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Amendement Zonnepark

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 29 april 2021;

constaterende dat:
- er ontevredenheid is over het participatietraject zoals dat tot nu toe is gelopen;
- deze ontevredenheid zich voornamelijk lijkt toe to spitsen op de houding en instelling

van initiatiefnemer als ook de regiefunctie van de gemeente;
- participatie in de toekomst binnen onze gemeente een veelvuldig terugkomend item

gaat worden;
- dit participatietraject geen onderdeel blijkt to zijn van het juridische wegingskader RO;
- de raad een project helaas niet kan afwijzen op een al dan niet deels mislukt

participatietraject;
- de Raad van State hier in meerdere uitspraken glashelder over is;
- het stuk voldoet aan het door de raad opgestelde energieopwekkingskader uit 2019;
- er in de anterieure overeenkomst zaken aangaande het voorstel worden vastgelegd en

dit onderdeel is van de dan geldende vergunning;

overwegende dat:
- de raad behoefte heeft aan meer zekerheden;
- financiele participatie met individuele burgers nog to open en vrijblijvend is en het niet

concreet genoeg is wat Initiatiefnemer hiermee wil;
- wij dit een noodzakelijk kernpunt vinden voor wat betreft de financiele participatie met

de directe omgeving;
- de invulling van een obligatiestructuur een veelal zeer succesvol gekozen manier van

werken is;
- dit een directe bijdrage levert in de omgeving bij de betrokken burgers m.b.t. de invulling

van minimaal 50% participatie;
- wij verwachten van Initiatiefnemer dat ze dit op een zorgvuldige manier gaan invullen en

niet als verplicht nummertje afvinken;
- hierbij (weer) het overleg en samenwerking gezocht moet worden met de directe

omgeving;
- er to veel onduidelijkheid is over het (verplicht) ruimen van het zonnepark als deze zijn

waarde heeft verloren, of indien de vergunningsperiode voorbij is;
- de reservering die nu voorgesteld wordt voor de dekking van de kosten van toekomstige

ruiming (waarbij de kosten van ruiming in jaar 25 worden gebaseerd op een raming door



deskundigen in jaar 10 van de vergunningverlening) onvoldoende zekerheid biedt voor
dekking van de uiteindelijke kosten van ruiming (maximaal 25 jaar na
vergunningverlening);
er ook geen zekerheid bestaat indien deze reservering onvoldoende blijkt, wie, waar op
welk moment verantwoordelijk en aansprakelijk is;
de anterieure overeenkomst in dit uitzonderlijke geval ons als raad het middel geeft to
toetsen of onze zorgpunten voldoende zijn geborgd en op dusdanige wijze zijn to
beoordelen en of toetsen;
wij deze graag ter goedkeuring in de raad willen behandelen, voor het voorstel tot
definitieve goedkeuring van dit zonnepark middels de definitieve verklaring van geen
bedenkingen, plaatsvindt;
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1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen of to geven voor de realisatie van `~
een zonnepark aan de Bahrseweg.

2. De concept anterieure overeenkomst, als uitzondering op de regel, ter vaststelling
voor to leggen aan de raad, waarbij in deze overeenkomst:

- duidelijkheid wordt verschaft over wie op welk moment verantwoordelijk
en aansprakelijk is voor de ruiming (inclusief rol, verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de grondeigenaar), ook als blijkt dat de reservering
hiervoor op het moment van ruimen onvoldoende blijkt to zijn en/of een
der partijen is weggevallen en ook bij het al dan niet vervreemden van het
park door de initiatiefnemer of diens rechtsopvolger, metals uitkomst dat
de samenleving hierdoor verzekerd is van het feit dat ze niet met
ongewenste opruimkosten komen to zitten;

- verder concrete invulling en uitwerking wordt gegeven aan de financiele
participatie op een manier die past bij andere voorbeelden in het land
(waarbij voor de structuur van de financiele participatie als voorbeeld
genomen kan worden Windpark Den Tol to Netterden).

en gaat over tot de orde van de dag.
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