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Op 20 juli 2021 stelde het college van B&W de ontwerp-beleidsregel ‘Beoordelingskader Zonne-

energie’ vast. Vervolgens is de inspraakprocedure gevolgd op grond van artikel 4.1. van de 

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belangstellenden bij de voorbereiding van 

gemeentelijk beleid worden betrokken (hierna: Inspraakverordening gemeente Zundert 2016). 

Vanaf 27 juli lag de ontwerp-beleidsregel ‘beoordelingskader zonne-energie’ ter inzage. Gedurende 

deze periode konden geïnteresseerden in reactie op de ontwerp-beleidsregels een zienswijze 

indienen. Twee partijen hebben schriftelijk hun zienswijze overgebracht, ZLTO afdeling Zundert-

Rijsbergen en de Provincie Noord-Brabant.  

 

Samenvatting zienswijze ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen 

ZLTO geeft aan de beleidsregel over het algemeen goed is verwoord. Vraagt aandacht voor 

voorkeur van inzet zonne-energie op daken i.p.v. op kostbare landbouwgrond. Dit doen zij met 

name in verband met de impact op de omgeving/landbouwstructuur met het oog op 

extensivering/uitbreiding van bedrijven is de beschikbaarheid van landbouwgrond essentieel. Zo 

blijven jonge bedrijfsopvolgers de ruimte krijgen om hun bedrijfsplannen economisch rendabel te 

maken. Ook vraagt ZLTO aandacht voor innovaties van zonnevelden in combinatie met 

teeltondersteunende voorzieningen. Hiervoor lopen pilots met zachtfruit en sla. ZLTO biedt haar 

advies aan als het gaat om zonnepanelen in agrarisch gebied.  

 

Reactie 

De zienswijze van ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen leidt niet tot aanpassingen in de beleidsregel. 

De methodiek sluit aan bij de punten voor ZLTO afdeling Zundert-Rijsbergen aandacht voor vraagt. 

De zienswijze nemen we mee in het vervolgtraject en wordt ter kennisgeving gedeeld met de 

projectgroep. Bij de adviesronde na beoordeling van de initiatieven zal ZLTO Zundert-Rijsbergen 

om advies worden gevraagd.  

 

Provincie Noord-Brabant 

Provincie onderschrijft het idee van een tranche methode. Ten aanzien van participatie wordt 

voorgesteld om alle organisaties uit de RES te betrekken bij de beoordeling (incl. provincie). 

Tevens adviseert de provincie om de grens van 9MW niet te strak te hanteren en ruimtelijke 

ordening leidend te laten zijn. De provincie verwacht dat bij de uiteindelijke plannen een deugdelijk 

landschappelijk inpassingsplan wordt overlegd. Daarnaast maakt de provincie ons erop attent dat 

de mogelijkheden voor zonnevelden gericht zijn op het landelijk gebied en niet op het (gerealiseerd 

of nog niet gerealiseerde) Natuurnetwerk Brabant.  

 

Reactie 

De zienswijze van de Provincie Noord-Brabant leidt niet tot inhoudelijke aanpassingen. De 

opmerking over Natuurnetwerk Brabant is onder indieningsvereisten>locatie extra benoemd in de 

beleidsregel, om verwarring te voorkomen. De reactie van de Provincie Noord-Brabant wordt 

meegenomen in het vervolg en ter kennisgeving gedeeld met de projectgroep. Tijdens de 

adviesronde na beoordeling van de initiatieven wordt Provincie Noord-Brabant om advies gevraagd.  


