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Helmond, 15 januari 2021 Zaaknummer:  Telefoon.: 14 0492 
Onderwerp: initiatief zonneveld Stiphout Uw kenmerk:  Uw brief d.d.: 25-11 en 14 -12 
 

 
Geachte heer Aarts en Snijders, 
 
Wij danken u voor uw brieven van 25 november en 14 december jl. Op 30 november jl. heeft u gesproken 
met wethouder Maas over de plannen voor een zonneveld in Stiphout. Tijdens dit overleg heeft u uw zorgen 
geuit over deze ontwikkelingen. Niet alleen over het draagvlak maar ook in relatie tot de gekozen locatie en 
de ontwikkelingen rondom het elektriciteitsnet van Enexis. Als college hebben wij zowel de gemeenteraad 
als de inwoners voor kerst 2020 geïnformeerd over de stand van zaken. 
  
Voorop gesteld: er ligt een grote uitdaging. Het klimaat verandert. En daarmee ook de risico’s voor onze 
leefomgeving, onze gezondheid en, door schade, ook voor onze economie. Als we niets doen, zijn de 
gevolgen ingrijpend voor mensen, dieren en planten. Sinds 2015 timmeren we in Helmond al hard aan de 
weg met onder andere de energietransitie. In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot 
van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote 
veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang 
nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, 
zoals zon- en windenergie. 
 
Wij moeten onze bijdrage leveren aan de Regionale Energiestrategie, maar hebben ook nog een eigen 
lokale opgave. Dat gaat onder andere over een ander gebruik van materiaal (circulariteit), besparing en 
transitie van energie en het meervoudig gebruik van ruimte. Deze opgaven moeten we met elkaar invullen. 
Dit vraagt dus een grote inspanning op regionaal, lokaal en op landelijk niveau. Waarbij wij uw gevoel delen 
dat deze trajecten nog niet allemaal goed op elkaar zijn afgestemd. Maar feit is dat er een grote urgentie ligt 
om keuzes te maken en daarnaar te handelen.  
 
Met u vinden wij draagvlak een belangrijk onderdeel van deze energietransitie. Dat vraagt een deugdelijk 
proces, goede timing, volledige informatie en heldere argumenten. Tegelijkertijd is het lastig om draagvlak te 
kwantificeren. Wel kunnen we als vergunningverlener bewaken dat er een goed proces is gevolgd, inwoners 
zijn geraadpleegd en dat informatie in de omgeving is opgehaald en gewogen. En dat er door 
initiatiefnemers ook is bekeken of en hoe inwoners kunnen participeren, dan wel hoe er aan hun zorgen 
tegemoet kan worden gekomen. Wij zullen de aanvraag hier nadrukkelijk op toetsen én hebben de 
aanvrager hierop al aangesproken.  
 
Verder heeft u nog een aantal vragen gesteld over de ingediende moties en het vervolg proces. Voor de 
helderheid gaan wij puntsgewijs in op uw vragen: 
 
 
 
  



 

 

Uw vraag:   
Naar aanleiding van het bovenstaande vragen wij het volgende van u:   
● Controle uit te voeren op de uitvoering van uw  motie “4” van 10 november jl. Waarbij duidelijkheid wordt 
verschaft over de status van de aanvraag van Solar Century versus de motie.   
  
Ons antwoord:  
Deze motie past geheel binnen het bestaande beleid van de gemeente. Solar Century had reeds een 
getekende offerte van ENEXIS en daarmee ruimte op het net. Zij kunnen dus een vergunning aanvragen. De 
eerste vergunningaanvraag is ingetrokken om een traject van participatie opnieuw in te zetten. Daarmee 
hebben ze niet de ruimte bij ENEXIS teruggegeven. Er zijn op dit moment 
geen andere vergunningaanvragen ingediend.   
  
Uw vraag:  
● Verzoeken om de uitvoering van het beleid als omschreven is in de Zonnevisie in lijn te brengen met de 
provinciale motie M234a-2020 van 13 november 2020 (zie bijlage 1).   
  
Ons antwoord:  
Dit is al gebeurd; ons beleid liep voor op de motie. Het volgen van de zonneladder is ook bij ons 
uitgangspunt. Aangezien de opgave voor Helmond veel groter is dan de totale potentie op de daken, 
hebben we naast zonnepanelen op daken ook zonnevelden nodig.   
  
Uw vraag:  
● Verzoek aan het gemeentebestuur en -raad om toezicht te houden op een democratisch proces en 
verslaglegging tijdens de Informatieavond van Solar Century op 2 december 2020.   
  
Ons antwoord:  
Als vergunningverlener kunnen wij die rol niet op ons nemen binnen het traject voorafgaand aan 
vergunningverlening.  Dit zou namelijk betekenen dat we dit niet enkel bij initiatiefnemer maar ook bij 
bijeenkomsten van andere stakeholders rondom dit proces zouden moeten doen. Wel beoordelen wij het 
totale proces dat is gevolgd. Onderdeel is een open verslaglegging van alle betrokken stakeholders. Zowel 
van de voor-, als de tegenstanders. Wij nemen op basis van die informatie een besluit. Tevens dient de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
  
Uw vraag:  
● Verzoek aan het gemeentebestuur om de eisen van draagvlak als gesteld hierboven over te nemen in de 
“Zonnevisie Helmond” van direct toepassing te verklaren op alle initiatieven. Dit ter voorkoming dat 
initiatiefnemers nu zelfstandig draagvlak moeten bepalen als ware een “slager die zijn eigen vlees keurt”.   
  
Ons antwoord:  
De bij vergunningaanvraag beschikbare informatie wordt door initiatiefnemer aangeleverd. Ook ontvangen 
wij verslagen van individuele bewoners en betrokken corporatie en uzelf. Wij onderschrijven dat het traject 
niet enkel ‘slager keurt zijn eigen vlees’ kan zijn. Al deze verslagen tezamen worden gewogen in de 
besluitvorming. Deze besluitvorming vindt plaats als er formeel een vergunning wordt aangevraagd. Wij 
proberen tijdens de weg daar naar toe zowel van u als van inwoners, en initiatiefnemer alle vragen te 
beantwoorden. Ook monitoren we de informatieverstrekking van de initiatiefnemer. 
  
Tot slot 
Op 14 december jl. heeft u uw registratie van de informatieavond van initiatiefnemer SolarCentury, d.d. 2 
december 2020, aan ons toegezonden. Wij hebben ook van de initiatiefnemer een uitgebreid verslag 
ontvangen.  
U organiseert op 21 januari een informatie avond voor inwoners van Stiphout. Graag ontvangen wij ook van 
deze bijeenkomst een verslag. Deze informatie nemen wij mee bij de vergunningverlening, net als alle 
andere informatie.  
 



 

 

Wij hopen u hiermee antwoord te hebben gegeven op uw vragen. Wij spreken elkaar in ieder geval weer op 
18 januari, in vervolg op ons overleg van 30 november jl. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                                    H.J. de Ruiter 
burgemeester                                                                                 secretaris 
 
 
 


