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Vraag Antwoord

Vraag 1
Wat verstaan wij onder participatie in dit proces?

Het doel van het participatieproces zoals we dit begin 
september zijn gestart is om het gebied met daarin het 
plan voor een zonnepark, fietspad en bos in te richten 
zodanig dat dit voor alle betrokkenen zo goed mogelijk 
past. 

In dit proces zijn verschillende momenten geweest om 
met elkaar in gesprek te gaan. Zowel 1 op 1 gesprekken 
als bijeenkomsten. Er zij 3 bijeenkomsten gepland. 
Tijdens iedere bijeenkomst staat een andere vraag 
centraal:

1. Hoe ervaart men het landschap nu en hoe
kijken deelnemers aan de bijeenkomst tegen de
ontwikkelingen aan?

2. Hoe kunnen wij wat belangrijk voor ons is terug laten
komen in de inrichting van het landschap?

3. Waar kunnen wij wat plaatsen? Zodat iedereen die
straks door het gebied fietst of wandelt de gewenste
ervaring heeft.

Door met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen 
wordt steeds duidelijker hoe we het plan zo goed 
mogelijk laten aansluiten op wat betrokkenen wensen. 
Sleutelfactor in de aanpak is het voeren van een ‘open 
gesprek’ met alle stakeholders over zorgen, wensen, 
belangen en waarden in het gebied. 

Resultaat
Het resultaat van dit proces zou moeten zijn om eind 
oktober samen met omwonenden en stakeholders een 
definitieve inrichtingsschets te hebben gemaakt van 
het gebied waarin bovengenoemde projecten een plek 
hebben gekregen. De inrichtingschets leggen wij voor 
aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad akkoord 
is vragen wij de initiatiefnemers om dit advies over te 
nemen 

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst op maandag 
27 september  hebben wij gekozen voor een andere 
aanpak . Wij laten nu de kaders van het zonnepark, 
fietspad en het bos los en gaan opnieuw en open met 
inwoners in gesprek.
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Vraag 2
Wat is de juridische status van de Visie en het 
zonnepark?

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft de visie 
vastgesteld. Deze vaststelling is een besluit. Het gevolg 
van dit besluit is in juridische zin dat er een zogeheten 
ruimtelijk kader is ontstaan. Dit betekent dat de 
gemeente in principe meewerkt aan de uitwerking 
van de visie. Alleen wanneer er nieuwe inzichten zijn 
waardoor medewerking onmogelijk is, kan worden 
afgeweken.

Gemeente Binnenmaas heeft de visie ‘De 
Buitenzomerlanden’ vastgesteld. De raad heeft deze 
bevoegdheid om visies vast te stellen. Wat nu volgt is 
een wat technisch antwoord, maar dat geeft  het beste 
weer hoe het precies zit.

Bepaalde soorten visies moeten volgens de wet ter 
inzage worden gelegd. Dat betekent dat ze open staan 
voor inspraak. Een voorbeeld is een structuurvisie. Deze 
wordt door de raad vastgesteld en daarna gepubliceerd. 
Op een structuurvisie kunnen inwoners dus reageren.
Niet voor elk type visie is dit wettelijk vastgelegd. Visie 
‘De Buitenzomerlanden’ is vooral bedoeld om een 
samenhangend beeld bij het gebied te schetsen. De 
raad stelde dit als richting vast en heeft daarbij gekozen 
om geen inspraak te laten plaatsvinden met een reden: 
veel projecten uit de visie worden pas uitgevoerd op 
(zeer) lange termijn. De gemeenteraad heeft daarom 
gekozen dat per project communicatie / participatie 
plaatsvindt. Dit is toegestaan. En dat betekent dus ook 
dat inwoners niet op deze visie konden reageren.
Formeel zijn de juiste wegen bewandeld. De gemeente 
heeft ook niet willen doen alsof participatie wel 
plaatsvond. Tegelijk geeft een visie wel een bepaalde 
richting weer en dat maakt dat een gemeente niet 
zomaar nee kan zeggen tegen projecten die in de visie 
staan opgenomen. Als de gemeenteraad alsnog wil 
afwijken van de richting dan is dat mogelijk. Maar alleen 
wanneer er inhoudelijke argumenten zijn waardoor 
de situatie van nu is gewijzigd ten opzichte van het 
moment van vaststellen. Is dit niet het geval dan volgt 
de gemeente dat wat in de visie staat. Daar staat de 
gemeente ook nog steeds achter. Wat ook duidelijk 
werd, is dat het gesprek met inwoners onvoldoende 
is gevoerd. Dat erkennen we en daarin brengen we 
verandering door nu alsnog in gesprek te gaan.

De visie in samenhang met het collegebesluit van 
2020, over het voornemen om de procedure voor het 
zonnepark te starten, maakt dat Eneco een beroep kan 
doen op hun initiatief om een zonnepark te realiseren.

Uiteraard is hier wel een procedure voor 
omgevingsvergunning voor nodig met de 
bijbehorende inspraakmogelijkheden.
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Vraag 3
Hoe groot is het zonnepark waar wij nu 
over praten?

De aanvraag omgevingsvergunning die door Eneco in 2020 is 
ingediend voor het plan van een zonnepark is bruto 22 hectare 
en netto 20 hectare. Dit betekent dat de oppervlakte aan alleen 
zonnepanelen 20 hectare is maar het totale omliggende perceel 22 
hectare omdat hierin ook de overige oppervlakte zoals een pad en 
omvormer in meegenomen zijn.

Vraag 4
Waarom op deze plek zonnepanelen en 
niet alle daken vol leggen?

De gemeente heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Als 
we alleen de daken van particulieren en bedrijven gebruiken voor het 
plaatsen van zonnepanelen, halen we doelstelling niet. Tegelijkertijd 
zouden we daarmee het elektriciteitsnet overbelasten. Door op deze 
locatie energie van zon en wind te combineren, is het mogelijk de 
bestaande netwerkaansluiting te gebruiken.

Vraag 5
Wat is het effect van het zonnepark op 
het geluid van de windmolens?

Dit is inzichtelijk gemaakt, zie kaart:

>> De zwarte stippellijn laat de 47 dB Lden-contour zien van het
windpark in de oude situatie (dus met landbouwgrond en geen
zonnepark).

>> De doorgetrokken zwarte lijn is een berekening in de situatie dat
er een zonnepark gerealiseerd wordt, waarbij we de (worst-case)
aanname hebben gemaakt dat geluid over het gehele plangebied
van het zonnepark net zo ver draagt als bijvoorbeeld over water.

>> In de praktijk hangt de precieze mate van geluidsbelasting op de
omgeving af van de inrichting van het zonnepark: niet het gehele
gebied zal immers worden volgelegd met panelen, en ook speelt
een rol of de helling van de zonnepanelen naar het zuiden is
gericht, of oost-west-geöriënteerd. De geluidscontour van het
windpark inclusief het zonnepark ligt naar verwachting tussen de
stippellijn en de doorgetrokken lijn in.

Vraag 6
Zijn er boringen bekend van de 
grondvervuiling? We zijn benieuwd naar 
de daadwerkelijke vervuiling.

Vanuit Windpark Oude Maas en de daarbij behorende grondbalans 
zijn boringen gedaan. Hieruit kwam dat er sprake is van ernstige 
verontreiniging.

Vraag 7
Hoe hoog worden zonnepanelen? 
Tot 2.50 hoog?

De panelen worden circa 2 meter hoog.


