van een aansluitkabel op het onderstation.  
De gemeente Brummen heeft geen bemoeienis met de locaties die initiatiefnemers voorstellen. 
Uitgangspunt voor de tender zijn de spelregels die vermeld staan in het uitnodigingskader 
windmolens en zonnevelden. In de tweede tender die waarschijnlijk eind 2022 of begin 2023 open 
wordt gesteld kunnen initiatiefnemer het ook in de landschapstypen zoeken waar op dit moment nog 
nauwelijks initiatieven worden voorgesteld. 

 
1.5. Kan een kaartje met een overzicht van de initiateven bekend worden? 

In samenspraak met de initiatiefnemers wordt er voor 4 april 2022 geen kaart bekend gemaakt 
waarop de verschillende initiatieven zijn ingetekend. 

 
1.6. Is er afstemming met omliggende gemeenten? 

Ja er vindt afstemming plaats met omliggende gemeenten. 
 
1.7. Als er andere plannen vanuit ruimtelijke ordening plaatsvinden op een locatie waar mogelijk 

een zonneveld wordt, gerealiseerd, worden deze plannen ook direct voorlegt aan buurt? 
Eerst wordt het resultaat van de tender afgewacht. Het aantal hectares dat nu in beeld is voor 
zonnevelden is groter dan het aantal hectare dat de gemeente wil laten realiseren in deze tranche. 
Bij plannen voor ruimtelijke ordening worden inwoners geïnformeerd door de initiatiefnemer. 
Inwoners kunnen ook altijd de gemeente benaderen. Als er een formele bestemmingsplanprocedure 
wordt gestart zal dat bijvoorbeeld in het huis-aan-huisblad en het Gemeenteblad worden 
gecommuniceerd. 

 
1.8. Toeristische aspecten worden niet meegenomen?  

Toelichting: Langs bepaalde zonneparken lopen officiële fietsroutes en/of klompenpaden.    
Toeristische aspecten kunnen in de uitwerking van de initiatieven worden verwerkt. De gemeente 
Brummen adviseert initiatiefnemers om rekening te houden met onder andere recreatieve aspecten. 
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1.9. Natuurmonumenten reageert niet opvragen van ontwikkelaars? 
De gemeente Brummen vindt het belangrijk dat initiatiefnemers informatie inwinnen bij andere 
instanties zoals het Waterschap Vallei Veluwe en Natuurmonumenten. Het is aan andere instanties 
om op deze vragen te reageren. 
 

1.10. Wie beslist er over de uitkomst van de tender? 
Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de uitslag van de tender zonnevelden vast. De 
beoordeling van de initiatieven vindt plaats in de Omgevingsadviesraad (zowel het vaste deel als de 
flexibele delen) en door de gemeente, in de verhouding 1 (flexibel deel) 2 (vast deel) en 3 
(gemeente). 
 

1.11. Hoe kan er rekening gehouden worden met de reeën?  
Ontwikkelaars houden in hun plannen met de inrichting van een zonnepark rekening met de 
aanwezige fauna. 

 

2. Uitnodigingskader windmolens en zonneparken 
 
2.1. Waar kan ik het uitnodigingskader windmolens en zonnevelden vinden op de website van de 

gemeente Brummen? 
U kunt alle informatie over het Uitnodigingskader downloaden van onze site onder de volgende link;  
https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/duurzaamheid/zonne-en-windenergie.html 
U kunt alle informatie over de tender vinden op onze site onder de volgende link 
https://www.brummen.nl/tenderzon.html 

 
2.2. Inwoners waren niet op de hoogte van het tot stand komen van het uitnodigingskader? 

Wij betreuren het dat ondanks onze inspanningen de inwoners niet op de hoogte waren van het tot 
stand komen van het Uitnodigingskader.  
Bij het tot stand komen van het uitnodigingskader zijn er informatieavonden (via Teams) gehouden 
voor inwoners. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met individuele inwoners en organisaties als 
Landschapsnetwerk Brummen en BrummenEnergie. Nadat het college van burgemeester en 
wethouder het uitnodigingskader vaststelde lag dit document 6 weken ter inzage. Hierop reageerden 
meer dan 100 inwoners. Alle reacties die wij ontvingen hebben geleid tot het definitieve 
Uitnodigingskader dat de raad in november 2021 vaststelde. 

 
2.3. Loopt de gemeente niet het risico dat gebieden vol worden gebouwd met zonneparken? 

In het Uitnodigingskader wordt onderscheid gemaakt in de volgende landschapstypen met het 
maximaal aantal hectare dat in een landschapstype mag worden gerealiseerd en het aantal hectare 
dat tot 2030 mag worden gerealiseerd. 

 

Landschapstype Max aantal hectare 2030 

Veluwe  10 

Veluweflank 30 

Ontginningen 40 

Landgoederen 20 

Oeverwallen 30 

Uiterwaarden 15 

 

https://www.brummen.nl/inwoner-en-ondernemer/duurzaamheid/zonne-en-windenergie.html
https://www.brummen.nl/tenderzon.html
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Figuur 1 landschapstypen gemeente Brummen 

 
2.4. Komen er nu niet erg veel zonneparken in het landschapstype ontginningen? 

Op dit moment is het onduidelijk hoeveel zonneparken er in het landschapstype ontginningen 
komen. Het uitnodigingskader geeft aan dat het in het landschap ontginningen maximaal 40 hectare 
aan zonnevelden kan worden gerealiseerd tot 2030. Op dit moment is er netto 27 hectare aan 
zonnepark in ontwikkelingen in het ontginningen landschap. Dit betekent dat er nog ruimte is voor 13 
hectare aan zonneparken voor 2030. 
 

2.5. Wie gaat de score van de initiatieven doen? 
Toelichting: de gemeentevertegenwoordiger gaf aan dat aan de hand van de Scorematrix in het 
Uitnodigingskader door een of andere commissie een keuze zal worden gemaakt. Voor de 
omwonende wordt dit een volstrekt 'black box'-proces:  
De gemeente Brummen en de omgevingsadviesraad gaan de initiateven beoordelen. De gemeente 
Brummen en het vaste gedeelte van de omgevingsadviesraad alle initiatieven. Het flexibel deel 
(omwonende van het initiatief) het initiatief in de woonomgeving. 
 

2.6. De maatschappelijke wenselijkheid van spreiding zit er niet bij? 
De maatschappelijke spreiding zit hem in het maximaal aantal hectare zonneparken per landschap 
zoals dit is weergegeven in het uitnodigingskader. 
 

2.7. Sommige initiatiefnemers willen rechtstreeks leveren aan de industrie is dit in strijd met het 
uitnodigingskader? 
In het uitnodigingskader staat dat de omgeving mee profiteert aan het plan. Het streven is 50% 
eigendom. Maar er zijn ook andere opties mogelijk. Op dit moment kunnen wij niet beoordelen of dit 
in strijd is met het uitnodigingskader. 

 
2.8. Als een park op drie verschillende percelen liggen of gescheiden zijn door infrastructuur 

zoals een weg, spoordijk of kanaal. Is er dan nog sprake van een park? 
Een park kan op meerdere percelen of gescheiden zijn door infrastructuur. Een park kan zelfs in 
twee landschapstypen liggen. Het is maatwerk om te bepalen of er sprake is van een of meerdere 
parken. 
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2.9. Er is géén voorstel gedaan voor het vergoeden van schade bij omwonenden en ook niet voor 
het meeprofiteren van de opbrengsten door de omwonenden? 
Toelichting: er is alleen geopperd dat men lid kan worden van BrummenEnergie en als zodanig kan 
profiteren. Wel is gemeld dat voor het zonnepark een aparte BV wordt opgericht met de 
initiatiefnemers als aandeelhouders. Zonder aan te geven hoe geldstromen gaan lopen. Aan 
hoofdstuk 6 van het Uitnodigingskader wordt volstrekt geen inhoud gegeven. 
Uitgangspunt is hoofdstuk 6 van het Uitnodigingskader. Een participatieplan is een van de 
onderdelen die beoordeeld wordt bij het indienen van de initiatieven. 

 
 
3. Inspraak 
 
3.1. Kan ik tegen het besluit van Burgemeester en Wethouder van de gemeente Brummen 

bezwaar en beroep aantekenen? 
Tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders over de uitslag van de tender zonnevelden kunt 
u geen bezwaar of beroep aanteken.  
 
Daarnaast kunt u op verschillende manieren uw mening kenbaar maken: spreekrecht, brief aan 
gemeenteraad, burgerinitiatief en direct contact met een raadslid. Ook uw mening kenbaar maken bij 
de wethouder, of het college van burgemeester en wethouders. 
 
U kunt bezwaar en beroep aantekening tegen een initiatief als de initiatiefnemer een 
omgevingsvergunning aanvraagt. Hier is sprake van een wettelijke procedure. 
Het is waarschijnlijk dat een (tijdelijke) bestemmingsplanwijziging nodig is voor een zonneveld dat 
door de tender heen komt en daarna verder wordt ontwikkeld richting een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Op de aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging kunt u een zienswijze 
indienen en op het uiteindelijke besluit daarover kunt u ook bezwaar maken en in beroep gaan.  

 
3.2. Waarom zijn er zoveel informatiebijeenkomsten vlak na elkaar en soms zelfs meerdere op één 

avond? 
Het uitnodigingskader verplicht initiatiefnemers tot een eerste informatiebijeenkomst met 
omwonenden voorafgaand aan deelname aan de tender. Er was meer belangstelling van 
ontwikkelaars voor de tender dan we vooraf rekening mee hadden gehouden. Daardoor kwamen de 
informatiebijeenkomsten kort op elkaar en soms zelfs op hetzelfde tijdstip helaas.  
 
We betreuren het dat de aanvankelijke planning waar we mee werkten voor de inlevertermijn te krap 
is gebleken. Inmiddels hebben we de inlevertermijn met een maand verlengd zodat de ontwikkelaars 
iedereen die dat wil goed kunnen informeren over hun plan en daarover in gesprek kunnen gaan.  
Het is de bedoeling dat waar informatiebijeenkomsten van verschillende initiatieven op één avond 
vielen, een tweede avond wordt georganiseerd zodat inwoners alsnog kunnen deelnemen aan de 
bijeenkomsten waar zij belangstelling voor hebben.  

 
3.3. Is de informatiebijeenkomst de invulling van de participatie-eisen in het uitnodigingskader? 

De eerste inwonerbijeenkomst is inderdaad vereist om te kunnen deelnemen aan de tender. Het 
doel ervan is dat omwonenden op de hoogte zijn van de projecten die ontwikkelaars indienen. Ook is 
het de bedoeling dat de eerste reacties van omwonenden kunnen worden meegenomen in hun bod 
voor de tender. Tot slot is het de aanleiding voor aanmelding van deelnemers in het flexibele deel 
van de omgevingsadviesraad. 

 
 
4. Omgevingsadviesraad 
 
4.1. Hoe is de omgevingsadviesraad samengesteld? 

De omgevingsadviesraad is als volg samengesteld: 

− gemeente Brummen  

− vaste deel van de omgevingsadviesraad  
ongeveer drie deskundigen zoals het Waterschap Veluwe Vallei en het Geldersgenootschap 

− flexibel deel van de omgevingsadviesraad 
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drie tot vijf omwonende rond het zonnepark. 
 

De gemeente en het vaste deel van de omgevingsadviesraad beoordelen alle initiateven. Het 
flexibele deel van de omgevingsadviesraad beoordeelt het initiatief in de omgeving. 

− De score van de beoordeling van het initiatief van de gemeente telt 3 keer. 

− De score van het vast gedeelte van de omgevingsadviesraad telt 2 keer. 

− De score van het flexibele deel van de omgevingsadviesraad telt 1 keer. 
Nadat de tender is afgelopen, bekijkt de omgevingsadviesraad of de procedure bij het tot stand 
komen van de zonneparken zorgvuldig verloopt. 

 
4.2. Het is onduidelijk wat de status van deze omgevingsadviesraad is? 

Toelichting: zitten deelnemers er voor ieder eigen belang of wordt er door de gemeente verwacht dat 
de gehele omgeving vertegenwoordigd gaat worden door de deelnemers aan deze 
omgevingsadviesraad?  Zo ja, welk initiatief neemt de Gemeente of “Brummen Energie” om de 
betrokken inwoners die zich hebben aangemeld, tot een “vertegenwoordigende commissie” te 
smeden? 
De omwonenden die deelnemen aan het flexibele deel van de omgevingsadviesraad zitten erin voor 
het algemeen belang. Met algemeen belang bedoelen we bij voorbeeld het toetsen van het initiatief 
in de omgeving en meepraten over het proces tussen de initiatiefnemer en de omwonenden van het 
project. 
 
Daarnaast kunnen deelnemers aan het flexibele deel van de omgevingsadviesraad op persoonlijke 
gronden deelnemen aan de gesprekken met de initiatiefnemer, zoals alle omwonenden dat kunnen. 
Ervan uitgaande dat het initiatief door de tender heen komt en kan worden ontwikkeld.  
De deelnemers aan het flexibele deel van de omgevingsadviesraad kunnen een voorzitter 
benoemen die voor afstemming zorgt binnen het flexibel deel van de omgevingsadviesraad. 

 
4.3. Is er ook contact met omgevingsadviesraden in de buurt. 

Wanneer er meerdere initiatieven worden ontwikkeld in een gebied, dan zal er onderlinge 
afstemming tussen initiatiefnemers moeten plaatsvinden. Er wordt een bijeenkomst georganiseerd 
voor alle deelnemers aan de betreffende flexibele delen van de omgevingsadviesraad. Het is de 
bedoeling dat de initiatieven dan ook gecombineerd vanuit het gebied worden bekeken. 

 
4.4. Hebben inwoners een duidelijke rol in het keuzeproces?  

Toelichting: het Uitnodigingskader kent heel veel waarde toe aan participatie van de omwonenden.  
Participatie van de omgeving vindt onder andere plaats in de gesprekken van initiatiefnemers met de 
omgeving. Participatie van de omgeving vindt onder andere plaats door het deelnemen van een 
aantal omwonenden aan het flexibel deel van de omgevingsadviesraad. 

 
4.5. Hoe wordt met de diverse subjectieve matrix-items omgegaan, worden andere items niet 

stiekem meegenomen?   
De verschillende onderdelen van de omgevingsadviesraad bestaan uit meerdere personen. Elk deel 
van de omgevingsadviesraad brengt een beoordeling uit van het initiatief. Dus dit betekent dat er 
onderlinge afstemming in de onderdelen van de omgevingsadviesraad moet plaatsvinden.  
 
De items waarop de initiatieven worden beoordeeld, zijn bepaald in het door de raad vastgestelde 
uitnodigingskader. Dat kader is leidend voor elke beoordelaar. De wijze waarop de beoordeling is 
ingericht heeft als doel om zoveel mogelijk objectiviteit in de beoordeling te krijgen. 
 

4.6. Kan een omwonende van een buurgemeente deelnemen aan het flexibele deel van de 
omgevingsadviesraad? 
Ja het is mogelijk dat bijvoorbeeld een omwonende uit de gemeente Apeldoorn of Rheden deelneemt 
aan het flexibel deel van de omgevingsadviesraad. Het initiatief moet vlak bij het eigen woonadres 
liggen. 
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Vragen 
Hebt u vragen over onze antwoorden. U kunt schriftelijk contact met ons opnemen. U kunt uw vragen 
stellen door een email te sturen naar het mailadres: aanmelding@brummen.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Brummen, 
 

 
 
 
Paul Severens 

mailto:aanmelding@brummen.nl

