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Aanleiding
Zonnevelden: de media staan er vol van. Ook in Heusden willen we de overstap maken naar
duurzame energiebronnen, zoals zonnevelden. Zo stelde u in december 2017 de
Duurzaamheidsagenda 2018-2021 ‘Heel Heusden Duurzaam’ vast, met daarin onder andere het
initiatief Elke Kern een Zonneveld (EKEZ). Het idee achter dit initiatief van een paar lokale
ondernemers is bij te dragen aan de verduurzaming van de lokale energievoorziening, bewustzijn te
creëren voor de urgentie van de energietransitie en duurzame energie bereikbaar te maken voor
iedereen in Heusden. Dit initiatief sluit ook mooi aan bij de ambities van kernen als bijvoorbeeld
Hedikhuizen, Herpt en de Vesting, om zelf hun energievoorziening te willen verduurzamen.
Daarnaast merken we ook al dat verschillende particulieren en ondernemers plannen hebben voor
een zonneveld in onze gemeente.
Om deze ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken en ze in goede banen te kunnen leiden, is er een
gebiedsvisie nodig die een ontwikkelingskader biedt voor zonnevelden in onze gemeente.
Daarbij stelt provincie Noord-Brabant in haar Verordening Ruimte dit ook als een vereiste om
medewerking te kunnen verlenen.
Informatie
We willen graag een ontwikkelingskader opstellen dat richting geeft aan initiatiefnemers en
planmakers die een zonneveld willen gaan realiseren in onze gemeente. Dit kader geeft in grote lijnen
aan hoe wij in Heusden zonnevelden mogelijk willen maken. Dit ontwikkelingskader moet niet alleen
passen bij de lokale organisatiekracht en hoe de lokale samenleving omgaat met de energietransitie,
maar ook de gemeente een richtlijn geven om dit verder mogelijk te maken.
Om te komen tot een gedragen gebiedsvisie worden in een serie van drie werkateliers met
belangrijke belanghebbende partijen uit het veld – dit zijn, onder andere, ZLTO, Natuur- en
milieuvereniging Heusden en Energiek Heusden en betrokken medewerkers van gemeente Heusden,
provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas – de eerste contouren voor de gebiedsvisie
neergezet. Dit wordt benaderd vanuit de belangen van de verschillende deelnemers om zo een beeld
te vormen van de kaders waarbinnen de visie tot stand moet komen. Belangrijke aspecten zijn: waar
willen we het in ieder geval niet en onder welke condities kan het wel? Hierbij valt te denken aan
landschappelijk inpassing, maar evengoed aan de maatschappelijke meerwaarde. Hoe kunnen onze
inwoners optimaal meeprofiteren van deze ontwikkelingen?
Uitnodiging werkatelier
In het laatste (derde) werkatelier wordt een eerste concept van de gebiedsvisie besproken en
bediscussieerd met de deelnemende partijen. Dit is ook een mooi moment om u te laten informeren
over het proces dat in de ateliers is doorlopen en de afwegingen die zijn gemaakt om tot dit eerste
concept te komen. Verder gaan we tijdens dit werkatelier met elkaar in gesprek om de kaders van de
gebiedsvisie duidelijk te krijgen.

Daarom nodigen we u dan ook graag uit voor dit werkatelier op 20 november in het gemeentehuis in
Vlijmen. Aanvang is om 19.30u.
Vervolgstappen
Het resultaat van de werkateliers, een eerste concept van de gebiedsvisie, zal worden besproken met
de inwoners van gemeente Heusden. In een open avond presenteren we de conceptvisie en gaan we
met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van zonnevelden in onze gemeente. Tijdens deze avond
willen we de conceptvisie verder aanscherpen met de inbreng van onze inwoners.
De gebiedsvisie wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de raad. We streven er naar dat dit in
april 2019 zal zijn.

