
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 5 oktober 2021
Onderwerp: Besluiten aangaande zonnepark Hooibroeken plus beantwoording vragen
Doel: ter kennisname/ter informatie
Aanleiding: collegebesluit
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 3

Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de genomen besluiten:
- Aangaan van een aanvullende overeenkomst burgerparticipatie en revenuen zonnepark 

Hooibroeken met Energiek Heusden (bijlage 1); 
- Verlening van de omgevingsvergunning voor zonnepark Hooibroeken (bijlage 2).

Daarnaast geven we antwoord op de nog niet beantwoorde vragen van dhr. Kleian (Heusden 
Transparant) gesteld tijdens de raadsvergadering van 28 september jl. (bijlage 3).

Bijlage(n):
1. Aanvullende overeenkomst burgerparticipatie en revenuen zonnepark Hooibroeken met Energiek 

Heusden
2. Omgevingsvergunning voor zonnepark Hooibroeken
3. Beantwoording vragen van de heer Kleian (Heusden Transparant)
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AANVULLENDE OVEREENKOMST BURGERPARTICIPATIE EN REVENUEN ZONNEPARK HOOIBROEKEN 

ONDERGETEKENDEN: 

1. GEMEENTE HEUSDEN, gevestigd aan de Julianastraat 34, 5251ED Vlijmen, rechtsgeldig 

ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd door de burgemeester, die daartoe heeft 

gemachtigd de heer (de Gemeente); 

2. COÖPERATIE ENERGIEK HEUSDEN U.A. (KvK 61901334), kantoorhoudende Molensteeg 16, 

5151AA Drunen, rechtsgeldig volgens haar statuten vertegenwoordigd door haar gezamenlijk 

bevoegd bestuurders, en , (de 

Coöperatie); 

 hierna ieder afzonderlijk ook wel aangeduid als Partij en gezamenlijk aangeduid als Partijen. 

OVERWEGENDE: 

A de Gemeente heeft diens beleid betreffende de grootschalige opwek van zonne-energie in de 

gemeente Heusden (Heusden) vastgelegd in de zogeheten “Zonnevisie” d.d. 17 september 

2019. Onderdeel van dat beleid is dat de Gemeente een 50% burgerparticipatie in bezit en 

zeggenschap van zonne-energie projecten in Heusden nastreeft; 

B de Coöperatie stelt zich ten doel om zonder winstoogmerk de energietransitie in Heusden te 

ondersteunen. Daartoe werkt de Coöperatie met diverse stakeholders samen om te proberen 

duurzame energieprojecten in Heusden te realiseren. De Coöperatie wil daarbij (i) invulling 

geven aan burgerparticipatie door burgers van Heusden indirect een belang van minimaal 50% 

in de eigendom en zeggenschap in die projecten te laten verkrijgen en (ii) de revenuen van die 

projecten ten gunste aan een duurzame en gebalanceerde energievoorziening in de gemeente 

Heusden te laten komen; 

C de Coöperatie en Sunvest Ontwikkeling B.V. (KvK 74864092) (Sunvest) hebben op 30 oktober 

2020 een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Zonnepark 

Hooibroeken te Heusden (het Project Hooibroeken);  

D in vervolg daarop hebben de Coöperatie, Sunvest en de Gemeente op 15 juli 2021 een zogeheten 

‘anterieure overeenkomst’ betreffende het Project Hooibroeken (de Anterieure Overeenkomst) 

gesloten. In de Anterieure Overeenkomst is onder meer vastgelegd dat de Coöperatie en de 

Gemeente nadere afspraken zullen maken over de invulling van de burgerparticipatie en het 

beheer van de revenuen van Project Hooibroeken, die zij zullen vastleggen in een aanvullende 

overeenkomst; 

E Partijen willen deze nadere afspraken thans vastleggen in de onderhavige aanvullende 

overeenkomst burgerparticipatie en revenuen zonnepark Hooibroeken (de Aanvullende 

Overeenkomst); 

VERKLAREN HET VOLGENDE: 

 

1. NADERE AFSPRAKEN  
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1.1. De Coöperatie zal een 100% dochtervennootschap (Holding BV) oprichten. Holding BV richt 

vervolgens samen met Sunvest een vennootschap op waarvan zij beiden 50% van de aandelen 

gaan houden (Project BV).  

 

1.2. Het Project Hooibroeken wordt ontwikkeld door en eigendom van Project BV. 

 

1.3. Inwoners van Heusden en in Heusden gevestigde ondernemingen en organisaties krijgen de 

mogelijkheid tot participatie in Holding BV zoals nader omschreven in Artikel 2. 

 

1.4. Holding BV zal haar aandeel in Project Hooibroeken financieren op de wijze zoals nader 

omschreven in Artikel 3. 

 

1.5. De revenuen van Project Hooibroeken zullen worden aangewend zoals nader omschreven in 

Artikel 4. 

 

1.6. De Coöperatie beheert een Duurzaamheidsfonds Heusden en een Omgevingsfonds Heusden 

zoals nader omschreven in Artikel 5. 

 

1.7. De Coöperatie draagt er voor zorg dat Holding BV en Project BV zullen worden opgericht en dat 

zij zich aan het bepaalde in deze Aanvullende Overeenkomst conformeren. 

 

2. BURGERPARTICIPATIE  

 

2.1. Holding BV geeft inwoners van Heusden en in Heusden gevestigde ondernemingen en 

organisaties de mogelijkheid om te participeren in Project Hooibroeken door de uitgifte van 

zogeheten “Hooibroeken-certificaten” (de Certificaten). Hierbij krijgen de inwoners van 

Heusden prioriteit. Pas wanneer daarmee onvoldoende middelen worden opgehaald krijgen in 

Heusden gevestigde ondernemingen en organisaties de kans om te participeren. De houder van 

een Certificaat (een Participant) verkrijgt tegen betaling van de uitgifteprijs voor een Certificaat 

aan Holding BV een contractueel recht op (i) doorbetaling door Holding BV aan de Participant 

van een deel van de inkomsten die Holding BV van Project BV zal ontvangen uit hoofde van een 

door Holding BV te verstrekken aandeelhouderslening (Leningsinkomsten), een en ander zoals 

nader uitgewerkt in Artikel 4.1 en (ii) een eventuele bonusbetaling zoals nader uitgewerkt in 

Artikel 4.3.  

   

2.2. De Certificaten zijn risicodragend: Holding BV is slechts verplicht om uitkeringen te doen aan 

een Participant uit hoofde van een Certificaat indien en voor zover Holding BV daadwerkelijk 

inkomsten van Project BV ontvangt.   

2.3.  

Het toekennen en overdragen van Certificaten is voorbehouden aan leden van de Coöperatie. 

De participant kan in de hoedanigheid als lid zeggenschap uitoefenen in de Algemene Leden-

vergadering van de Coöperatie.  

Een verzoek tot toekenning van Certificaten wordt voor niet-leden van de Coöperatie tevens 

gezien als een verzoek tot lidmaatschap. Over de toekenning van lidmaatschap en Certificaten 

beslissen de besturen van de Coöperatie, respectievelijk de Holding B.V.  
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Bij de uitgifte van de Certificaten door Holding BV dient de verkrijger van ieder Certificaat 

woonachtig te zijn, dan wel gevestigd te zijn in de gemeente Heusden. Daarbij zal het bij uitgifte 

schenken van certificaten aan kinderen en kleinkinderen mogelijk zijn. 

 

 

3. FINANCIERING VAN HET PROJECT HOOIBROEKEN 

 

3.1. Project Hooibroeken zal worden gefinancierd door middel van een bancaire financiering en een 

aandeelhoudersfinanciering door Holding BV en Sunvest. De aandeelhoudersfinanciering zal 

plaatsvinden door middel van aandeelhoudersleningen met voor beide aandeelhouders gelijke 

voorwaarden.   

 

3.2. Holding BV zal daartoe een aandeelhouderslening (de Aandeelhouderslening) verstrekken aan 

Project BV met de navolgende essentialia: 

 

a) hoofdsom = de helft van het bedrag dat de project B.V. nodig heeft van de 

aandeelhouders om het zonneveld te financieren bij Financial Close. 

  

b) rente = 6% procent. De rente wordt jaarlijks bijgeschreven op de hoofdsom; 

 

c) aflossing = zodra daarvoor de middelen in Project BV beschikbaar zijn, waarbij eerst rente 

zal worden betaald en vervolgens zal worden afgelost; 

 

d) de vorderingen op Project BV uit hoofde van de Aandeelhoudersleningen van zowel 

Holding BV als Sunvest zijn achtergesteld bij vorderingen van andere schuldeisers van 

Project BV. 

 

3.3. De Coöperatie en de Gemeente Heusden spannen zich tot het uiterste in om het Project 

Hooibroeken voor 50% in lokaal eigendom te houden. Daarvoor is vereist dat Holding BV vijf 

werkdagen voor de ‘Financial Close’ (zoals omschreven in de Anterieure Overeenkomst) over 

voldoende middelen beschikt om als 50% aandeelhouder van Project BV te kunnen bijdragen in 

50% van de door Project BV benodigde Aandeelhoudersleningen die naast de aan te trekken 

bancaire financiering nodig zijn om het Project Hooibroeken te kunnen realiseren. 

 

3.4. Afhankelijk van het bedrag dat Holding BV lokaal door middel van de uitgifte van Certificaten of 

anderszins ophaalt ten behoeve van de Aandeelhoudersleningen, en het moment dat die 

middelen benodigd zijn, kunnen vervolgens drie scenario’s worden onderscheiden: 

 

Scenario 1: Holding BV heeft voldoende middelen om haar Aandeelhouderslening te 

verschaffen: er is geen overbruggingskrediet nodig en Holding BV financiert haar 50% aandeel 

in Project BV / Project Hooibroeken met eigen middelen.  

 

Scenario 2: Holding BV heeft minimaal 50% van de benodigde middelen om haar Aandeelhou-

derslening te verschaffen: er is een overbruggingskrediet nodig voor het restant.  
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Indien Holding BV minimaal 50% van de benodigde middelen heeft, zal de Gemeente aan Hol-

ding BV een incidentele subsidie in de vorm van een overbruggingskrediet van maximaal EUR 

600.000 voor het restant verschaffen. Hiertoe heeft het college op 5 oktober 2021 een subsidie-

besluit genomen. In artikel 3.5 zijn de voorwaarden opgenomen om over te gaan tot uitvoering 

van de beschikking. Ter uitvoering van de beschikking sluiten Holding B.V. en de Gemeente ui-

terlijk 31 december 2022 een uitvoeringsovereenkomst, die door de Gemeente wordt opgesteld 

volgens de navolgende uitgangspunten: 

 

a) Partijen zullen een marktconforme rente overeenkomen die op dat moment past bij een 

gemeentelijke financiering van een vergelijkbare ontwikkeling. De rente dient jaarlijks 

achteraf per 31 december te worden voldaan of te worden bijgeschreven op de hoofd-

som; 

 

b) het overbruggingskrediet dient te worden afgelost uiterlijk 1 jaar na de ingebruikname 

van het Project Hooibroeken of zoveel eerder als mogelijk. Vervroegde boetevrije aflos-

sing is op ieder moment toegestaan. Na aflossing van het overbruggingskrediet vindt sub-

sidievaststelling plaats; 

 

c) indien Holding BV niet in staat is om het overbruggingskrediet tijdig (volledig) in te lossen, 

dan zal de Gemeente er voor kiezen om het openstaande bedrag om te zetten in 

Certificaten. In dat geval wijzigt het College de Verleningsbeschikking, waaraan Holding 

B.V. haar medewerking zal verlenen; 

 

d) de Gemeente verkrijgt als zekerheid, indien de bank die het Project Hooibroeken finan-

ciert daarmee instemt, een tweede pandrecht op (een deel van) de door Holding BV ge-

houden aandelen in Project BV. Indien Holding BV in gebreke blijft kan de Gemeente haar 

pandrecht uitoefenen en de aandelen van Holding BV in Project BV met inachtneming van 

de rechten van de bank als eerste pandhouder executeren. Nadere details over dit tweede 

pandrecht worden uitgewerkt in bovengenoemde uitvoeringsovereenkomst. 

Scenario 3: Holding BV heeft minder dan 50% van de benodigde middelen om haar 

Aandeelhouderslening te verschaffen: de Gemeente kan de rol van de Coöperatie ter zake 

Project Hooibroeken overnemen. 

 

Indien Holding BV minder dan 50% van de benodigde middelen heeft, dan heeft de Gemeente 

het recht om de rol van de Coöperatie over te nemen. In dat geval zal de Coöperatie op eerste 

verzoek van de Gemeente alle door haar gehouden aandelen in Holding BV overdragen aan de 

Gemeente op voorwaarde dat de Gemeente zorgdraagt voor de benodigde middelen voor 

Project BV voor de financiering van het Project Hooibroeken. De Coöperatie zal daarbij ook al 

haar rechten en plichten uit door de Coöperatie betreffende het Project Hooibroeken gesloten 

overeenkomsten aan de Gemeente overdragen, waaronder de met Sunvest overeengekomen 

aanspraak op een ontwikkelvergoeding bij een ‘go’ van Project Hooibroeken van EUR 54.500. De 

door de Gemeente voor de aandelen in Holding BV te betalen prijs is gelijk aan het zichtbare 

eigen vermogen van Holding BV (maar zal nooit minder bedragen dat de nominale waarde van 

de aandelen), vermeerderd met de door de Coöperatie ten behoeve van Project Hooibroeken 
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gemaakte kosten, voor zover die niet door derden worden vergoed. Het maximum van de door 

de gemeente te betalen prijs is daarbij vastgesteld op  EUR 54.500. 

 

3.5. De Coöperatie/ Holding BV zullen de Gemeente uiterlijk vier maanden voor de verwachte datum 

van de Financial Close laten weten in welke mate Holding BV over de benodigde middelen 

beschikt / verwacht te beschikken. Daarbij moeten zij een actuele business case overleggen van 

het zonnepark (Project BV) waaruit blijkt hoe hoog de aandeelhouderslening is die verstrekt 

moet worden en daarnaast het register waarin de uitgegeven Hooibroeken-certificaten worden 

bijgehouden. In een voorkomend geval laten ze tevens weten of Holding BV een 

overbruggingskrediet nodig heeft danwel de Coöperatie de Gemeente aanbiedt om haar rol in 

Project Hooibroeken over te nemen. 

 

3.6. De Coöperatie is binnen de samenwerkingsovereenkomst met Sunvest verantwoordelijk voor 

de voorfinanciering van de legeskosten verbonden aan het Project. Ook het risico bij een ‘no go’ 

van het Project Hooibroeken ligt bij de Coöperatie. De Gemeente zal de legeskosten betreffende 

het Project Hooibroeken factureren met inachtneming van de daarvoor binnen de Gemeente 

bestaande richtlijnen en betaling van de legeskosten zal door Project BV respectievelijk de 

Coöperatie plaatsvinden op het moment van de Financial Close. In geval van een ‘no go’ van het 

Project Hooibroeken zal de Coöperatie de legeskosten betalen aan de Gemeente, maar zal de 

Coöperatie daarvoor door de Gemeente financieel door middel van een subsidie of anderszins 

worden gecompenseerd. 

 

 

4. VERDELING REVENUEN 

 

4.1. Holding BV betaalt 85% van haar netto Leningsinkomsten als uitkering op de Certificaten door 

aan de Participanten. De overige 15% van de netto Leningsinkomsten dient ter vergoeding van 

beheers- en administratiekosten van de Coöperatie en Holding BV. Tot deze kosten behoren in 

ieder geval de administratie van de Coöperatie en Holding BV, de administratie van de 

Participanten en Certificaten, accountantskosten en verzekeringen. Indien de daadwerkelijke 

beheers- en administratiekosten meer of minder bedragen dan de genoemde vergoeding, dan 

komt dat ten laste c.q. gunste van de Coöperatie. De vergoeding van beheers- en 

administratiekosten zal in totaal over de periode van 25 jaar niet meer van EUR 1.000.000 

bedragen. 

 

4.2. Holding BV zal ervoor zorgdragen dat Project BV geen dividend- of andere uitkeringen zal doen 

aan haar aandeelhouders Holding BV en Sunvest tot dat de Aandeelhouderslening volledig is 

ingelost en Project BV alle dientengevolge aan rente, aflossing en eventuele kosten aan Holding 

BV verschuldigde bedragen heeft voldaan. 

 

4.3. Indien Holding BV na inlossing van de Aandeelhouderslening dividend- of andere uitkeringen 

ontvangt van Project BV die voortvloeien uit Project Hooibroeken, dan zal Holding BV deze – na 

aftrek van eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting - als volgt aanwenden: 

 

a) 10% daarvan wordt als bonus uitbetaald aan de Participanten naar rato van het aantal 

door hen gehouden Certificaten; 

 



 

Pagina 6 van 8 

 

b) 75% daarvan wordt door Holding BV uitgekeerd aan de Coöperatie ten behoeve van (i) 

allereerst het Omgevingsfonds en vervolgens, zodra de in Artikel 5.4 genoemde 

bevoorschotting door de grondeigenaar is terugbetaald, (ii) het Duurzaamheidsfonds; 

 

c) 15% daarvan wordt door Holding BV behouden ter dekking van beheers- en 

administratiekosten. Zoals vermeld onder 4.1 zal de vergoeding van beheers- en 

administratiekosten in totaal over de periode van 25 jaar niet meer van EUR 1.000.000 

bedragen. 

 

 

5. FONDSEN 

 

5.1. De Coöperatie zal twee geoormerkte bestemmingsreserves aanhouden, te weten het 

“Duurzaamheidsfonds Heusden” (het Duurzaamheidsfonds) en het “Omgevingsfonds 

Oudheusden” (het Omgevingsfonds).  

 

5.2. Het Duurzaamheidsfonds is bestemd ter financiering van initiatieven/projecten die betrekking 

hebben op het ontwikkelen en in stand houden van een gebalanceerde en duurzame 

energievoorziening in de gemeente Heusden. Dit doel zal nader worden uitgewerkt in een door 

de Coöperatie op te stellen en door de Gemeente goed te keuren doelstelling.  

 

5.3. Het Omgevingsfonds is bestemd ter financiering van initiatieven/projecten die betrekking 

hebben op het ontwikkelen en in stand houden van een gebalanceerde energievoorziening in 

Oudheusden. Dit doel zal nader worden uitgewerkt in een door de Coöperatie op te stellen en 

door de Gemeente goed te keuren doelstelling.  

 

5.4. Het Omgevingsfonds wordt bevoorschot door de grondeigenaar van Project Hooibroeken die 

daartoe gedurende 10 jaren een bedrag van EUR 10.000, - per jaar ter beschikking zal stellen (in 

een aparte overeenkomst tussen de initiatiefnemers (Sunvest en Energiek Heusden) en de 

grondeigenaar vastgelegd). 

 

5.5. Het bestuur van de Coöperatie heeft een faciliterende rol bij de besteding van middelen uit het 

Duurzaamheidsfonds en Omgevingsfonds. De besluitvorming over die besteding vindt plaats 

door middel van een besluit van de Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie op 

voordracht van een daartoe door de Coöperatie in te stellen commissie. De Algemene 

Ledenvergadering kan daarbij slechts besluiten tot besteding conform de voordracht danwel tot 

afwijzing van de voorgedragen besteding en komt niet zelf het recht toe om een alternatieve 

besteding voor te stellen. De voordracht zal eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

Raad van Commissarissen van de Coöperatie voordat de voordracht ter besluitvorming komt in 

de Algemene Ledenvergadering.  

Het bestuur kan een voordracht van de commissie blokkeren indien en voor zover het bestuur 

weet of redelijkerwijs behoort te voorzien: 

a) dat de coöperatie na betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van 
haar opeisbare schulden; of  

b) deze terugbetalingen of uitkeringen onverenigbaar zijn met financieringsvoorwaarden 

waaraan de coöperatie gebonden is. 
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De beslissing om te blokkeren dient het bestuur met een transparant en verifieerbare 

begroting te onderbouwen op vraag van de Raad van Commissarissen dan wel bevoegd gezag. 

 

5.6. De Gemeente kan als volgt invloed en controle uitoefenen op de besteding van het 

Duurzaamheidsfonds en Omgevingsfonds: 

 

a) de Coöperatie opent voor beide fondsen een separate bankrekening. Alle toevoegingen 

aan en uitgaven uit zullen uitsluitend via deze bankrekeningen plaatsvinden; 

 

b) bij de Coöperatie zal een Raad van Commissarissen wordt ingesteld met 3 leden waarvan 

de Gemeente gerechtigd is om één van die leden te benoemen; het tweede lid wordt door 

het bestuur van de Coöperatie voorgedragen en door de Algemene Ledenvergadering 

benoemd en het derde lid zal, met instemming van de gemeente, worden voorgedragen 

door de twee hiervoor omschreven leden en benoemd door de Algemene 

Ledenvergadering; 

 

c) in het door de accountant van de Coöperatie te controleren jaarverslag van de Coöperatie 

zal een toelichting worden opgenomen van de toevoegingen aan en uitgaven uit de beide 

fondsen. Deze toelichting zal door de Coöperatie worden vastgesteld na voorafgaand 

overleg met de voor duurzaamheid en energietransitie verantwoordelijke wethouder van 

de Gemeente;   

 

d) de Coöperatie zal haar jaarverslag met de toelichting op de toevoegingen aan en uitgaven 

uit de fondsen jaarlijks publiceren. 

 

6. NADERE DOCUMENTATIE 

 

Energiek Heusden zal in goed overleg met de Gemeente in de periode tussen ondertekening van 

deze Aanvullende Overeenkomst en de Financial Close de navolgende documenten opstellen: 

 

a) de aangepaste statuten van de Coöperatie; 

 

b) de statuten van Holding BV; 

 

c) de voorwaarden van de Certificaten; 

 

d) een bestuursreglement voor het bestuur van de Coöperatie, waarin onder andere 

opgenomen de besluiten die de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven; 

 

e) een reglement betreffende de doelstellingen, werkwijze en het beheer van het 

Duurzaamheidsfonds en het Omgevingsfonds, waaronder ook de (wijze van) 

samenstelling van de in artikel 5.5 genoemde commissie. 

 

 

7. DIVERSEN 
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7.1. De uit deze Aanvullende Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van Partijen 

zijn tenzij Partijen anders overeenkomen niet vatbaar voor overdracht of bezwaring. De 

Coöperatie kan haar rechten en plichten wel overdragen aan de Holding B.V. uitgezonderd de 

rechten en plichten die de fondsen betreffen. 

 

7.2. Iedere Partij draagt zijn eigen (on)kosten in verband met de voorbereiding, onderhandeling en 

ondertekening van deze Aanvullende Overeenkomst. 

 

7.3. Wanneer een bepaling van deze Aanvullende Overeenkomst op enig moment geheel of 

gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is op grond van de toepasselijke wet- 

en regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van de Aanvullende Overeenkomst 

van kracht. Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen over een vervangende bepaling, die 

afdwingbaar en uitvoerbaar is. Partijen zullen daarbij proberen om de nieuwe bepaling in lijn te 

brengen met het doel en de strekking van de Aanvullende Overeenkomst en zo min mogelijk af 

te laten wijken van de oorspronkelijke bepaling. 

 

7.4. Wijziging van de Aanvullende Overeenkomst is alleen mogelijk wanneer de wijziging schriftelijk 

wordt overeengekomen. 

 

7.5. De Aanvullende Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele daaruit 

voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van 

de rechtbank Oost-Brabant.  

 

GEMEENTE HEUSDEN 
 

COÖPERATIE ENERGIEK HEUSDEN U.A. 

 

 

 

 

 

 

 

  

door:   door: 

 



Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Op 10 mei 2021 is een aanvraag van een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft een aanvraag 
van Sunvest Ontwikkeling B.V voor het bouwen en aanleggen van een tijdelijk zonnepark 
(instandhoudingstermijn 25 jaar) aan de Polderweg 1/1a in Oudheusden. De locatie is kadastraal 
bekend  gemeente Heusden, sectie F, nummers 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 188, 1313, 
1314 en 1315. De aanvraag is bekend onder kenmerk gemeente Heusden 1116723. 

Besluit
Het college van Heusden besluit, gelet o.a. op de artikelen 2.1, 2.10 en 2.11, 2.12, 2.23 en 2.23a van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Woningwet, de gevraagde 
omgevingsvergunning geheel te verlenen. 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:
• ‘Afwijken van het bestemmingsplan’, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder c, van de 

Wabo;
• ‘Bouwen’, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder a, van de Wabo, en;
• ‘Werk en werkzaamheden uitvoeren’, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder b, van de 

Wabo;
en onder de volgende voorwaarden:

• dat de gewaarmerkte stukken en bijlagen I tot en met III deel uitmaken van de vergunning en 
dat hiervan niet mag worden afgeweken;

• dat rekening wordt gehouden met de onderstaande voorschriften en algemene opmerkingen in 
dit besluit;

• de vergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 25 jaar.

Onderdeel van het besluit vormen:
1. Bijlage I. Inhoudelijke overwegingen;
2. Bijlage II. Voorschriften;
3. Bijlage III. Algemene opmerkingen;
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4. Overige gewaarmerkte stukken: 
• Nota zienswijzen Zonnepark Hooibroeken d.d. 24 augustus 2021;

Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de 
Wabo. De aanvraag is beoordeeld voor de hierna genoemde activiteiten aan de overeenkomstige 
artikelen van de Wabo. Verder is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de 
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Het blijkt dat de aanvraag voldoet aan de criteria. Daarom 
verleent het college de gevraagde omgevingsvergunning.

Beroepsclausule
Tegen het besluit kan door belanghebbenden en niet-belanghebbenden die hebben deelgenomen aan 
de zienswijzeprocedure binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het 
beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Oost-Brabant, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De beschikking treedt in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet. Indien u een spoedeisend belang hebt bij schorsing van dit 
besluit, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de 
bovengenoemde rechtbank. 

U kunt ook een digitaal beroepschrift of verzoekschrift indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wanneer een 
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voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een 
beslissing is genomen.

Let op dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is op dit besluit. Het betreft namelijk een project als 
bedoeld in categorie 1.1 van bijlage 1 van deze wet. Dit betekent onder meer dat u in het beroepschrift 
moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Het is dus niet mogelijk om een 
zogenaamd ‘pro forma-beroepschrift’ in te dienen (een beroep op aan te vullen gronden). Na afloop van 
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Als de 
beroepsgronden buiten de beroepstermijn worden ingediend, is het beroep niet-ontvankelijk. Vermeldt 
in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding 
De definitieve omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift, zoals bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, is verstreken of indien 
gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, nadat hierop uitspraak is 
gedaan. Het is dan ook, gedurende in ieder geval zes weken, niet toegestaan gebruik te maken van de 
omgevingsvergunning. 

Identificatie 
De omgevingsvergunning heeft het volgende identificatienummer (IDN) gekregen: 
NL.IMRO.0797.zonparkhooibroeken-OV01.

Ondertekening
Heusden, 5 oktober 2021
namens het college van Heusden,

Renate Schröder
Manager

Leges
De legeskosten bedragen: 
Bouwkosten (excl. 21% BTW) : €1.600.000,00.
Bouwkosten ambtelijk geschat (excl. 21% BTW) :€ 1.600.000,00.
Leges omgevingsvergunning, activiteit: ‘Bouwen’ : €  30.159,00
Leges omgevingsvergunning, activiteit: ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ € 293,00
Leges verklaring van geen bedenkingen (art. 2.3.18.1.1. legesverordening) € 149,50

Leges beoordeling beplantingsplan € 113,50
Leges beoordeling archeologisch bodemonderzoek € 113,50
Totaal : € 30828,50

(leges planologische procedure worden bij anterieure overeenkomst in rekening gebracht).
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Gegevens in het kader van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG):
Gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte zoals geregistreerd volgens de wet BAG:
Bouwwerken, geen gebouw zijnde: Zonnepanelen en bijbehorende bebouwing verspreid over 23,5 
hectare.

n.b. deze gegevens zijn in de vergunning opgenomen voor de wettelijk verplichte registratie ‘Wet 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen’ door het team Administratie en Vastgoed van de gemeente 
Heusden. Aan deze registratie kunnen geen rechten worden ontleend in het kader van deze verleende 
vergunning en indien van toepassing het genomen huisnummerbesluit, op basis van de verleende 
vergunning. Indien u onjuistheden constateert in de geregistreerde gegevens kunt u daarvan melding 
maken via het e-mail adres van de gemeente Heusden info@heusden.nl met als onderwerp 
‘terugmelding’. Vermeld bij uw melding ons kenmerk: <1116723>. 

mailto:info@heusden.nl
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Bijlage I. Procedurele en inhoudelijke overwegingen

PROCEDURELE OVERWEGINGEN

De aanvraag
Op 10 mei 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. 

Projectbeschrijving
Het project is als volgt te omschrijven. 
Het bouwen en aanleggen van een tijdelijk zonnepark van 25 jaar. Een uitgebreide projectomschrijving 
is opgenomen in de aanvraag om omgevingsvergunning c.q. het daaraan gekoppelde verzoek tot 
afwijken van het bestemmingsplan. Gelet op bovenstaande omschrijving is vergunning gevraagd voor 
de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

• ‘Afwijken van het bestemmingsplan’, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder c, van de 
Wabo;

• ‘Bouwen’, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder a, van de Wabo, en;
• ‘Werk en werkzaamheden uitvoeren’, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, aanhef en onder b, van de 

Wabo.

Volledigheid aanvraag en opschorting procedure
In verband met het ontbreken van een aantal gegevens is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om 
de aanvraag aan te vullen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag na aanvulling voldoende informatie 
bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De 
aanvraag is dan ook in behandeling genomen. 

Bevoegd gezag
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden is bevoegd gezag om te 
beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 lid 1 van de Wabo.

Ter inzage legging ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden besloot op 6 juli 2021 het 
ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor deze aanvraag 
omgevingsvergunning ter inzage te leggen.

Het ontwerpbesluit tot verlening van vergunning en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 
8 juli 2021 voor een ieder ter inzage gelegd. De stukken zijn in te zien in het gemeentehuis in Vlijmen 
en op te vragen via info@heusden.nl. De bekendmaking heeft plaatsgevonden op de gemeentelijke 
informatiepagina in het Weekblad Heusden van 7 juli 2021, in het Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl en de Staatscourant.

Zienswijzen
Er is een zienswijze ingediend. In de bijgevoegde Nota zienswijzen is deze zienswijze weerlegd. De 
zienswijze geeft, behalve een aanvulling in de ruimtelijke onderbouwing, geen aanleiding om het plan 
aan te passen.

mailto:info@heusden.nl
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Wettelijke grondslag onderdelen ‘Afwijken van het bestemmingsplan’
Een aanvraag van een omgevingsvergunning moet, voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het 
bouwen van een bouwwerk, worden geweigerd als er niet wordt voldaan aan (een van) de 
toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 van de Wabo. 

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c van de Wabo (kort gezegd, de activiteit is in strijd 
met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) kan de vergunning worden verleend in 
de in artikel 2.12 van de Wabo genoemde situaties. 

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in de artikel 2.10 lid 1 van de Wabo genoemde 
toetsingscriteria.

Onderdeel ‘Afwijken van het bestemmingsplan’

Bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’ van de 
gemeente Heusden, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2018, van toepassing. 

Het plangebied ligt in een gebied met de enkelbestemming ‘Agrarisch’, de dubbelbestemming ‘Waarde - 
Archeologie 4’ en de gebiedsaanduidingen ‘overige zone - attentiegebied ehs’ en ‘overige zone - 
groenblauwe mantel’. Een zonnepark met bijbehorende voorzieningen is er niet toegestaan. Uitsluitend 
het agrarisch gebruik van gronden is toegestaan.

De aanvraag past dus niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de 
herziening’, maar in dit geval kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

Op basis van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3, kan de omgevingsvergunning worden verleend 
als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een 
goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Bij dit besluit is een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Deze 
toont aan dat een goede ruimtelijke ordening niet in gevaar komt:

• uit het geldende beleid komen geen beletselen voort voor medewerking; 
• er zijn geen milieuhygiënische bezwaren; 
• er wordt voorzien in een hydrologisch neutrale waterhuishouding;
• er wordt voorzien in een landschappelijke inpassing; 
• er zijn geen bezwaren voor aanwezige flora en fauna; 
• er wordt niet voorzien in aantasting van archeologische en cultuurhistorische waarden; 
• het plan is economisch uitvoerbaar.
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Verklaring van geen bedenkingen 
Conform artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht kan een omgevingsvergunning conform artikel 
2.12, lid 1, onder a, onder 3 alleen verleend worden als de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen heeft afgegeven. Deze verklaring van geen bedenkingen mag alleen worden geweigerd 
als de aanvraag in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
De raad van Heusden besloot in zijn openbare vergadering van 17 september 2019 dat het afgeven van 
een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark noodzakelijk is. Hiervoor 
geldt de procedure zoals door de raad besloten op 12 juli 2016 over het afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen door de raad.

Hierop is de ontwerpverklaring van geen bedenkingen samen met ontwerpbesluit tot verlening van 
vergunning en de bijbehorende stukken met ingang van 8 juli 2021 voor een ieder ter inzage gelegd. 
Er is een zienswijze ingediend. Deze is verwoord en weerlegd in bijgevoegde Nota zienswijzen.

De raad heeft vervolgens op 28 september 2021 geconcludeerd dat de aanvraag in overeenstemming 
is met een goede ruimtelijke ordening en heeft verklaard dat tegen het project geen bedenkingen 
bestaan.

Financiële uitvoerbaarheid
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten. Op grond van deze overeenkomst komt 
de ontwikkeling en realisatie van het project voor rekening en risico van de initiatiefnemer. De door de 
gemeente gemaakte en te maken plan- en apparaatskosten, evenals de mogelijk uit te keren 
tegemoetkomingen in schade (planschade), worden door de initiatiefnemer aan de gemeente vergoed. 
Het plan is vanuit gemeentelijk perspectief financieel en economisch uitvoerbaar.

Conclusie
Het geheel overwegende zijn wij van mening dat het aangevraagde kan worden vergund, mits wordt 
voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in dit besluit en de bij dit besluit behorende en als 
zodanig gewaarmerkte bijlage(n).

Onderdeel ‘Bouwen’
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van 
een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan (één van) de toetsingscriteria 
genoemd in artikel 2.10 lid 1 van de Wabo. 

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in de artikel 2.10 lid 1 van de Wabo genoemde 
toetsingscriteria.

Bestemmingsplan
Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’ van de 
gemeente Heusden, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2018, onverkort van 
toepassing. 
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Het plangebied ligt in een gebied met de bestemming 'Agrarisch'. 

De gewenste ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan, omdat ter plaatse geen 
zonnepark met bijbehorende voorzieningen is toegestaan. Uitsluitend het agrarisch gebruik van 
gronden is toegestaan.

Een aanvraag tot het afwijken van het bestemmingsplan, om de strijdigheid weg te nemen, is in 
combinatie met het onderdeel ‘bouwen’ ingediend. Voor meer informatie en de overwegingen wordt 
verwezen naar het onderdeel ‘afwijken van het bestemmingsplan’. 

Bouwbesluit
Met de ingediende stukken is het vooralsnog voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan aan de 
voorschriften van het Bouwbesluit. 

Bouwverordening
Met de ingediende stukken is het voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan aan het bepaalde 
in de Bouwverordening voldoet. 

Redelijke eisen van welstand
Op 14 mei 2019 stelde de gemeenteraad van de gemeente Heusden de Update Welstandsnota 
Heusden 2019 vast. De welstandsnota bevat beleidsregels die wij bij onze beoordeling van 
bouwplannen aan redelijke eisen van welstand toepassen. Op basis van deze nota valt het bouwplan in 
een welstandsvrij gebied. Hierdoor hoeft geen toetsing plaats te vinden aan redelijke eisen van 
welstand.

Conclusie
Het geheel overwegende (inclusief de afwijking van het bestemmingsplan) voldoet de aanvraag aan de 
bepalingen uit artikel 2.10 van de Wabo en wordt de omgevingsvergunning verleend voor de activiteit 
‘bouwen’, mits wordt voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in dit besluit en de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage(n).
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Onderdeel ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’
Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’ van de 
gemeente Heusden, vastgesteld door de gemeenteraad op 18 december 2018, onverkort van 
toepassing.

Op grond van artikel 3.6.1 (bestemming ‘Agrarisch’), artikel 43.4.1 (‘overige zone – attentiegebied ehs’) 
en artikel 43.6 (‘overige zone- eendenkooi’) geldt voor de ingrepen in het landschap (graven, verharden, 
verwijderen perceelindeling etc.) een aanlegvergunningplicht.

Op grond van artikel 3.6.3 zijn ingrepen binnen de bestemming ‘Agrarisch’ toelaatbaar, wanneer geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de 
bestemmingsomschrijving genoemde waarden.

Op grond van artikel 34.4.2. zijn ingrepen toegestaan wanneer de plaats waar werken en/of 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd voldoende archeologisch is onderzocht en een rapport op 
basis van de in de beroepsgroep geldende normen is overgelegd waaruit naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders in voldoende mate blijkt dat:

• de archeologische waarden in voldoende mate zijn zeker gesteld; of
• er geen archeologische waarden aanwezig zijn; of
• de archeologische waarden niet of niet onevenredig worden geschaad.

Op grond van artikel 43.4.3 zijn ingrepen binnen de ‘overige zone – attentiegebied ehs’ toelaatbaar, 
wanneer geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse.

Op grond van artikel 43.6 zijn ingrepen toegestaan wanneer bij de werkzaamheden rekening wordt 
gehouden met het afpalingsrecht als bedoeld in de (voormalige) Flora- en faunawet.

Gelet op de overgelegde ruimtelijke onderbouwing met bijbehorende stukken, het feit dat er sprake is 
van een tijdelijke onomkeerbare situatie alsmede het advies van het waterschap wordt:

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van 
de in de bestemmingsomschrijving bij de bestemming ‘Agrarisch’ genoemde waarden;

• de archeologische waarden niet of niet onevenredig worden geschaad door de 
graafwerkzaamheden.

• geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse;
• rekening gehouden met het afpalingrecht als bedoeld in de (voormalige) Flora- en faunawet.

Conclusie
Het geheel overwegende voldoet de aanvraag aan de bepalingen uit artikel 2.11 van de Wabo en wordt 
de omgevingsvergunning verleend voor de activiteit ‘uitvoeren van een werk of werkzaamheden’, mits 
wordt voldaan aan de voorschriften die zijn opgenomen in dit besluit en de bij dit besluit behorende en 
als zodanig gewaarmerkte bijlage(n). 

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, hebben wij besloten om de vergunning te verlenen.
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Bijlage II. Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteiten de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning 
(artikel 2.22 Wabo):

1. De vergunning voor het zonnepark met bijbehorende voorzieningen heeft een 
instandhoudingstermijn voor een periode van 25 jaar gerekend vanaf de dag dat de exploitatie 
van het zonnepark met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen is aangevangen. Dit is de 
dag waarop dat het zonnepark geheel of gedeeltelijk bij CertiQ (althans de entiteit/ 
rechtspersoon die op dat moment bevoegd is productie-installaties als het zonnepark te 
registreren) is aangemeld, of, indien dit eerder is, de dag gelegen vier (4) jaar na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. 

2. Beplantingsplan.
De landschappelijke inpassing, overeenkomstig de bij dit besluit behorende gewaarmerkte 
documenten ‘Inpassing zonnepark Hooibroeken (versie 8) van MTD’ (de Landschappelijke 
Inpassing), dient bij voorkeur binnen één jaar na sluiting van de ‘Anterieure overeenkomst 
zonnepark’ volledig gerealiseerd te zijn, doch in alle gevallen uiterlijk op de dag waarop de 
exploitatie van het zonnepark met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen is 
aangevangen. 

3. De landschappelijke inpassing dient gedurende de gehele instandhoudingstermijn in stand te 
worden gehouden, conform de bij dit besluit behorende gewaarmerkte document ‘Aanvullend 
ecologisch advies zonnepark Hooibroeken (versie 5) van Ecogroen’ (het Beheerplan), dat 
ontwikkelaar nog uit zal werken in een Inrichtings- en groenplan, dat door de gemeente moet 
worden goedgekeurd. 

4. Binnen zes (6) maanden na het verstrijken van de instandhoudingstermijn, of zoveel eerder 
nadat het zonnepark definitief buiten gebruik is gesteld, moeten:

• het zonnepark (de zonnepanelen, de constructieve elementen en alle onder- en 
bovengrondse infrastructuur) plus alle bijbehorende voorzieningen (hekwerken/bebouwing, 
verhardingen en alle andere bijbehorende bouwwerken, materialen etc.) voor zover 
gerealiseerd in/op/aan de percelen, kadastraal bekend gemeente Heusden, sectie F, 
nummers 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 188, 1313, 1314 en 1315 in het geheel 
op 
milieu-hygiënische wijze en in overleg met het college zijn ontmanteld en verwijderd, en;

• de percelen, bekend gemeente Heusden, sectie F, nummers 122, 123, 125, 126, 127, 128, 
129, 131, 188, 1313, 1314 en 1315 (waaronder de ondergrond van deze percelen) in 
overleg met het college worden hersteld in de bestaande toestand (inrichting) van vóór de 
verlening van deze vergunning, welke toestand zal worden vastgelegd in een nulmeting. De 
vergunninghouder is verplicht om deze nulmeting bij het cluster Omgevingsvergunningen 
van de gemeente Heusden aan te leveren vóór aanvang van enige werkzaamheid ter 
realisatie van het zonnepark.
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5. In uitzondering op hetgeen hiervoor onder 4. is gesteld dienen de onderdelen van de 
Landschappelijke Inpassing, waarvan het bevoegd gezag heeft aangegeven dat deze niet mogen 
worden verwijderd, na het verstrijken van de instandhoudingstermijn volledig in stand te blijven.

6. Bodem.
Aanvrager verplicht zich om vóór aanvang van enige werkzaamheid voor de realisatie van het 
project een bodemonderzoek bij de gemeente aan te leveren voor een nulmeting.

7. Aanvrager dient de gemeente het onder 6. Genoemde bodemonderzoek te overleggen met als 
doel om te bepalen of de bodem van het plangebied niet is vervuild en weer in gebruik 
genomen kan worden voor een agrarische functie na verloop van de instandhoudingstermijn. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan is exploitant verplicht maatregelen te nemen, zodat het 
plangebied uiterlijk één (1) jaar na afloop van de instandhoudingstermijn geschikt zal zijn voor 
een agrarische functie. 

8. Met de grondwerkzaamheden mag pas worden begonnen nadat:
a. aan de gemeente een door bevoegd gezag goedgekeurd ‘nulsituatie bodemonderzoek’ 

is toegezonden en;
b. is aangetoond dat er zich geen asbest (boven interventiewaarde) in de bodem bevindt. 

Pas nadat hierover goedkeuring door de gemeente Heusden is gegeven, mag worden 
gestart met de grondwerkzaamheden, mits ook voldaan wordt aan de overige 
voorwaarden die van toepassing zijn.

9. Constructie.
Voordat aan het bouwonderdeel wordt begonnen, moeten de desbetreffende stukken voor de 
onderstaande onderdelen ter goedkeuring worden aangeleverd aan het cluster 
Omgevingsvergunningen van gemeente Heusden:

• het technische gedeelte van de constructies met zonnepanelen (inclusief fundering) en de 
gebouwen waaruit blijkt dat het bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.

De gegevens moeten minimaal drie (3) weken voor uitvoering worden ingediend. De gegevens 
maken, indien goedgekeurd, deel uit van deze omgevingsvergunning.

10. Het bouwen moet gebeuren volgens de bepalingen van het Bouwbesluit en de gemeentelijke 
bouwverordening.

11. Het bouwen moet gebeuren volgens het bij de omgevingsvergunning behorende en zodanig 
gewaarmerkt aanvraagformulier en tekeningen.

12. De aanvang van de werkzaamheden dient tijdig per e-mail (info@heusden.nl) aan de gemeente 
Heusden, cluster Veiligheid en Handhaving, te worden gemeld;
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13. Binnen veertien (14) dagen nadat een bouwwerk of onderdeel daarvan voor ingebruikgeving of -
neming is gereedgekomen, dient hiervan per e-mail melding te worden gedaan aan het cluster 
Veiligheid en Handhaving van de gemeente Heusden.

14. Bij de aanleg en exploitatie van het zonnepark mogen geen (potentieel) schadelijke stoffen 
worden gebruikt. In ieder geval mag bij de aanleg van het zonnepark geen gebruik worden 
gemaakt van schadelijk uitloogbaar bouwmateriaal, waaronder zink, lood, koper, gewolmaniseerd 
hout en teerbitumen, voor zover het gebruik van deze materialen kan leiden tot risico op schade 
aan de bodem en het zich daarin bevindende grondwater.

15. Het gebruik van bouwmachines, die lawaai, stank of trillingen veroorzaken, of op enige
andere wijze het milieu belasten, behoeft vooraf de goedkeuring van het cluster Veiligheid en
Handhaving van de gemeente Heusden.
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Bijlage III. Algemene opmerkingen

Wij hebben over de bouwactiviteit de volgende opmerkingen:

1. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat de omgevingsvergunning te allen tijde op het werk 
aanwezig is. Op verzoek moet de vergunning aan gemeenteambtenaren ter inzage worden 
gegeven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden kan de 
omgevingsvergunning bij een met reden omkleed besluit wijzigen of intrekken in de gevallen 
welke genoemd zijn in de Wabo.

2. De vergunning kan worden ingetrokken door het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Heusden onder andere indien:

a. blijkt, dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is 
verleend;

b. nader over te leggen gegevens en bescheiden niet of niet tijdig zijn ingediend;
c. blijkt dat de vergunninghouder niet heeft voldaan aan een in deze 

omgevingsvergunning gestelde voorwaarde;
d. binnen 26 weken na onherroepelijk zijn van deze vergunning geen begin met de 

werkzaamheden is gemaakt of de werkzaamheden zich in dat tijdvak hebben beperkt 
tot sloop- of grondwerken of tot werkzaamheden van voorbereidende aard;

e. de werkzaamheden langer dan 26 weken zijn gestaakt en niet zijn hervat;
f. de vergunninghouder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

3. Bij wisseling van (deel)vergunninghouder of (deel)rechtsverkrijgende dient dit per ommegaande 
te worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden. 
Op dat moment wordt een onderzoek gestart in het kader van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Wisseling mag pas plaats 
vinden bij een 
positieve beoordeling.

NB. Los van de bovengenoemde voorwaarden attenderen wij u op het volgende:

1. Voor het aanbrengen van bronneringen, het aanbrengen van een brandput, het lozen van water, 
het graven in waterkeringen en het dempen van watergangen is van het waterschap Aa en Maas, 
Postbus 5049, 5201 GA te 's-Hertogenbosch een vergunning of toestemming noodzakelijk.

2. In trottoirs, wegen en andere openbare terreinen kunnen zich leidingen en kabels bevinden. Het 
graven in deze terreinen is niet toegestaan.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de betreffende nutsbedrijven.

3. Indien er een aansluiting met een nutsvoorziening dient te worden aangebracht, dient u contact 
op te nemen met desbetreffend nutsbedrijf. 

4. Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden, adviseren wij u de drie werkdagen voor aanvang 
van het werk contact op te nemen met KLIC. Dit kan per telefoon 0800-0080, fax 0346-287585, 
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email aanvraag@klic.nl of via het internet www.klic.nl.

5. Als tijdens het uitvoeren van graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, 
geldt volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet, een meldingsplicht bij het bevoegd gezag;

6. Het zonnepark mag geen ontoelaatbare beïnvloeding hebben op nabijgelegen leidingsystemen. 
Dit betekent dat bij de aanleg en installatie van het zonnepark voor wisselstroom moet worden 
voldaan aan de norm NEN 3654. Hiernaast moet bij de installatie en de exploitatie van het 
zonnepark de voorschriften van de ISO-norm 15589- 1 en VELIN Richtlijn nummer 2017/6 
onvoorwaardelijk in acht worden genomen.

7. Alle materialen, steigers e.d. moeten op eigen terrein geplaatst worden.
Plaatsing van materialen op de openbare weg (voor langer dan één etmaal) is alleen mogelijk 
nadat hiervoor een vergunning is verkregen. Deze vergunning (op basis van de Algemene 
Plaatselijke Verordening) voor 'obstakels op de weg' moet minimaal zes (6) weken voor aanvang 
van de plaatsing bij de gemeente worden aangevraagd.

8. Aandachtspunten Wet natuurbescherming / ecologie gedurende het gehele proces (inclusief 
ontmanteling).
Eventuele vogels en nesten in en rondom het plangebied mogen niet worden verstoord. 
Verstorende activiteiten moeten daarom plaatsvinden buiten het broedseizoen (15 maart tot en 
met 
15 juli), tenzij wordt aangetoond dat er tijdens deze periode geen vogels of nesten aanwezig zijn. 
Verder kunnen buiten het broedseizoen ook nog incidenteel broedende vogels en nesten 
aanwezig zijn waarop ook gelet moet worden. 
Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te 
worden getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, 
beperken of ongedaan te maken. Dit geldt altijd en voor alle plant- en diersoorten. De Wet 
natuurbescherming is van toepassing en hieraan moet worden voldaan. 

9. De archeologische meldingsplicht blijft van kracht. Dit betekent dat wanneer bij werkzaamheden 
archeologische vondsten worden aangetroffen, waarvan kan worden aangenomen dat dit 
archeologische waardevolle vondsten betreffen, dit gemeld wordt bij het bevoegd gezag.

mailto:aanvraag@klic.nl
http://www.klic.nl/


Beantwoording vragen van de heer Kleian (Heusden Transparant) gesteld tijdens 
raadsvergadering d.d. 28 september 2021

Vraag 1: In het voorstel dat wij nu bespreken is het feit of de gemeente wel of niet vertegenwoordigd is 
in de RvC afhankelijk van een externe partij. Als de ALV van EH de voordracht voor benoeming van 
de commissaris namens de gemeente niet overneemt, wie zit er dan namens de gemeente in de 
RvC?
Antwoord reeds gegeven tijdens raadsvergadering. 

Vraag 2: In punt B2 van voorliggend raadsvoorstel staat dat de gemeente langs de lijn van een 
commissaris invloed heeft op de besteding van fondsgelden. Is daarmee ook geborgd dat de ALV het 
voorstel van de RvC overneemt? Wat als de ALV dat voorstel niet overneemt?
Antwoord reeds gegeven tijdens raadsvergadering.

Vraag 3: Op pagina 5 van het raadsvoorstel staat dat wordt voorgesteld om te kiezen voor scenario 
B2. De raad mag haar bedenkingen en/of wensen uiten. Waarom staat dat voorstel als zodanig niet in 
het besluit? Een keuze op dit punt is immers van eminent belang voor het feit of de gemeente er veel 
of helemaal niets over heeft te zeggen. 
Antwoord reeds gegeven tijdens raadsvergadering.

Vraag 4: In bijlage 1 wordt op het eind wel aangegeven op welke wijze de continuïteit van de 
werkzaamheden van EH worden geborgd. Hoe wordt de bestuurlijke continuïteit van EH zelf 
gewaarborgd? Is gesproken over overname van dit project door de gemeente indien die bestuurlijke 
continuïteit bij EH niet langer geborgd is?
Antwoord: Dit wordt nader uitgewerkt in de aanpassing van de statuten van E.H. en de Holding B.V. In 
de stukken die bij de notaris liggen voor de statuten van de Holding B.V. is bij de doelomschrijving 
opgenomen: De vennootschap is niet bevoegd tot vervreemding van haar aandelen in Zonnepark 
Hooibroeken B.V., anders dan aan de gemeente Heusden. 

Vraag 5: Hoe is geborgd dat de fondsen volledig intact blijven bij een liquidatie en/of faillissement van 
EH? Wie krijgt dan de zeggenschap?
Antwoord: Het zal juridisch niet kunnen dat bij een liquidatie schulden van EH niet betaald kunnen 
worden terwijl er nog vermogen zit in de fondsen. De fondsen behoren immers tot het vermogen van 
EH. Uitgangspunt is dat alle toekomstige projecten (van enige omvang) in aparte Holding BV's  
worden geplaatst zodat ook risico's (van enige omvang) buiten EH worden geplaatst. Dat uitgangspunt 
kunnen we opnemen in het directiereglement onder de besluiten die alleen met toestemming van de 
RvC kunnen worden genomen. 

Vraag 6: Ons is toegezegd dat zal worden geprobeerd aan te geven wat het geschat vermogen van 
beide BV’s is na 25 jaar. Dat er na liquidatie geen geld meer zit in de Project BV hadden wij zelf 
kunnen verzinnen. Dan maar anders. Wat is het geschat vermogen in de Holding BV na 25 jaar voor 
liquidatie en nadat de Project BV is geliquideerd? En u mag wat ons betreft uitgaan van een worst of 
gemiddeld scenario. 
Antwoord: De Holding BV betaalt inkomsten uit de Project BV uit aan participanten en de twee 
fondsen. 15% van de inkomsten uit de Project BV dient ter vergoeding van beheers- en 
administratiekosten van de Coöperatie en Holding BV. Een eventueel overschot na aftrek van 
gemaakte beheers- en administratiekosten komt ten gunste aan EH. Een eventueel tekort komt ten 
laste van EH. Het totaal aan vergoeding van beheers- en administratiekosten over de periode van 25 
jaar zal niet meer dan EUR 1.000.000 bedragen.



Naar schatting zullen deze kosten ook rond de EUR 1.000.000,- bedragen. In het geval dat er hogere 
dividenden worden uitbetaald door de Project BV komt het surplus (ontstaan door maximering van 
uitbetaling aan EH/Holding BV) ten goede aan het Duurzaamheidsfonds. Dat houdt in dat na liquidatie 
van de Project BV en voor liquidatie van de Holding BV het geschat vermogen van de Holding BV nihil 
zal zijn.

Vraag 7: In de beantwoording wordt aangegeven dat de totale administratie en beheerskosten 
maximaal 1 miljoen zijn. Wordt dat ook opgenomen in een nog te sluiten overeenkomst.
Antwoord reeds gegeven tijdens raadsvergadering.

Vraag 8: De beantwoording van toezegging 7 wekt bij ons de indruk dat wij te doen hebben met een 
novum in het rechtspersonenrecht. Er staat letterlijk dat het bestuur van de rechtspersoon EH geen 
besluit mag nemen ten aanzien van besteding van middelen uit specifieke fondsen van die 
rechtspersoon. De RvC doet een voorstel en de ALV besluit. Hoe verhoudt zich dat met de in de wet 
vastgelegde bestuurlijke aansprakelijkheid? Bij wie ligt in voorkomend geval de “bestuurlijke 
verantwoordelijkheid”?
Antwoord: Inmiddels is het volgende hierover opgenomen in de aanvullende overeenkomst: “Het 
bestuur kan een voordracht van de commissie blokkeren indien en voor zover het bestuur weet of 
redelijkerwijs behoort te voorzien:
a. dat de coöperatie na betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar 
opeisbare schulden; of 
b. deze terugbetalingen of uitkeringen onverenigbaar zijn met financieringsvoorwaarden waaraan 
de coöperatie gebonden is.”
De beslissing om te blokkeren dient het bestuur met een transparant en verifieerbare begroting te 
onderbouwen op vraag van de Raad van Commissarissen dan wel bevoegd gezag.
Uitgangspunt is dat alle toekomstige projecten van Energiek Heusden (van enige omvang) in aparte 
Holding-BV's worden geplaatst, zodat ook risico's (van enige omvang) buiten E.H. worden geplaatst. 
Dat uitgangspunt wordt opgenomen in het directiereglement onder de besluiten die alleen met 
toestemming van de RvC kunnen worden genomen. 

Vraag 9: Aannemende dat het hiervoor gestelde wel mag, wat gebeurt er dan wanneer de ALV het 
voorstel van de RvC niet overneemt?
Antwoord reeds gegeven tijdens raadsvergadering.

Vraag 10: Aan wie legt de vertegenwoordiger van de gemeente in de RvC verantwoording af? Het 
college, de raad?
Antwoord: Deze legt verantwoording af aan het college, die vervolgens de raad informeert.

Vraag 11: Wanneer wordt duidelijk dat de aan te vragen SDE subsidie daadwerkelijk wordt verleend?
Antwoord: Dit wordt het eerste kwartaal van 2022 duidelijk.


