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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 20 januari 2022 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vraag over gedragscodes zonneparken en windparken. 
 
Uw vraag 

Onze vraag […] is, of het college bereid is bij de uitvoering van het op 21 

december 2021 genomen besluit, het vereiste met betrekking tot de 

onderschrijving van de relevante gedragscode mee te nemen in de toekomstige 

uitvoering projecten op basis van de hiervoor genoemde visies dan wel 

beleidskaders? Indien die bereidheid niet bestaat, dan vernemen wij graag 

gemotiveerd waarom niet? 

 

Antwoord 

Ja. De gedragscode acceptatie en participatie windenergie op land sluit aan bij de 

boodschap die wij steeds naar belanghebbenden en de omgeving communiceren. 

De principes van de gedragscode zonne-energie op land zijn ook allemaal 

opgenomen in de Visie zonne-energie en in de overeenkomsten bij Zonnepark 

Hooibroeken. 

De gedragscode zon op grote daken kunnen we niet opleggen voor 

vergunningsvrije plaatsingen. Daar waar het gaat om zon op gemeentedaken 

zullen we deze gedragscode wel meenemen in de (toekomstige) uitvoering van 

projecten. Bij de totstandkoming van de Green Deal voor bedrijven in Heusden 

zullen we adviseren dat de gedragscode voor zon op grote daken ook wordt 

meegenomen. 

Voor alle (toekomstige) zonne- en windparken waar wij als gemeente vergunning 

voor verlenen, dienen bedrijven die de projecten gaan uitvoeren de relevante 

gedragscode te onderschrijven en ernaar te handelen. Bij de herziening van de 

Visie zonne-energie en de Kadernotitie windenergie zullen we expliciet vermelden 

dat we de relevante (bestaande) gedragscodes onderschrijven. 
 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 
 


