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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 11 oktober 2022 vindt u hieronder de beantwoording van 
uw schriftelijk gestelde vragen over keuze initiatieven zonnepark. 
 
Vraag 1 
Graag ontvangen wij een overzicht van de leden die zitting hadden in de  
beoordelingscommissie, alsook de namen van externe organisaties die betrokken 
waren bij de werkzaamheden van of zitting hadden in de beoordelingscommissie? 
 
Antwoord  
De beoordelingscommissie bestond allereerst uit vertegenwoordigers van de interne 
vakdisciplines ruimtelijke ordening, groen en landschap, duurzaamheid en water- en 
klimaatadaptatie. Vanuit privacyoverwegingen delen we de namen van de betrokken 
ambtenaren niet in de openbaarheid. Verder waren de externe organisaties Enter 
Next Level en Jansen Gebiedsinnovatie op het gebied van financiën en landschap 
vertegenwoordigd in de commissie.   
 
Vraag 2 
Heeft alleen de beoordelingscommissie een oordeel geveld over de initiatieven of zijn 
er in het voortraject ook externe partijen geweest die de initiatieven hebben gezien 
en/of beoordeeld? Zo ja welke en vanuit welke hoedanigheid? 
 
Antwoord  
Ja, alleen de beoordelingscommissie heeft een oordeel geveld over de initiatieven. 
Buiten de genoemde externe partijen, die zitting hadden in de beoordelingscommissie, 
zijn er dus geen andere externe partijen geweest die de initiatieven hebben gezien 
en/of beoordeeld.  

 
Vraag 3 
Kunnen wij, in voorkomend geval, kennis nemen van documenten van de externe 
partijen zoals bedoelt in vraag 2? 
 
Antwoord  
Dat is dus niet van toepassing. 

 
Vraag 4 
Is het afwegingskader sec bepalend geweest voor de beoordeling van de initiatieven 
of zijn er later ook criteria gehanteerd/ geformuleerd die niet in het door het college op 
15 september 2020 vastgestelde afwegingskader staan? 
 
Antwoord  
Het afwegingskader is niet sec bepalend geweest voor de beoordeling van de 
initiatieven. Wij hebben in ons raadsvoorstel ‘Voornemen tot toewijzing van 
projectlocaties voor een zonneveld’ voor de raadsvergadering van 30 maart 2021 
aangegeven dat de afweging voor het besluit over het toewijzen van projectlocatie(s) 
uit twee onderdelen bestond: 
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 beoordeling van de ingestelde commissie op basis van de ingediende 
projectplannen en vastgestelde afwegingskader. Dat afwegingskader vormde 
een hulpmiddel voor het indienen van een gestructureerde aanvraag en voor 
de toetsing; 

 overige ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten.  
 

Voor verdere uitleg verwijzen we u naar de paragraaf ‘Afweging’ in het raadsvoorstel 
voor de raadsvergadering van 30 maart 2021. 

 
Vraag 5 
Indien er aanvullende criteria zijn gehanteerd/ geformuleerd, welke zijn dat en op 
welke gronden en welk moment zijn die toegevoegd? 
 
Antwoord  
Zie ons antwoord op vraag 4. De beoordeling van de initiatieven heeft plaatsgevonden 
na 30 november 2020. Overige ontwikkelingen en voortschrijdende inzichten hebben 
we in de afweging bij ons besluit van 9 februari 2021 betrokken. Dat besluit betrof het 
voornemen tot het aanwijzen van de twee projectlocaties.  

 
Vraag 6 
Zijn de initiatiefnemers, zo er sprake was van aanvullende criteria, in de gelegenheid 
geweest hun initiatief aan te passen? Zo neen, waarom niet? 
 
Antwoord  
Nee, allereerst vanwege de richtinggevende aard van de procedure, waarbij slechts 
de kansrijkheid van een initiatief werd beoordeeld. Daarnaast was het aanhouden van 
de tijdslijn nodig vanwege de noodzakelijke doorlooptijd om in aanmerking te komen 
voor de SDE++ subsidie.  

 
Vraag 7 
Kan de raad kennis nemen van de beoordeling en alle daaraan ten grondslag 
liggende informatie/documentatie, uitgesplitst per ingediend initiatief? 
 
Antwoord  
Via de vertrouwelijke raadsinformatiebrief van 23 februari 2021 heeft u destijds kennis 
kunnen nemen van het beoordelingsdocument en de projectplannen van de 
initiatieven aan de Mariëndonkstraat in Elshout en Polderweg 1 in Oudheusden. Deze 
documenten worden op dit moment AVG-/privacy proof gemaakt. Tot die tijd zullen we 
ze digitaal ter inzage leggen voor de raadsleden. Dat geldt ook voor de overige 
projectplannen van de andere initiatieven.  
 
U heeft onlangs ook gevraagd naar enkele andere documenten. Die zullen we ook, tot 
dat ze AVG-proof zijn, digitaal ter inzage leggen.  
Zodra alle documenten voldoen aan de AVG-richtlijnen, zullen ze aan de beantwoording 
worden toegevoegd. 
 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

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

 

https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/37c99c94-0834-4856-86ad-884b70c2ba32?documentId=f3e2d155-9054-4a1d-8cef-9aaf9b5d9759&agendaItemId=0402a704-395a-4af2-a54e-ca0245c5395b
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/37c99c94-0834-4856-86ad-884b70c2ba32?documentId=f3e2d155-9054-4a1d-8cef-9aaf9b5d9759&agendaItemId=0402a704-395a-4af2-a54e-ca0245c5395b
https://heusden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/9b4aeac8-408d-4bdc-be21-ff2b4c5d5569?documentId=de35fa6e-859a-4d56-a940-8c8a297a7e96&agendaItemId=5b615445-cb6c-4d10-adcc-dc57f2051bb4

