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Geadviseerd besluit

Een ontwerp-'verklaring van geen bedenkingen' af te geven voor de zonnevelden 'Quadenoord';

Toelichting op beslispunten
Op 19 april 2019 hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen (bij de ODRA 
ingeboekt met zaaknummer 195295803) voor het aanleggen van twee zonnevelden op twee 
agrarische percelen op het terrein van landgoed Quadenoord in Renkum.
De aanleg van de zonnevelden is een gezamenlijk initiatief van Landgoed Quadenoord, Chint Solar 
Nederland en Vallei Energie. De drie initiatiefnemers hebben er voor gekozen om samen op te 
trekken om zo de zonnevelden een zo breed mogelijke waarde te geven. Landgoed Quadenoord 
vanuit het oogpunt van de ontwikkeling van het landgoed en het natuurlijke landschap; coöperatie 
Vallei Energie behartigt de belangen van meer dan 400 Renkumse huishoudens (die lokale en 
duurzaam opgewekte energie willen gebruiken) en Chint Solar Nederland zet haar expertise (o.a. 
leveren zonnepanelen) en ervaring in voor deze samenwerking voor een voor Nederlandse 
begrippen uniek project. De samenwerkingspartners zijn ervan overtuigd dat zij met deze 
zonnevelden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de groene ruimte en 
de energietransitie in Renkum. 

Het totale plangebied bedraagt circa 15,7 hectare (noordelijk deel circa 6,1 hectare en zuidelijk 
deel circa 9,6 hectare). Daarvan zal ongeveer 11,8 hectare bedekt worden met zonnepanelen (circa 
75 % van het plangebied) en circa 4 hectare als natuur. De zonnevelden zullen natuurvriendelijk 
worden ingericht o.a. door tussen / onder de panelen bloemrijk grasland aan te leggen en te 
beheren. Om het open landschap zo open mogelijk te houden is rekening gehouden met de hoogte 
van de panelen. De panelen worden circa 2 meter hoog (beginnend op 70 cm. tot 1 meter hoogte) 
en met een helling van circa 15%. 
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Afbeelding: Topografische kaart ligging plangebied (OpenStreetMap)

Afbeelding: Ligging van het plangebied met rode omlijning aangegeven
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Afbeelding: Weergave inrichtingsplan van de twee zonnevelden 

Zonnevelden
Het realiseren van veldopstellingen voor het opwekken van zonne-energie is noodzakelijk om
klimaatdoelstellingen te behalen. Het alleen realiseren van zonnepanelen op daken is daarbij niet
voldoende. Er zijn veel ogenschijnlijk geschikte daken die uiteindelijk toch niet geschikt blijken te 
zijn voor het opwekken van zonne-energie. Het gaat dan bijvoorbeeld om esthetische bezwaren, de
aanwezigheid van rieten daken, constructie technische bezwaren, te klein dakoppervlak en 
hinderlijke schaduw. Echter alle daken bij elkaar bieden onvoldoende ruimte om aan de 
hernieuwbare energievraag te voldoen.
Om de duurzame energieproductie te vergroten heeft Chint Solar Nederland samen met landgoed
Quadenoord het initiatief genomen om in de gemeente Renkum een tweetal, met elkaar 
verbonden, grondgebonden zonnevelden te realiseren. In deze zonnevelden wordt duurzame 
elektriciteit opgewekt, waarmee wordt bijgedragen aan het behalen van de overheidsdoelstellingen 
op het gebied van klimaat. De zonnevelden zijn hiermee voor het landgoed een nieuw 
verdienmodel dat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen en aan een sluitende exploitatie voor het 
landgoed, waarmee ook herinvesteringen mogelijk worden.
Een zonneveld van een vergelijkbare omvang is niet te realiseren op gronden binnen de kernen van 
de gemeente Renkum. Over het algemeen is er reeds bebouwing aanwezig, of is de betreffende 
grond bestemd voor andere functies die niet te combineren zijn met een zonneveld. Het 
voorliggende plangebied, betreft agrarische grond, is reeds landschappelijk ingepast door de 
omslotenheid van het bos en de omliggende houtsingel. De plangebieden betreffen eigenlijk 
‘kamers’. De voorgenomen ontwikkeling past binnen deze kamers en is reeds in de huidige 
landschappelijke situatie ingepast in het landschap. Voor een rendabel zonneveld is het essentieel 
dat er binnen een acceptabele afstand wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit is in deze 
situatie het geval, de percelen liggen namelijk op een afstand van circa 4,7 kilometer meter tot het 
dichtstbijzijnde onderstation (Toegangsweg Zuiverinstallatie te Renkum).
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Foto: Singel op de grens van de percelen en het open gebied met links een onverharde weg en rechts grenzend 

aan het open landschap een fietspad

Foto: Huidige niet geleidelijke grens tussen bos en landbouwgebied waar volgens het ontwerp een bosmantel 

zal worden ontwikkeld ten behoeve van een geleidelijke overgang.
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Zonnevelden leveren een forse bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen
In totaal kunnen er ruim 40.500 panelen worden geplaatst (11,8 hectare). Chint Solar kan de 
nieuwste generatie hoge rendementspanelen gebruiken (op dit moment met een vermogen van 
356 Wp per paneel). Hierdoor wordt een zonneveld van bijna 15 MWp gerealiseerd. Een dergelijk 
zonneveld op deze locatie kan op jaarbasis circa 13.500 MWh aan stroom produceren. Dit staat 
gelijk aan het verbruik van 4.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens. Dit komt overeen met 
vermeden CO2-uitstoot van ruim 13.500 ton per jaar. 
De gemeente Renkum heeft zichzelf het doel gesteld om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een 
enorme opgave waarvoor alle kansen moeten worden aangegrepen. Zoals is aangegeven leveren 
de zonnevelden energie voor ongeveer 4.000 huishoudens. Dat wil niet zeggen dat deze energie 
allemaal gebruikt kan en zal worden voor Renkumse huishoudens dan wel dat alle huishoudens die 
participeren uit Renkum zullen komen. De gemeente gaat in gesprek met de ontwikkelende partij 
over hoe zowel maatschappelijke als financiële participatie het beste te organiseren is. 
In januari 2019 telde de gemeente Renkum ruim 31.000 inwoners. Rekening houdend met 2,2 
personen per huishouden betekent dit dat er ongeveer 14.000 huishoudens zijn in de gemeente.
Gelet op het voorgaande kan worden gesteld dat met deze zonnevelden nog lang niet voldaan 
wordt aan het totale toekomstige energieverbruik. Dit neemt niet weg dat de zonnevelden wel een 
substantiële bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Renkum.

Subsidie Duurzame Energie (SDE+)
Alle duurzame energieprojecten in Nederland van enige omvang maken gebruik van de landelijke 
Subsidie Duurzame Energie (SDE+). Om deze te mogen aanvragen is een verleende 
omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van de subsidie gebeurt in twee rondes per jaar. De 
najaarsronde van 2019 start op 29 oktober. Om daaraan mee te kunnen doen dient voor die tijd 
een definitieve omgevingsvergunning verleend te zijn. Helaas is dat niet (meer) te halen. 
De volgende ronde is in april 2020. Wel is de SDE+ dan minder gunstig. Om voor april 2020 een 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen is de proceduretermijn al krap / moet een strakke 
planning gevolgd worden.
Zonneveld Quadenoord is een project met zeer goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
landschap- en natuurwaarden én het heeft een zeer grote potentie voor lokale financiële 
participatie. In totaal krijgen circa 21.000 huishoudens in de gemeente de mogelijkheid om deel te 
nemen in het zonneveld. Uit onderzoek blijkt dat van deze groep bijna 7000 huishoudens 
voornemens is om daadwerkelijk mee te doen. Hierbij moet wel worden opgemerkt worden dat dit 
nog gebaseerd is op de gunstigere SDE+ van het najaar van 2019. Hoe dat precies zal zijn bij de 
SDE+ van april 2020 is nu niet geheel duidelijk.

Procedure afwijken bestemmingsplan:
In het geldende bestemmingsplan zijn de gronden bestemd als ‘Agrarisch gebied met 
landschapswaarden’. Het project is in strijd met deze bestemming. Omdat het project in strijd is 
met het geldende bestemmingsplan moet of een bestemmingsplanherziening worden opgestart of 
met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Omdat de 
initiatiefnemers een concreet bouwplan hebben is gekozen voor een omgevingsvergunning. 

Op 19 april 2019 is een omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken van het 
bestemmingsplan ingediend. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk op grond van artikel 
2.12 lid 1a onder 3˚ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De doorlooptijd van 
deze procedure is ongeveer 26 weken, exclusief gerechtelijke procedures.

De procedure die voor deze afwijking geldt is de zogenaamde ‘uitgebreide 
voorbereidingsprocedure’ op grond van paragraaf 3.3 van de Wabo. Hierbij wordt (deels) verwezen 
naar afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
De ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ waar de gemeenteraad nu om gevraagd wordt is 
onderdeel van de procedure om tot een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing te 
komen.
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Samengevat houdt deze procedure in dat het ontwerpbesluit (inclusief ‘ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen’) inclusief ruimtelijke onderbouwing en bouwplan voor de duur van zes weken 
ter inzage ligt waarbij een ieder een zienswijze naar voren kan brengen. 
Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor het afgeven van deze 
omgevingsvergunning, maar de gemeenteraad dient daarvoor eerst een definitieve ‘verklaring van 
geen bedenking’ (vvgb) af te geven (artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, (Bor)). Met andere 
woorden, als de raad die niet afgeeft kan er ook geen vergunning door het college worden 
afgegeven. Echter de gemeenteraad kan de vvgb alleen weigeren in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Bor). 

Deze procedure is overigens al eerder doorlopen voor:

- de bouw van een paardenstal aan de Dreijenseweg 16 in Oosterbeek (vvgb 09-2017); 
- de bouw van appartementen aan de Kerkweg 4 in Renkum (vvgb 04-2017);
- de bouw van het nieuwe Esso tankstation aan de A12 (vvgb 01-2014).
- de aanleg van de ‘passantensteiger’ (vvgb 02-2013) in het Ruimte voor de Rivierproject 

‘Doorwerthse waarden’, nabij kasteel Doorwerth;
- de bouw van appartementen aan de Utrechtseweg 123 in Renkum (vvgb 03-2011).

In deze procedure dient de gemeenteraad dus twee keer te besluiten over de ‘verklaring van geen 
bedenkingen’. Dit kost dus veel tijd. Eerst dient de gemeenteraad een ontwerp-‘verklaring van geen 
bedenkingen’ af te geven voordat het plan inclusief ruimtelijke onderbouwing zes weken ter inzage 
wordt gelegd (dat is wat nu gevraagd wordt). Na afloop van deze termijn dient de gemeenteraad te 
besluiten op de eventueel ingediende zienswijzen en een definitieve ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ af te geven. Daarna kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

Om in aanmerking te komen voor de SDE+ in april 2020 dient voor die tijd de 
omgevingsvergunning verleend te zijn. Dit houdt voor de planning is dat de gemeenteraad 25 
september 2019 een besluit neemt tot het afgeven van een ontwerp-‘verklaring van geen 
bedenkingen’. Dan liggen de stukken van begin oktober 2029 tot en met 12 of 19 november 2019 
ter inzage. Daarna dient de gemeenteraad eind januari 2020 (planning is daarvoor wel heel krap) 
dan wel eind februari 2020 te besluiten tot het afgeven van de definitieve ‘verklaring van geen 
bedenkingen’. Kort daarna kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

Naast de omgevingsvergunning (gemeente) voor het bouwen en aanleggen van de zonnevelden is 
(wellicht) ook een vergunning nodig op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) bij de provincie. 
Deze is ook aangevraagd. Beide vergunningprocedures lopen naast elkaar. Over de doorlooptijd 
van en het verkrijgen van deze vergunningprocedure hebben wij geen invloed. Wel op de 
gemeentelijke vergunning.

Beoogd effect
Het starten van de procedure om te kunnen komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning 

voor de twee zonnevelden op het terrein van Landgoed Quadenoord.

Kader
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Bij het onderdeel ‘Toelichting op de 

beslispunten’ bij het onderdeel ‘procedure afwijken bestemmingsplan’ is een beschrijving van het 

wettelijke kader (procedure) weergegeven.
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Argumenten
Zoals bij het onderdeel ‘Toelichting op beslispunten’ is aangegeven dient u eerst een ‘ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen’ af te geven om te kunnen starten met de procedure om de 
omgevingsvergunning te kunnen verlenen. 

Zoals hiervoor is aangegeven draagt de aanleg en realisatie van de zonnevelden bij aan diverse 
(gemeentelijke) doelstellingen, zoals:

- diverse (landelijke en gemeentelijke) klimaatdoelstellingen (zie hiervoor o.a. het kopje 
‘Duurzaamheid’);

- participatie van inwoners van de gemeente in zonne-energie (maar ook voor 
klimaatbewustwording voor alle inwoners van de gemeente);

- de Landgoederenvisie; door bij te dragen aan opbrengsten voor behoud en verbetering van 
het landgoed Quadenoord;

- het landschappelijke goed inpassen van de zonnevelden;
- het toevoegen van extra natuur aan een locatie waar dat nu niet is (intensief agrarisch 

gebruik).

In de bijbehorende en bijgevoegde Ruimtelijke Onderbouwing: ‘Realisatie zonneveld Quadenoord, 
natuur en energie’ wordt uitgebreid ingegaan op alle natuur-, planologische / ruimtelijke en 
energie-aspecten van het bouwplan. Hierin wordt aangetoond dat de beoogde zonnevelden 
ruimtelijk aanvaardbaar zijn en in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving op het gebied van 
o.a. milieu, flora- en fauna en externe veiligheid. Hier wordt dan ook naar verwezen.
Op basis van de hierboven genoemde redenen kan de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’  
afgegeven worden en gestart worden met de procedure.

Afhankelijk van eventueel ingediende zienswijzen dient u in het begin van 2020 definitief te 
besluiten over de daadwerkelijke afgifte van de ‘verklaring van geen bedenkingen’.

Kanttekeningen
Hoewel de aanleg van zonnevelden bijdraagt aan diverse klimaatdoelstellingen, participatie van 
inwoners in zonne-energie, ontwikkeling van nieuwe natuur en aan opbrengsten voor behoud en 
verbetering van het landgoed Quadenoord zijn er ook kanttekeningen te bedenken. Met de aanleg 
van de zonnevelden verliezen twee agrarische percelen het agrarische gebruiken en worden deze 
grotendeels ‘bebouwd’ met zonnepanelen. Daarnaast liggende percelen in Natura 2000-gebied en 
het Geldersch Natuur Netwerk. Hierbij kan afgevraagd worden of de zonnevelden op deze locatie de 
meest ideale (in de gemeente) zijn. 
Anderzijds blijkt uit de uitgevoerde milieuonderzoeken dat met de zonnevelden ook extra 
natuurontwikkeling gerealiseerd wordt op deze intensief agrarische gebruikte percelen. Dat draagt 
weer bij aan de natuurdoelstellingen van Natura 2000-gebied en de GNN. Verder liggen deze twee 
percelen behoorlijk ‘verstopt’ in het groen waardoor de zonnevelden niet zomaar zichtbaar zijn en 
zijn er niet zoveel agrarische percelen meer in de gemeente, laat staan agrarische percelen die niet 
in of nabij natuur liggen.

Draagvlak
Tijdens de klimaattafel 'Grootschalige Opwek' van het programma 'Renkum Verduurzaamt Samen' 
is het Zonneveld Quadenoord uitgebreid besproken met een vertegenwoordiging van inwoners, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van de gemeente. Vanuit de 
klimaattafel werd zeer positief gereageerd, waarmee het project kan steunen op maatschappelijk 
draagvlak. Dit betekent echter niet dat zij namens alle inwoners van de gemeente spreken. Om 
voldoende draagvlak te hebben, dient de ontwikkelende partij werk te maken van participatie, 
zowel in maatschappelijke als financiële zin. De gemeente gaat in gesprek met de ontwikkelende 
partij over hoe zowel maatschappelijke als financiële participatie het beste te organiseren is. Verder 
heeft op 6 maart 2019 een bericht over de aanleg van de zonnevelden in De Gelderlander gestaan.
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Of er voldoende draagvlak is voor de aanleg van de zonnevelden zal tevens blijken na 
terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken.

Aanpak/Uitvoering
Na uw besluit tot het afgeven van de ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ start de 
procedure. Daarna ligt het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing gedurende zes weken 
ter inzage (vanaf oktober 2019). In die periode kunnen door een ieder zienswijzen worden 
ingediend. Na afloop worden de zienswijzen van een reactie voorzien en wordt u gevraagd om de 
definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Daarna kan het college de 
omgevingsvergunning voor het bouwen en afwijken verlenen. Tegen de verleende 
omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend.

Communicatie
De ontwerpvergunning (inclusief ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’) met de ruimtelijke 
onderbouwing en bijbehorende stukken worden na ruw besluit voor de duur van zes weken ter 
inzage gelegd (vanaf begin van oktober 2019). Dit wordt bekend gemaakt op de gemeentelijke 
website en op de gemeentelijke pagina in het huis-aan-huis-blad ‘Rijn en Veluwe’ en in de 
Staatscourant. De stukken liggen dan analoog ter inzage gelegen in het gemeentehuis en digitaal 
op onze website en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Financiële consequenties
Met de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten waarmee wordt geborgd dat alle 
ambtelijke en externe kosten die worden gemaakt ten behoeve van de totstandkoming van het 
projectbesluit voor rekening van de initiatiefnemer zullen zijn. Dit geldt ook voor eventuele 
planschadeclaims nadat het projectbesluit in werking is getreden.    

Juridische consequenties
Over de ontwerp-omgevingsvergunning (met daarin verwerkt de ontwerp-‘verklaring van geen 
bedenkingen’) kan door iedereen zienswijzen worden ingediend. 

WMO-aspecten
Niet van toepassing.

Gezondheid
Dit plan heeft geen directe gevolgen voor de gezondheid. Indirect uiteraard wel doordat dit plan 
bijdraagt aan een (kleine) vermindering van onder andere de CO2-uitstoot.
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Duurzaamheid
Nederland heeft als doel om 49% CO2 gereduceerd te hebben in 2030 en 95% in 2050. In lijn met 
dit doel heeft de gemeente Renkum de ambitie om in 2040 een klimaat-neutrale gemeente te zijn. 
Dit betekent dat de gemeente Renkum in 2040 geen broeikasgassen meer uitstoot die bijdragen 
aan klimaatverandering (dus dat de uitstoot en opname van koolstofdioxide in evenwicht moeten 
zijn). Om de klimaatdoelen te bereiken wordt het gebruik en opwekking van duurzame energie in 
Renkum gestimuleerd. Een klimaatneutraal Renkum vraagt ook een forse inzet op duurzame 
energiebronnen zoals wind, zon, water en geothermie. Hoe groot de energiebehoefte van de 
gemeente Renkum precies is en met welke energiebronnen we de opgave gaan invullen zal blijken 
uit de regionale energie strategie (RES). Hoewel deze momenteel in ontwikkeling is, staat vast dat 
zonne-energie een belangrijk onderdeel gaat uitmaken. Zonne-energie wordt gezien als een 
kansrijke optie om bij te dragen aan een duurzamere lokale energievoorziening. Grote 
grondgebonden zonneparken zullen de komende jaren in Nederland steeds vaker ontwikkeld 
worden. Als gemeente hebben wij een rol in het stimuleren duurzame energie initiatieven en de 
locatiekeuze voor veldopstellingen met zonnepanelen. 

De realisatie van grootschalige duurzame energieprojecten - zoals zonnevelden - betekent dat voor 
veel inwoners duurzame energie-opwekking ook letterlijk zichtbaar wordt door veranderingen in het 
bestaande landschap. De klimaattafel grootschalige energie-opwekking heeft daarom in het kader 
van Renkum Verduurzaamt Samen in de afgelopen maanden gekeken naar wat er qua 
grootschalige opwekking ruimtelijk zou ‘kunnen’, wat de mensen in de gemeente Renkum ruimtelijk 
zouden ‘willen’, en welke randvoorwaarden voor grootschalige opwekking zij richting de gemeente 
kunnen aanbevelen. De resultaten van deze klimaattafel zijn vastgelegd in het Renkumse 
klimaatakkoord van juni 2019, dat in de komende maanden wordt doorvertaald naar het 
uitvoeringsprogramma klimaatneutraal 2040. 

Volgens de klimaattafel is grootschalige energie-opwekking noodzakelijk om de toekomstige 
energievraag in de gemeente Renkum hernieuwbaar op te wekken. De klimaattafel ziet 
mogelijkheden om de elektriciteitsbehoefte binnen de gemeentegrenzen met zon en wind te 
realiseren en beveelt daarom aan om alle mogelijkheden te benutten om zonne-energie op te 
wekken. De plannen voor grootschalige energie-opwekking op landgoed Quadenoord zijn tevens 
uitvoerig door de klimaattafel besproken. De klimaattafel stelt dat dergelijke zonneparken in het 
buitengebied noodzakelijk zijn om de energievraag te vervullen, maar stelt ook dat er goed moet 
worden gekeken naar de randvoorwaarden voor grootschalige opwekking. Zo is natuurlijke 
inpassing in het landschap voor een basisvoorwaarde, waarbij voorgesteld wordt ook te kijken naar 
de combinatie en versterking van natuurdoelstellingen bij realisatie, onderhoud en beheer van 
projecten rond grootschalige energie-opwekking. Dat is bij dit project ook aan de orde.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Indien besloten wordt geen ontwerp-‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven kan niet gestart 
worden met de procedure om te komen tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor de 
zonnevelden. Maar zonder een besluit kan ook de vergunning niet geweigerd worden.
Formeel moet een besluit genomen worden door de gemeenteraad. Ook bij het weigeren van een 
(ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen moet de gemeenteraad besluiten, voordat de 
omgevingsvergunning geweigerd kan worden. 

Bijlagen:
- Ruimtelijke onderbouwing;
- Aanvraag omgevingsvergunning met tekeningen, onderzoeken en rapport landschappelijke 

inpassing.
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