
 
 

 

  

   
  

 

  
   

    
 

     
  

   
 
  

     

    

       
  

  

 
   

  

B&W-voorstel 

Onderwerp: Selectieleidraad zonnevelden eerste tranche 100 
hectare Visie energielandschap 

1) Status 
Het voorstel betreft de beleidsuitvoering van het geldende beleidskader Visie energielandschap. 

2) Samenvatting
We zijn op weg naar een duurzame gemeente, volgens de door de raad vastgestelde Visie Duurzaam 
’s-Hertogenbosch. We willen in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Hieraan werken we hard 
door aan de ene kant in te zetten op energiebesparing c.q. het verminderen van de energievraag en 
aan de andere kant, parallel hieraan, door opwek van duurzame energie op eigen grondgebied 
mogelijk te maken. 

Onze gemeente, maar ook het Rijk, provincie en de regio hebben de doelstelling om over te 
schakelen op 100% duurzame energie. We ontvingen verschillende initiatieven voor zonne- en 
windenergie die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Om al dan niet mee te kunnen werken aan 
deze initiatieven heeft de raad op 7 juli 2020 de Visie energielandschap vastgesteld. Met de 
aanwijzing van de Inpassingszones en Transformatiezones geeft de visie de ruimtelijke kaders aan 
waar de komende jaren zonne- en windenergie projecten kunnen worden ontwikkeld. 

In het uitvoeringsprogramma, dat bij het raadsvoorstel was gevoegd, is opgenomen dat de gemeente 
uitvoering gaat geven aan een eerste tranche van initiatieven voor zonnevelden tot een plafond van 
totaal 100 hectare aan zonneveld-projecten. De afgelopen maanden is de uitvoering van deze eerste 
tranche nader uitgewerkt in een Selectieleidraad. De Selectieleidraad heeft geen betrekking op het 
projectgebied van de Duurzame Polder. Initiatieven in dit gebied zijn uitgesloten van deelname aan de 
Selectieleidraad 100 ha zon. Voor die polder wordt een separaat planvormingsproces doorlopen voor 
een integrale gebiedsontwikkeling waarin wind -en zonne-energie een plek hebben. 

Initiatiefnemers hebben 10 weken (excl. 2 weken kerstvakantie) de tijd om hun initiatief in te dienen na 
publicatie van de Selectieleidraad. Na ontvangst van alle plannen, zal de gemeente ernaar streven om 
binnen een periode van 10 weken alle plannen te beoordelen op de eisen uit de Selectieleidraad. 

Bij de beoordeling van de ontvangen initiatieven wordt eerst getoetst of het initiatief voldoet aan de 
formele en materiële eisen van de Selectieleidraad. Die eisen zijn uiteraard in overeenstemming met 
de vastgestelde Visie energielandschap. Initiatieven die niet voldoen, komen niet voor selectie in 
aanmerking. 
Vervolgens wordt geselecteerd aan de hand van de ligging in landschapstypen. 
Uit het uitvoeringsprogramma van de Visie volgt dat bij invulling van de maximaal 100 hectare 
voorrang wordt gegeven aan zonnevelden op plassen (er wordt maximaal één pilot zon op water 
uitgevoerd) en zonnevelden op locaties die aansluiten bij snelwegen. 
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Mogelijk zijn er niet voldoende initiatieven van deze twee typen om tot een totaal van 100 hectare aan 
initiatieven te komen. Voor eventueel resterende hectares (tot 100 ha.) is er ruimte voor initiatieven 
voor de volgende categorieën: zonnevelden die aansluiten bij andere grootschalige 
infrastructuurlijnen, zonnevelden die aansluiten op bebouwd gebied; en zonnevelden in kleinschalig 
landschap(pen). Hierbij toetsen we en geven we uitvoering aan de ‘zonneladder’. We zetten als 
gemeente, buiten de scope van deze Selectieleidraad, daarnaast al zoveel mogelijk in op zon op dak. 
De opgave voor het bereiken van de doelstelling klimaatneutraal in 2050 is echter dermate groot, dat 
ook grondgebonden zonnevelden nodig zijn. 

Indien het totaal aan geldige initiatieven meer dan 100 hectare omvat, is een selectie nodig om tot 
maximaal 100 hectare te komen. Deze nadere selectie vindt plaats aan de hand van het 
selectiecriterium ‘Ruimtelijke- en maatschappelijke meerwaarde’. 

Vervolgens volgt een selectiebeslissing (bevoegdheid college). Met de geselecteerde initiatiefnemers 
wordt dan een reserveringsovereenkomst afgesloten voor een ontwikkelrecht voor 1 jaar. Op grond 
van de overeenkomst wordt het haalbaarheidsonderzoek gestart, om te onderzoeken of het initiatief 
haalbaar is. De eerste stap van het haalbaarheidsonderzoek, is het voeren van een omgevingsdialoog 
door de initiatiefnemer. Als de omgevingsdialoog akkoord is bevonden, kan het plan vervolgens 
uitgewerkt worden. Mits het plan daarna aan alle voorwaarden voldoet en ruimtelijk aanvaardbaar 
wordt geacht, kan de ontwikkelovereenkomst worden gesloten. Vervolgens kan de ruimtelijke 
procedure c.q. vergunningsaanvraag worden voorbereid, met hierin de bestuurlijke afweging en 
wettelijke bevoegdheden (college en raad). 

De gemeente mag geen kostenverhaal toepassen bij initiatieven met zonnepanelen, omdat dit geen 
plancategorie is waarvoor kostenverhaal mogelijk is op grond van de Wet ruimtelijke ordening. 
Ambtelijke (plan)kosten kunnen daarom alleen gedekt worden via de leges voor afwijken 
bestemmingsplan. Op basis van een financiële analyse, is geconstateerd dat het bedrag van € 8.413,-
, zoals opgenomen in de Legesverordening voor buitenplanse afwijkingen van bestemmingsplannen 
en voor bestemmingswijzigingen zonder activiteiten (per 1 januari 2021), te laag is om de ambtelijke 
kosten te kunnen dekken. 
Daarom wordt voorgesteld om in de Legesverordening een categorie ‘zonnevelden’ toe te voegen 
waarvoor een afwijkend tarief van € 4.000,- per hectare zal gelden in plaats van het reguliere tarief 
van € 8.413,- (totaalbedrag) voor een buitenplanse afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, onder 3º, van de Wabo en voor een bestemmingswijziging zonder activiteiten (Wro), met de 
daaraan gekoppelde voorschotregeling van 25%, en dit in het voorjaar van 2021 met een 
raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3) Besluit: 
1. Het college stemt in met de Selectieleidraad zonnevelden eerste tranche 100 hectare, als 

uitvoering van de Visie energielandschap. 
2. Het college start de bijbehorende selectieprocedure, zoals uiteengezet onder Burgerparagraaf 

/ procedure in bijgaand voorstel (Selectieleidraad) 
3. Het college stemt in met het voornemen van de voorgestelde aanpassing van de 

Legesverordening, om een categorie ‘zonnevelden’ toe te voegen en hierbij de volgende 
regels voor te stellen: 

A. Indien een reserveringsovereenkomst wordt getekend (vooroverleg), dan wordt 25% 
van het bedrag onder punt B in rekening gebracht; 

B. Er zal een afwijkend tarief van € 4.000,- per hectare gelden in plaats van het reguliere 
tarief van totaal € 8.413,- voor een buitenplanse afwijking op grond van artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo en voor een bestemmingswijziging zonder 
activiteiten (Wro) 
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C. Bij indiening van een vergunningaanvraag wordt het bedrag van A verrekend met de 
voorgestelde leges als bedoeld onder B, 

en dit in het voorjaar van 2021 met een raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad; 

4. Het college stelt bijgaande brief over de Selectieleidraad zonnevelden eerste tranche 100 
hectare vast; 

Steller  : Helming / de Vries 

Tel. : 06 -11 86 45 91 / 06 - 55 23 98 19 

E-mail  : j.helming@s-hertogenbosch.nl / t.devries@s-hertogenbosch.nl 
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4) Aanleiding en besluitengeschiedenis
We zijn op weg naar een duurzame gemeente, volgens de door de raad vastgestelde Visie Duurzaam 
’s-Hertogenbosch. We willen in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Hieraan werken we hard 
door aan de ene kant in te zetten op energiebesparing c.q. het verminderen van de energievraag en 
aan de andere kant, parallel hieraan, door opwek van duurzame energie op eigen grondgebied 
mogelijk te maken. 

Op 7 juli 2020 heeft de raad in dat kader de Visie energielandschap (deel A en B) vastgesteld. In het 
raadsvoorstel is aangegeven dat na vaststelling van de visie gestart zou worden met het in 
behandeling nemen van initiatieven. Daarvoor is een uitvoeringsprogramma (deel C) opgesteld dat bij 
het raadsvoorstel was gevoegd. (reg.nr. 9693101). 

In het uitvoeringsprogramma is in hoofdstuk 1 aangekondigd en beschreven dat een eerste tranche 
voor initiatieven met zonnevelden met een plafond van maximaal 100 hectare op een nader te 
bepalen moment zal worden opengesteld. De afgelopen maanden is de uitvoering van deze eerste 
tranche nader uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een Selectieleidraad. Na de vaststelling van deze 
leidraad zal deze gepubliceerd worden en zal de selectieprocedure voor de eerste tranche gestart 
worden. 

Voorliggend voorstel beschrijft op hoofdlijnen deze uitwerking en de Selectieleidraad. 

5) Beleidskader 

Kader Visie energielandschap
De gemeente, maar ook het Rijk, provincie en de regio hebben de doelstelling om over te schakelen 
op 100% duurzame energie. Het is wenselijk dat de gemeenteraad vooraf gebieden voor zonne- en 
windenergie aanwijst en daarbij kaders stelt, waarbinnen initiatieven uitgewerkt kunnen worden. Dit 
vanwege de impact die het (grootschalige) opwekken van energie heeft op de vele gevestigde 
belangen (bewoners, natuur, ecologie, cultuurhistorie, landschap, water, etc.) in en rond de 
aangewezen gebieden. 

Gelet op bovenstaande, is op 7 juli 2020 de Visie energielandschap door de raad vastgesteld. 
Met de aanwijzing van de Inpassingszones en Transformatiezones geeft de visie de ruimtelijke kaders 
aan waar de komende jaren zonne- en windenergie projecten kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast 
geeft de visie inhoudelijke kaders waaraan deze initiatieven moeten voldoen om toegestaan te kunnen 
worden. 

Relatie met RES-opgave en Duurzame Polder 
Deze eerste tranche voor 100 hectare zonnevelden moet, samen met de opwek van duurzame 
energie in de Duurzame Polder, ervoor zorgen dat de opgave voor de opwek van duurzame energie 
uit de Concept Regionale Energiestrategie regio Noordoost Brabant (RES) behaald wordt, zoals 
vastgesteld door de raad op 7 juli 2020. 
Het nu voorliggende uitwerkingskader van 100 hectare heeft dus geen betrekking op het projectgebied 
van de Duurzame Polder (de Rosmalense, Geffense, Lithse en Nulandse polder tussen Rosmalen en 
Oss). Initiatieven in dit gebied zijn uitgesloten van deelname aan de Selectieleidraad 100 ha zon. 
Voor de Duurzame Polder wordt een separaat planvormingsproces doorlopen voor een integrale 
gebiedsontwikkeling waarin wind -en zonne-energie een plek hebben. Op 6 oktober 2020 heeft de 
raad ingestemd met het opstellen van een Programma (conform de Omgevingswet) voor het 
uitwerken van de opgave voor duurzame energieopwek in die polder van minimaal 2,0 PJ tot 2030 
(reg.nr. 9841637). Conform het aangenomen amendement bij het raadsbesluit van de Duurzame 
Polder van 6 oktober 2020, wordt de behaalde opwek aan duurzame energie buiten de Duurzame 
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Polder, in mindering gebracht op de op 6 oktober vastgestelde opgave voor duurzame 
energieopwekking voor de Duurzame polder. 

Relatie met motie Provinciale Staten voorrang zon op dak
De door Provinciale Staten aangenomen motie ‘voorrang zon op dak’ van 13 november 2020 vraagt 
GS om toe te zien op een correcte uitvoering van de zonneladder door de gemeenten. De Visie 
energielandschap beschouwt de zonneladder als belangrijk criterium. Concreet geeft de Visie invulling 
aan de zonneladder doordat initiatiefnemers op gebiedsniveau moeten aansluiten bij stedelijk gebied 
en infrastructuur en op perceel niveau eerst daken moeten inzetten voor zonnepanelen. De 
selectieleidraad is een uitwerking van de Visie en dus op dezelfde uitgangspunten gebaseerd. In de 
1e tranche 100 hectare worden geen initiatieven voor zonnevelden in open landschap in behandeling 
genomen. Gebieden aansluitend op snelwegen, de plassen, gebieden die aansluiten bij andere 
grootschalige infrastructuur, kleinschalige landschappen en gebieden die aansluiten op bebouwd 
gebied vallen niet onder ‘open landschap’. 
Aangezien de gemeente de zonneladder toepast en onderzoek heeft uitgevoerd naar de potentie van 
zon op dak in stedelijk gebied, en we als gemeente al zoveel mogelijk inzetten op zon op dak, heeft de 
motie geen consequenties onder de huidige provinciale regelgeving. Hieruit blijkt dat de opgave om de 
doelstelling van klimaatneutraal in 2050 te bereiken dermate groot is, dat ook grondgebonden 
zonnevelden nodig zijn. Op dit moment is nog niet duidelijk of de motie ook zal leiden tot gewijzigde 
provinciale regelgeving. 

Relatie met Enexis - transportschaarste
Het elektriciteitsnetwerk van Tennet en Enexis staat onder druk en er is een vooraankondiging van 
transportschaarste gedaan door Enexis. In de Selectieleidraad is als minimum vereiste opgenomen 
dat plannen van iniatiefnemers financieel- en technisch haalbaar moeten zijn. Voor wat betreft de 
technische haalbaarheid moet het plan van aanpak beschrijven hoe het project kan worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Enexis heeft een adviserende rol in de beoordeling van de 
plannen zodat de technische haalbaarheid kan worden getoetst en zonodig afspraken over 
gefaseerde aansluiting van geselecteerde projecten kan worden gemaakt. 

6) Uitwerking eerste tranche 100 hectare zonnevelden 

Uitvoeringsprogramma (Deel C Visie energielandschap)
In het uitvoeringsprogramma Visie Energielandschap (deel C) is opgenomen dat de gemeente 
uitvoering gaat geven aan een eerste tranche van initiatieven voor zonnevelden tot een plafond van 
totaal 100 hectare aan zonneveld-projecten. Door de keuze om met een eerste tranche te beginnen, 
kan een substantieel aantal projecten worden gerealiseerd, maar is de ingreep in het landschap niet 
direct heel groot. Er ontstaat zo een leer- en ontwikkelingsproces, dat de mogelijkheid biedt voor de 
gemeente om bij te sturen. Als onderdeel van de eerste tranche wordt tevens een pilot ‘zon op water’ 
uitgevoerd. Deze pilot houdt in dat de gemeente maximaal één initiatief wenst te selecteren voor een 
zonneveld op een plas. 

Selectieleidraad 
Doel 
In de Selectieleidraad (bijlage 1), zijn de uitgangspunten uit het uitvoeringsprogramma van de Visie 
energielandschap verder uitgewerkt. Bij de uitwerking hebben we meer duiding gegeven aan de eisen 
van de Visie, en daarnaast hebben we het proces van de selectieprocedure zo helder mogelijk 
geschetst. We vertrouwen erop dat hiermee voor potentiële initiatiefnemers duidelijk is wat zij precies 
moeten indienen, welke eisen gelden en waarop de gemeente de initiatieven zal beoordelen. Mocht 
dat niet het geval zijn, dan hebben zij de mogelijkheid hierover vragen in te dienen bij de gemeente, 
binnen 4 weken (incl. 2 weken kerstvakantie) na publicatie van de Selectieleidraad. 
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Proces selectieprocedure
Initiatiefnemers hebben 10 weken (excl. 2 weken kerstvakantie) de tijd om hun initiatief in te dienen na 
publicatie van de Selectieleidraad. Zij worden volgens de Selectieleidraad geacht een Plan van 
Aanpak in te dienen waarin zij aantonen hoe hun initiatief voldoet aan de eisen van de 
Selectieleidraad. Na ontvangst van alle plannen, zal de gemeente ernaar streven om binnen een 
periode van 10 weken alle plannen te beoordelen op de eisen uit de Selectieleidraad. Vervolgens 
volgt een selectiebeslissing (bevoegdheid college) en worden indieners van de plannen hierover 
geïnformeerd. 

Contractering
Met de geselecteerde initiatiefnemers wordt direct daarna een reserveringsovereenkomst afgesloten. 
De concept reserveringsovereenkomst zit als bijlage bij de Selectieleidraad. De contractering gaat in 2 
etappes: 1. Reserveringsovereenkomst. 2. Ontwikkelovereenkomst. Met de reserverings-
overeenkomst komen gemeente en initiatiefnemer een reservering voor een ontwikkelrecht voor 1 jaar 
overeen, met een inspanningsverplichting voor de gemeente. In dat jaar moet de initiatiefnemer tot 
een doorontwikkeling van het plan komen. Daarbij is de initiatiefnemer gehouden aan de Visie 
Energielandschap, aan de selectieleidraad en aan het eigen initiatief zoals dat aan de selectie ten 
grondslag heeft gelegen. De reservering wordt beëindigd indien initiatiefnemer zich niet langer aan de 
kaders en randvoorwaarden houdt c.q. de termijnen overschrijdt die verbonden zijn aan de 
doorontwikkeling van het plan. Na Stap 5 van onderstaande beslisboom, en goedkeuring door de 
gemeente op de documenten die zijn opgesteld in de Stappen 2 t/m 4, wordt de 
ontwikkelovereenkomst gesloten. Daarna kan de ruimtelijke procedure / aanvraag 
omgevingsvergunning worden opgestart (zie ook paragraaf 7). Deze dient in overeenstemming te zijn 
met de door de gemeente goedgekeurde documenten. 

Beslisboom 
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Inhoud eisen en beoordeling
In de Selectieleidraad is de beslisboom opgenomen om het beoordeling- en selectieproces 
inzichtelijker te maken. De beslisboom wordt hieronder tekstueel toegelicht. 

Formele -en minimumeisen en uitsluitingsgronden 
Bij de beoordeling van de ontvangen initiatieven wordt eerst getoetst of het initiatief voldoet aan de 
formele en materiële eisen en uitsluitingsgronden zoals beschreven in de selectieleidraad (H2 t/m H4). 
Initiatieven die niet voldoen worden in beginsel terzijde gelegd en komen in dat geval niet voor verdere 
beoordeling en selectie in aanmerking. 
Bij deze toetsing zal in hoofdzaak worden beoordeeld of het initiatief: 

· valt binnen de zones Inpassen en/of Transformeren Zon (uitgezonderd Duurzame polder) 
· kan (gaan) voldoen aan de inhoudelijke en procesmatige eisen uit de Visie 
· kan (gaan) voldoen aan het provinciale beleid 
· financieel en technisch haalbaar lijkt/is 
· een bewijs van instemming grondeigenaar heeft overlegd 
· niet valt onder de uitsluitingsgronden 

Selectiecriteria 
Na deze eerste schifting, wordt het totale oppervlak van ingediende initiatieven die voldoen aan de 
formele -en minimumeisen vastgesteld (hierna: geldige initiatieven). Uit het uitvoeringsprogramma 
deel C volgt dat bij invulling van maximaal 100 hectare voorrang wordt gegeven aan: 

· zonnevelden op plassen (d.w.z. één pilot ‘zon op water’); en 
· zonnevelden op locaties die aansluiten bij snelwegen1. 

Mogelijk zijn er niet voldoende initiatieven van deze twee typen om tot een totaal van 100 hectare aan 
initiatieven te komen. Voor de resterende hectares is er ruimte voor initiatieven voor de volgende 
categorieën, zoals beschreven in het uitvoeringsprogramma deel C: 

· zonnevelden die aansluiten bij andere grootschalige infrastructuurlijnen zoals spoorwegen, 
kanalen en provinciale wegen; 

· zonnevelden die aansluiten op bebouwd gebied; en 
· zonnevelden in kleinschalig landschap(pen), conform par. 3.2.7, Visie Deel B. 

Indien het totaal aan geldige initiatieven meer dan 100 hectare omvat, is een selectie nodig om tot 
maximaal 100 hectare te komen. Een selectie is eveneens nodig indien meer dan één geldig initiatief 
wordt ingediend voor de pilot ‘zon op water’. Er zijn, op basis van een recent uitgevoerd onderzoek, 4 
plassen die als kansrijk zijn aangemerkt en die hiervoor dus in aanmerking komen. 

Deze nadere selectie vindt plaats aan de hand van het selectiecriterium ‘Ruimtelijke en 
maatschappelijke meerwaarde’. Dit wordt getoetst op basis van vijf aspecten. Deze aspecten zijn 
nader toegelicht in de Visie energielandschap. De vijf aspecten kennen geen onderlinge weging. 
Daarnaast weegt ook het belang van diversiteit van de initiatieven mee. Dit gaat dan om het streven 
naar een diversiteit aan locaties in verschillende landschapstypen. Dit levert een gevarieerde 
ruimtelijke inpassing op, en daarmee krijgen we ervaring wat betreft de impact op het landschap. Dat 
kan het beste door verschillende type locaties te gebruiken. 

1 Dit betreft locaties op, naast en rondom grootschalige infrastructuurlijnen. Locaties vallen onder deze bepaling zolang ze 
binnen de ruimtelijke sfeer van de lijn vallen. Dit betekent dat het perceel en het initiatief slechts zeer beperkt haaks mag staan 
op de infrastructuurlijn. 
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De beoordeling wordt uitgevoerd door een beoordelingsteam van de gemeente. De toegekende score 
aan de ingediende plannen bestaat telkens uit een rapportcijfer (1 t/m 10), met één decimaal achter 
de komma (bijv. een 6,5). Op basis van de definitieve scores wordt een ranking opgesteld en wordt de 
beschikbare ruimte (hectares) ingevuld tot het totale plafond van 100 hectare is bereikt. 

De initiatieven die voldoen aan de formele –en minimumeisen, maar die op basis van bovenstaande 
beoordeling niet worden geselecteerd, worden op de reservelijst geplaatst. 

6) Financiële paragraaf 

Aanpassing Legesverordening
De gemeente mag geen kostenverhaal toepassen bij initiatieven met zonnepanelen, omdat dit geen 
plancategorie is waarvoor kostenverhaal mogelijk is op grond van de Wet ruimtelijke ordening. 
Ambtelijke (plan)kosten kunnen daarom alleen gedekt worden via de leges voor afwijken 
bestemmingsplan of bestemmingswijzigingen zonder activiteiten. 

Op basis van een financiële analyse is geconstateerd dat het bedrag van € 8.413,—,  zoals nu 
opgenomen voor deze categorieën in de Legesverordening (per 1 januari 2021), te laag is om de 
ambtelijke kosten te kunnen dekken. Hoewel echte ervaringscijfers ontbreken, omdat dit een nieuw 
type plannen zijn, is deze verwachting gebaseerd op basis van de inzichten uit het verleden in 
combinatie met het gevraagde uitgebreide planproces (o.a. opstellen integrale visie, voeren van 
omgevingsdialoog, creëren meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit) conform het Handelingsperspectief 
visie deel C. Het totale kostenverhaal wordt geraamd op € 400.000,- voor 100 hectare aan initiatieven 
(overigens exclusief onderzoekskosten). 

Daarom wordt voorgesteld om in de Legesverordening een categorie ‘zonnevelden’ toe te voegen 
waarvoor een afwijkend tarief van € 4.000,- per hectare zal gelden in plaats van het reguliere tarief 
van € 8.413,- voor een buitenplanse afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo en voor een bestemmingswijziging zonder activiteiten (Wro). Daarnaast wordt 
voorgesteld om bij het ondertekenen van de reserveringsovereenkomst (vooroverleg) een voorschot 
van 25% van dit bedrag in rekening te brengen. Bij het indienen van een vergunningaanvraag, wordt 
dit verrekend met de voorgestelde leges van € 4.000,- per hectare. 
Het voornemen is om dit in het voorjaar van 2021 met een raadsvoorstel ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

Lusten en lasten / lokaal profijt
Daarnaast geldt dat plannen van initiatiefnemers, naast alle ruimtelijke eisen uit de Visie, moeten 
voldoen aan de uitgangspunten van financiële participatie naar de omgeving toe (conform de eisen uit 
de Visie energielandschap). Iedere initiatiefnemer dient in het plan van aanpak te beschrijven op 
welke wijze zij 50% lokaal eigendom in gaan vullen en hoe er gezorgd wordt voor lokaal profijt. In de 
selectiecriteria zoals beschreven, wordt hier ook op gescoord. De afspraken hierover worden tijdens 
het planproces vormgegeven en uiteindelijk overeengekomen in een ontwikkelingsovereenkomst met 
de initiatiefnemer, die gesloten moet zijn voordat de ruimtelijke procedure opgestart wordt. We 
nodigen een ieder uit tot het indienen van een initiatief, zowel burgerinitiatieven als commerciële 
initiatiefnemers kunnen plannen indienen. 

Betrekken van gemeentegronden
Het is denkbaar dat initiatiefnemers verzoeken om gemeentelijke percelen te betrekken als onderdeel 
van hun initiatief. Eventuele financiële gevolgen daarvan zullen in beeld worden gebracht in het 
haalbaarheidsonderzoek dat alleen met geselecteerde initiatieven wordt opgestart. 
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7) Burgerparagraaf / procedure
De raad heeft op hoofdlijnen keuzes gemaakt in de eerder dit jaar vastgestelde Visie 
Energielandschap. Na vaststelling van voorliggend collegebesluit en Selectieleidraad, wordt de 
openbare selectieprocedure gestart in kader van de uitvoering van de visie. De Selectieleidraad met 
bijlagen wordt op 18 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en het Gemeenteblad op 
www.overheid.nl. We zullen de bekendmaking tevens publiceren op de gemeentesite en informeren 
ook nog via andere kanalen (zie paragraaf 9). Na publicatie hebben potentiële initiatiefnemers uiterlijk 
10 weken de tijd om een initiatief in te dienen (exclusief 2 weken kerstvakantie), dus tot en met 12 
maart 2021. Na de beoordeling van de plannen, vindt de selectiebeslissing plaats (bevoegdheid 
college). Met de geselecteerde initiatiefnemers wordt op basis daarvan een reserveringsovereenkomst 
afgesloten voor een ontwikkelrecht. Op grond van de overeenkomst wordt het 
haalbaarheidsonderzoek gestart, om te onderzoeken of het initiatief haalbaar is. 

Het (tijdig) betrekken van omwonenden bij initiatieven en het creëren van meerwaarde voor de 
omgeving zijn belangrijke uitgangspunten van de Visie energielandschap. De eerste stap van het 
haalbaarheidsonderzoek, is dan ook het voeren van een omgevingsdialoog. Als de omgevingsdialoog 
akkoord is bevonden, kan het plan vervolgens uitgewerkt worden. 
Mits het plan daarna aan alle voorwaarden voldoet en ruimtelijk aanvaardbaar wordt geacht, kan de 
ontwikkelovereenkomst worden gesloten. Vervolgens kan de ruimtelijke procedure c.q. 
vergunningsaanvraag worden voorbereid, met hierin de bestuurlijke afweging en wettelijke 
bevoegdheden (college en raad). Indien deze procedure goed wordt doorlopen, kunnen de eerste 
projecten naar verwachting op zijn vroegst begin 2022 worden gerealiseerd. 

8) Vervolg / risicoparagraaf 
Deze tranche van 100 hectare maakt onderdeel uit van ons RES bod. Bij uitval van projecten, in het 
geval ze niet haalbaar blijken, wordt teruggegrepen op het eerste reserve-initiatief van de reservelijst. 
Dit project wordt dan alsnog onderzocht en geschaard onder eerste tranche van 100 hectare aan 
plannen, om zo te kunnen voldoen aan het RES-bod. 

Medio mei 2021 is bekend hoeveel hectares/PJ's van de totale RES opgave met geselecteerde 
initiatieven mogelijk kan worden gerealiseerd (de haalbaarheid moet dan nog aangetoond worden). 
Op dat moment zal de definitieve Bossche opgave voor de Duurzame Polder kenbaar zijn en zullen 
wij daar de raad over informeren. Ook zullen haalbare initiatieven indien mogelijk al worden 
aangemerkt als te realiseren plannen binnen het definitieve RES-bod (medio 2021). 
Mocht in het uitvoeringsproces blijken dat er niet voldoende initiatieven - minder dan 100 hectare -
gerealiseerd kunnen worden, ook niet met gebruik van de reservelijst van initiatieven, dan kan de 
gemeente eventueel een afzonderlijke procedure starten om te onderzoeken of en hoe met inzet van 
eigen gemeentegrond het totaal van 100 hectare alsnog kan worden bereikt. 

9) Communicatie 
De start en publicatie van de Selectieleidraad wordt bekendgemaakt via de landelijke kanalen op 
www.overheid.nl, Tenderned en de Staatscourant. Daarnaast worden potentiële initiatiefnemers actief 
geïnformeerd via de lokale kanalen. Zo zal een nieuwsbericht worden gepubliceerd en een publicatie 
worden geplaatst in de Bossche Omroep. Ook komen de stukken beschikbaar via de gemeentesite: 
https://www.s-hertogenbosch.nl/energielandschap/. Tot slot, zullen we reeds bij ons bekende 
initiatiefnemers en wijk- en dorpsraden hierover actief informeren. 
De raad wordt geïnformeerd via bijgaande collegebrief. 

Bijlagen: 
1. Selectieleidraad zonnevelden 1e tranche 100 hectare 
2. Collegebrief Selectieleidraad zonnevelden 1e tranche 100 hectare Visie energielandschap 
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