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Beste meneer/mevrouw, 

 

U heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie. Met deze brief 

informeren wij u over: 

1. De stand van zaken; 

2. De beantwoording van de ingediende zienswijzen; 

3. Het vervolgproces. 

 

1. Stand van zaken 

 

Proces tot nu toe 

In september 2018 is het interactieve proces om te komen tot een Ruimtelijke visie Duurzame 

Energie gestart. Het centrale doel van deze visie is om planologische ruimte te bieden voor het 

realiseren van de grootschalige duurzame energieopgave zoals die op basis van de Routekaart 

Klimaatneutraal Heumen 2050 gewenst is. 

 

De ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie heeft gedurende de periode van 23 april 2019 tot 4 

juni 2019 ter inzage gelegen. Op het ontwerp van de Ruimtelijke visie zijn 478 zienswijzen ingebracht. 

Vóór de zomer van 2019 is geconstateerd dat voor een goede beantwoording van de zienswijzen op 

een aantal onderwerpen een inhoudelijke verdieping nodig was. Ook heeft het college vóór de zomer 

2019 aangegeven tijd te willen nemen voor een herbezinning op de rol van de gemeente bij de 

concrete realisatie van de duurzame energie opgave (uitvoering van duurzame energie projecten, 
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wind of zon). In januari 2020 heeft het College daar ook met de gemeenteraad over van gedachten 

gewisseld. Dat heeft op 30 januari 2020 geresulteerd in het aannemen van een amendement door de 

raad dat een aantal gewijzigde uitgangspunten voor de ruimtelijke visie betekent.  

De vergaderstukken zijn in te zien op de gemeentelijke website: 

https://heumen.raadsinformatie.nl/vergadering/689220/Raadsvergadering%2030-01-2020 

 

Vervolgstappen die het college nu neemt 

Met het aannemen van het amendement door de raad is een aantal uitgangspunten voor het vervolg 

gewijzigd ten opzichte van de uitgangspunten waarmee tot de ontwerp visie is gekomen. Het college 

heeft naar aanleiding van de besluitvorming door de raad opdracht gegeven tot het uitvoeren van 

een aantal nadere analyses en onderzoeken gericht op een herijking van de energie-opgave en het in 

beeld brengen van de uitvoerbaarheid van het amendement. De belangrijkste vraag die daarbij 

beantwoord moet worden is of binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden tot 

uitvoerbare plannen kan worden gekomen. 

De nadere analyses en onderzoeken zullen enige tijd vragen. In dat perspectief vindt het college het 

niet wenselijk langer te wachten met het beantwoorden van de zienswijzen.  

 

2. Zienswijzen 

 

Gezien de besluitvorming van de raad op 30 januari 2020 (zie ook hierboven) heeft het college 

gekozen voor een algemene beantwoording van de zienswijzen. Dit betekent dat de meest 

voorkomende inhoudelijke onderwerpen zijn samengevat en zijn voorzien van een reactie. Deze 

algemene hoofdlijnen worden meegenomen in het vervolgproces. Gezien de gewijzigde 

uitgangspunten heeft een gedetailleerde beantwoording per zienswijze weinig toegevoegde waarde. 

Vandaar dat gekozen is voor een algemene beantwoording van de zienswijzen. 

Alle individuele indieners van zienswijzen op de ontwerp visie ontvangen deze brief. In de bijlage bij 

deze brief vindt u deze samenvatting en de algemene beantwoording van zienswijzen op de ontwerp 

Ruimtelijke visie Duurzame Energie.  
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3. Vervolgproces  

 

Het college streeft er naar de raad rond de zomer te informeren over de resultaten van de 

uitgevoerde nadere analyses en onderzoeken. Daarna zal een passend vervolgproces worden 

uitgelijnd. Ook in dat vervolgproces zullen inwoners, initiatiefnemers, stakeholders en andere 

belanghebbenden op een goede wijze betrokken worden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders 

 

René Waas 

Wethouder 
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Bijlage 1: Samenvatting en algemene reactie zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame 

Energie  


