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Samenvatting
Op 4 oktober 2016 is een omgevingsvergunning alsnog geweigerd voor het realiseren van een zonnepark met
22.000 zonnepanelen in de Lage Woerd in Ewijk, nabij de Goudwerf, vanwege strijd met de planologische
regels. Omdat de wens mee te werken aan het veld nog wel bestaat stellen wij voor het planologische regime
aan te passen zodanig dat alsnog vergunning verleend kan worden.

Besluit om
1. De bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan “Zonnepark Lage Woerd
Ewijk”;
2. Geen voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak ter inzage te leggen.
Inleiding
Op 1 april 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark met 22.000
zonnepanelen in de Lage Woerd in Ewijk, nabij de Goudwerf.
Hiertegen is bezwaar gemaakt door een aantal omwonenden. U heeft op 4 oktober 2016 de vergunning
alsnog geweigerd omdat er strijd bestond met het geldende planologische regime.
De wens om mee te werken aan de oprichting van het zonnepark bleef echter bestaan, waarop in overleg
met de initiatiefnemer gewerkt is aan een bestemmingsplanherziening die het initiatief mogelijk maakt.
Het concept van het bestemmingsplan is zo ver dat het in procedure kan.
Dit voorstel gaat hier op in.
Beoogd effect
De aanleg van een zonnepark in de Lage Woerd mogelijk te maken.
Argumenten
1. Het ontwerpbestemmingsplan beantwoordt aan uw wens mee te werken aan realisatie van een zonneveld.
De door u verleende vergunning van april 2016 is wegens strijd met het planologische regime alsnog
niet verleend. Dit bestemmingsplan hersteld dit, waardoor de vergunning alsnog op een juridisch
correcte basis verleend kan worden.
1.2 Het zonnepark past binnen ons gemeentelijk energiebeleid.
De gemeente Beuningen wil in 2040 energieneutraal zijn. De gemeente wekt dan evenveel energie
op als er wordt afgenomen. Om dit te bereiken, stelde de gemeenteraad op 24 januari
2017 de energievisie ‘Energiek Beuningen’ vast. Deze visie beschrijft waar de gemeente op dit
moment staat, wat de opgave is om uiteindelijk in 2040 energieneutraal te worden en hoe de
Beuningse gemeenschap de komende jaren meters wil maken op het gebied van energiebesparing
en duurzame energie.
De gemeente Beuningen gaat de energie doelen halen door:
- Aan te zetten tot energie besparen bij bedrijven, in de gebouwde omgeving en in de eigen
organisatie;
- Kleinschalige productie van duurzame energie bij bedrijven en woningen te stimuleren;
- Grootschalige productie van duurzame energie mogelijk te maken.
Dit in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en intermediaire organisaties. De opgave is zo

groot dat geen enkele optie op voorhand kan worden uitgesloten. Het is alle hens aan dek.
Het zonneveld in de Lage Woerd past binnen dit beleid.
1.3 Het zonnepark past binnen energiebeleid van het rijk.
In het energieakkoord (2013) is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en
toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het energieakkoord biedt een langetermijnperspectief
met afspraken op de korte en middellange termijn. Hiervoor zijn doelen geformuleerd waaronder:
- Een toename van het aandeel duurzame energie naar 14% van het totale jaarverbruik in
Nederland in 2020 met een doorgroei naar 16% in 2023.
Momenteel bedraagt het aandeel zonne-energie minder dan 1% van de totale energievraag. Het
toekomstige zonnepark levert daarom een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van het Rijk om te
komen tot een aandeel van 16% van duurzaam opgewekte energie in het totale Nederlandse
energieverbruik in 2023. Het project past zodoende in het energiebeleid van het Rijk zoals dat is
neergelegd in het Energieakkoord.
(voor meer informatie zie het bijgevoegde bestemmingsplan, nr. at17000929)
1.4 Het zonnepark past binnen het provinciale beleid.
Een belangrijke ambitie van de provincie is om in 2020 een aandeel van 14% duurzame energie te
hebben en in 2050 energieneutraal te zijn. Deze doelstelling heeft ruimtelijke gevolgen. De provincie
is zich hier goed van bewust en realiseert zich dat om de doelen daadwerkelijk te kunnen behalen
met voldoende maatschappelijk draagvlak en goede landschappelijke inpassing, elk duurzaam
potentieel moet worden benut. Dit gebeurt vanuit de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, om
minder afhankelijk te worden en om gebruik te maken van de economische mogelijkheden die dit
biedt. Energietransitie biedt kansen voor nieuwe bedrijvigheid en innovatie.
De realisatie van zonneparken is onderdeel van deze strategie. Goede landschappelijke inpassing
van deze panelen is dan ook noodzakelijk. Op de landschappelijke inpassing van de panelen voor de
locatie wordt in het bestemmingsplan ingegaan in paragraaf 2.2 van de toelichting. Het voornemen om
op deze locatie zonnepanelen te plaatsen past dan ook binnen de omgevingsvisie van de provincie
Gelderland.
2. Burgemeester en wethouder besluiten over de wijze van inspraak.
Regelmatig legt u voorontwerpen van bestemmingsplannen gedurende een aantal weken ter inzage
voor de inspraak. In plaats daarvan is het organiseren van een bijeenkomst voor de omgeving
wenselijker gezien de eerdere bezwaren. Hierna legt u het ontwerpbestemmingsplan ter inzage
waartegen gedurende 6 weken de mogelijkheid bestaat een zienswijze in te dienen.
Kanttekeningen
1. Het zonneveld heeft gevolgen voor de grondpositie van de gemeente Beuningen: namelijk de grond
waar dit zonneveld komt moet worden afgeboekt.
Dit gaat om ongeveer 8 hectare. De totale oppervlakte van de lage Woerd is 19 hectare, en de
resterende 11 hectare hoeft niet afgeboekt te worden zolang er in 2019 een voorstel ligt om binnen 10
jaar deze locatie te ontwikkelen.
Op de situatie van de Hoge Woerd heeft dit verder geen invloed. De verwachting is dat de kosten die
gepaard gaan met het afboeken van deze 8 hectare opgevangen kunnen worden in het grondbedrijf.
Financiën
De kosten voor het bestemmingsplan worden gedragen door de initiatiefnemer.
Tijdspad
Na 30 maart ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Duurzaamheid
Dit initiatief draagt bij aan het energieakkoord van het rijk.
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Communicatie
Tijdens de informatiebijeenkomst worden omwonenden geïnformeerd.
Tijdens de termijn van inzage van het ontwerpplan kan een zienswijze worden ingediend.
Evaluatie
nvt
Bijlagen
1. Landschappelijke inpassing, at17000896;
2. Verbeelding, at17000899;
3. Bestemmingsplan, toelichting en regels, at17000929.
Routingformulier: at17000901
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