Proces participatie
Zonneweide Voordaan

Introductie
Dit participatiedocument is opgesteld om tijdens het ontwikkelproces inzicht te geven aan
belanghebbenden van Zonneweide Voordaan over het participatieproces. De initiatiefnemers
hechten veel waarde aan een gedegen participatieproces, waarbij de zonneweide met elkaar
ontwikkeld wordt. Bij de ontwikkeling, de financiering en het beheer van zonnevelden is een
actieve rol voor de betrokken gemeenschap een belangrijk aspect. Men moet alle gelegenheid
krijgen om wensen, zorgen en eisen te uiten. Eén en ander is uitgewerkt en vastgesteld in de
Gedragscode Zon op Land door branchevereniging Holland Solar. De initiatiefnemer is actief
lid van de branchevereniging en conformeert zich ook aan de Gedragscode Zon op Land.
In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kaders van de gemeente De Bilt
Belanghebbenden/stakeholders
Inspraakmogelijkheden
Informatievoorziening
Informatieverwerking
Globale planning

Allereerst komen de kaders die vanuit de gemeente zijn gesteld aan bod en wordt beschreven
hoe het proces op deze kaders is afgestemd. Vervolgens wordt er overzichtelijk weergegeven
wie de belanghebbenden zijn, die vervolgens worden onderverdeeld in verschillende
categorieën. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle belanghebbenden op de juiste
manier worden betrokken bij het project. Vervolgens komen de onderwerpen
inspraakmogelijkheden en voorzieningen aan bod, waar overzichtelijk wordt gemaakt hoe er
deelgenomen kan worden aan het proces. Daarna wordt de verslaglegging uitvoerig
beschreven en sluit het document af met de globale planning van het proces.
Mocht u na het lezen van het document nog vragen hebben rondom het proces, dan nodigen
wij u uit om deze vragen met ons te delen zodat wij hier helderheid over kunnen verschaffen.

Kaders van de gemeente
De gemeenteraad in De Bilt heeft in 2017 de “Routekaart Energieneutraal De Bilt 2030”
aangenomen. Onderdeel van deze routekaart is bijlage 3 genaamd “Zonnevelden gemeente
De Bilt”. Uit onderzoek van Overview/CE Delft is gebleken wat nodig is om de gemeente in
2030 volledig energieneutraal te laten zijn. Een van de meeste kansrijke mogelijkheden ligt in
het opwekken van zonne-energie. Dit beleid is door de gemeente aangenomen om een
bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambities van Nederland.
Wel moeten zonnevelden op een zo goed mogelijke manier ingepast worden binnen het
bestaande landschap. Het is van belang dat de open overgang tussen de kleine dorpen en het
buitengebied zoveel mogelijk intact blijft. De gemeente staat open voor locaties langs de
snelweg. De gemeente kijkt met name naar kansrijke locaties, die liggen:
-

Binnen bestaand stedelijk gebied
Aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied

-

Binnen de grenzen van de landschappen Veenweidelandschap, Kromme
Rijnlandschap en het Coulisselandschap
Langs grootschalige infrastructuur

Het plangebied van zonneweide Voordaan ligt in het Coulisselandschap en valt daarmee in
het gebied voor kansrijke locaties voor zonnevelden. Ook de ligging naast de A27 maakt het
een voorkeurslocatie voor het zonneveld. De planlocatie ligt niet in (de buurt van) een
beschermd natuurgebied, zoals het NNN.

Belanghebbenden
Tijdens het ontwikkelproces zijn er verschillende belanghebbenden die ieder op hun eigen
manier bij het project betrokken worden. Het is van belang dat alle belanghebbenden de
mogelijkheid hebben om input te leveren voor het proces en zijn of haar wensen te uiten. De
mate waarin belanghebbenden worden betrokken is afhankelijk van de categorie waarin ze
zijn ingedeeld. Uit onze analyse zijn vier verschillende categorieën gekomen:
Aanwonenden
Aanwonenden zijn de huishoudens en bedrijven die vanuit hun woning of perceel zicht
hebben op het zonneveld of het eigendom direct aan het perceel grenst. Om overzichtelijk
weer te geven welke belanghebbenden worden gekwalificeerd als aanwonenden is er een
tabel gemaakt met daarin alle adressen die voor het project als aanwonenden worden gezien.
Het overzicht is terug te vinden als Tabel 1 in de bijlage van dit document. De grootste
verandering van de omgeving wordt ervaren door de aanwonenden. Het is daarom van belang
dat de zonneweide in nauw overleg met de aanwonenden wordt ontworpen om tot een zo
breed mogelijk gedragen plan te kunnen komen.
Aanwonenden moeten in de gelegenheid zijn om hun gerechtvaardigde belangen, bezwaren
en zorgen te benoemen, zodat de ontwikkelaar en de coöperatie daarmee in de ontwikkeling,
landschappelijke inpassing, realisatie en tijdens de exploitatie rekening mee kan houden. Dat
vraagt een intensieve vorm van communicatie en participatie. Aanwonenden moeten ook
kunnen profiteren van de zonneweide, naast de lasten ook de lusten.

Omwonenden
Dit zijn de huishoudens en bedrijven binnen Groenekan. Ook voor omwonenden zal
Zonneweide Voordaan als een verandering worden ervaren. In het ontwikkelproces moet
voldoende ruimte zijn om hun belangen, bezwaren en zorgen te delen. De omwonenden
worden geïnformeerd over het initiatief en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen,
activiteiten en inspraakmogelijkheden. Het is aan de omwonenden zelf hoe actief ze deel
willen nemen aan het proces. Onder de omwonenden vallen ook de lokale verenigingen, zoals
stichting Brigida, het Groenekans landschap en Vereniging Groenekan.
Inwoners De Bilt
Hieronder vallen alle inwoners binnen de gemeente de Bilt. De inwoners zullen op de hoogte
gesteld worden van het project en op de hoogte worden gesteld van het eindontwerp via de
media en de website. Ook worden zij uitgenodigd voor een inloopdag.
Organisaties
Daarnaast zijn er nog enkele organisaties die betrokken dienen te worden bij het project. Bij
het project zonneweide Voordaan gaat het bijvoorbeeld om de gemeente De Bilt, provincie
Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (waterschap), Rijkswaterstaat, LTO en
IVN.

Inspraakmogelijkheden
Het is per categorie afhankelijk welke inspraakmogelijkheden er zijn wanneer deze
mogelijkheden plaatsvinden. Niet alle belanghebbenden zijn per fase aan de beurt. Er wordt
van ‘binnen naar buiten’ gewerkt. De voornaamste inspraakmogelijkheden zijn er voor de
aanwonenden en de omwonenden. Daarnaast worden ook de organisaties betrokken. Naar
gelang het proces vordert groeit de kring van mensen die betrokken worden bij het proces.
De
gekozen
inspraakmogelijkheden
zoals
informatieavonden,
(online)
keukentafelgesprekken, expertgesprekken, telefoongesprekken, artikelen (print en digitaal)
en de projectwebsite zijn passend bij de categorie.

Op het moment van publicatie van dit document op 11-02-2022 bevinden wij ons midden in
fase 2. In deze fase worden aanwonenden, omwonenden en organisaties nauw bij het proces
betrokken en kan er van alle inspraakmogelijkheden gebruik gemaakt worden. Na fase 2 zal
alle opgedane kennis en informatie gebundeld worden tot een definitief ontwerp. De
inwoners van De Bilt zullen op de hoogte gebracht worden van het initiatief en het
bijbehorende ontwerp van Zonneweide Voordaan.

Verslaglegging
Bij alle inspraakmogelijkheden en vormen van communicatie is het van belang dat dit op een
zorgvuldige manier wordt gedocumenteerd. Door de verslaglegging van de communicatie
zorgvuldig vast te leggen, wordt gewaarborgd dat de informatie juist wordt gedocumenteerd.
Van elke bijeenkomst wordt door de initiatiefnemers een gespreksverslag gemaakt. Dit
verslag zal zo objectief mogelijk gedocumenteerd worden. Het verslag wordt na de
bijeenkomst met de aanwezigen gedeeld, waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om
wijzigingen door te voeren of aan te geven op welke punten het verslag mogelijk afwijkt van
de gesprekken die gevoerd zijn. Het gespreksverslag is altijd anoniem, er kan niet herleid
worden wie welke uitspraak heeft gedaan. Alle aanwezigen krijgen de tijd om te reageren, en
nadien wordt het gespreksverslag op de website gepubliceerd.
Bij één-op-één gesprekken worden na afloop ook gespreksverslagen gedeeld met de
aanwezigen. Deze gespreksverslagen worden niet gepubliceerd, maar dienen als doel om te
verifiëren of het gesprek door alle aanwezigen als hetzelfde is ervaren.

Globale planning
✓ Stap 1, september tm november 2021
o Verkenning in Groenekan en de Gemeente De Bilt naar meningen ten aanzien
van de (on)wenselijkheid van een zonneweide in Groenekan, met de focus op
de gekozen locatie. Deze fase eindigde met de constatering door omwonenden
en Groenekanse verenigingen dat ze zich eerst wilden verdiepen in het
zonneveldenbeleid van de Gemeente, zodat zij zich een mening zouden
kunnen vormen over de vraag of en hoe het initiatief daarin zou passen.
✓ Stap 2, december 2021 tm januari 2022
o Deze fase omvat een nadere uitwerking van het ontwerp van de participatie,
aspecten als toegankelijkheid tot het net van Stedin en het verdere proces tot
mogelijke indiening van de vergunningaanvraag. Verder vinden
voorbereidingen plaats voor participatie-activiteiten in de Groenekanse
gemeenschap over het ontwerp van het park en de beoogde financiële
participatie.
✓ Stap 3, februari tm maart 2022
o Eerst vinden vele besprekingen over het ontwerp en de voorstellen voor
participatie plaats met belanghebbenden: verenigingen, omwonenden,
inwoners van het dorp, politiek en ambtenaren. Indien de conclusie van deze
besprekingen is dat het project goede kans van slagen heeft in de
Gemeenteraad en in de Groenekanse gemeenschap worden de uitkomsten
verwerkt in alle documenten die nodig zijn voor de vergunningaanvraag in
april.
Verdere stappen, vanaf april 2022
a. Crowdfunding door BENG! voor het financieren van de ontwikkelkosten, waaronder
leges en aanbetaling bij Stedin, 2022-Q2/3.
b. Vergunningprocedure, 2022-Q2/3/4en eventueel 2023-Q1 (indien zienswijzen worden
ingebracht vergt deze fase meer tijd).
c. Vestigen van de onderneming voor de eigendom, de exploitatie en het beheer van het
veld, 2023-Q2.
d. Subsidieaanvraag SDE++ bij RVO, 2023-Q2; voorbereiding daarvan in Q1, uitsluitsel
wordt in Q3 verwacht.
e. Voorbereiding van de financiering en van de bouw, 2023-Q4-2024Q1.
Financiering en realisatie van het park, 2024-Q2/3.

Adressenlijst van de belanghebbenden die in de categorie aanwonenden vallen
Groenekanseweg
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Kastanjelaan
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Lindelaan
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Nieuwe Weteringse Weg
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