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Geacht college, 
 
Het voornemen bestaat om in de geledingszone Stiphout een aanzienlijke omvang zonnevelden te 
realiseren. Het bedrijf Solarcentury heeft daar in samenspraak met de grondeigenaren een plan voor 
ontwikkeld. Het bedrijf heeft ook twee informatieavonden georganiseerd, waarvan de meest recente, op 2 
december jongstleden, vanwege de coronacrisis, in digitale vorm heeft plaatsgevonden. 
 
In de wijk Stiphout heerst momenteel onrust naar aanleiding van deze planontwikkeling. Vooral een aantal 
tegenstanders laat van zich horen. Tegelijkertijd constateren we dat door de initiatiefnemers en 
tegenstanders tegengestelde informatie wordt verspreid. Dit leidt er wat ons betreft toe dat de burgers van 
Stiphout zich niet goed een mening kunnen vormen. En dat terwijl “draagvlak in de omgeving” in de op 30 
juni door de gemeenteraad vastgestelde “Visie op zonnevelden en zonnedaken” als een belangrijke 
voorwaarde voor een vergunning is geformuleerd.  
De gemeente zou naar onze mening – naast haar vergunningverlenende taak – ook een belangrijke rol 
kunnen spelen in het meningsvormende proces, door het verstrekken van goede objectieve informatie. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
1. Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de terreinen: de gronden liggen in het 

bestemmingsplan Buitengebied, met gedeeltelijk de bestemming “natuur” en gedeeltelijk “agrarisch met 
waarden”. Vanwege het feit dat er vroeger op het gehele gebied een omvangrijke vuilstortplaats was 
gevestigd schijnt het dat er (niet in het bestemmingsplan geregelde) beperkingen bestaan ten aanzien 
van het gebruik van de gronden, bijvoorbeeld voor akkerbouw. Graag vernemen wij of er, en zo ja wat 
er aan gebruiksbeperkende regels voor die gronden bestaan. 

2. Ten aanzien van de huidige status van de vergunningsaanvraag: in een artikel op de website van 
Omroep Brabant dd 9 december lazen wij onder meer “Zo is de vergunning deze week ingetrokken op 
verzoek van de wethouder omdat er onvoldoende aandacht is besteed aan het draagvlak onder 
omwonenden”. Dat impliceert dat er al een vergunning was verstrekt? Graag vernemen wij de juiste 
informatie over de status van de vergunningsaanvraag. 

3. Ten aanzien van de huidige status van het draagvlak onder de Stiphoutse bevolking: heeft Solarcentury 
de opbrengsten en uitkomsten van de informatieavonden met de gemeentelijke organisatie gedeeld? Zo 
ja, wat is volgens u het algemene beeld van de informatieavonden? Zo nee, bent u bereid deze 
informatie te achterhalen en delen? 

4. Ten aanzien van de netcapaciteit: de gemeenteraad heeft op 10 november de Motie “Zon-op-dak 
voorkeur t.o.v. zonneparken” aangenomen. Wat is de status van de benodigde netcapaciteit voor dit 
zonnepark, mede in relatie tot die motie? 

5. En tot slot willen wij u vragen andere relevante informatie te delen, die belangrijk kan zijn voor de 
meningsvorming van de inwoners van Stiphout met betrekking tot de aanleg van de zonnevelden.   

 
 
Namens de PvdA-fractie Helmond, 
Hans de Mare 

  



 

Gemeenteraad van Helmond Blz. 2 
Bijlage 69  

 

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
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. 
 
1. Ten aanzien van de gebruiksmogelijkheden van de terreinen: de gronden liggen in het bestemmingsplan 
Buitengebied, met gedeeltelijk de bestemming “natuur” en gedeeltelijk “agrarisch met waarden”. Vanwege 
het feit dat er vroeger op het gehele gebied een omvangrijke vuilstortplaats was gevestigd schijnt het dat er 
(niet in het bestemmingsplan geregelde) beperkingen bestaan ten aanzien van het gebruik van de gronden, 
bijvoorbeeld voor akkerbouw. Graag vernemen wij of er, en zo ja wat er aan gebruik beperkende regels voor 
die gronden bestaan. 
 
Er gelden op dit moment geen beperkingen voor het gebruik van de gronden binnen het bestemmingsplan. 
Dit is in 2019 ook besproken met de wijkraad van Stiphout. Voor activiteiten op of in het stort gelden behalve 
de algemene (zorgplicht)regels uit de Wet bodembescherming, Wet milieubeheer en Woningwet enkel nog 
de rechtstreeks werkende regels op grond van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 
(NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01). Die provinciale regels verbieden activiteiten op of in een voormalige 
vuilstort tenzij voor die activiteiten een ontheffingsaanvraag of een melding, bij niet ingrijpende handelingen, 
is ingediend en daarmee door Gedeputeerde Staten is ingestemd. De locatie E-Quest is op deze manier tot 
stand gekomen. 

 
2. Ten aanzien van de huidige status van de vergunningsaanvraag: in een artikel op de website van Omroep 
Brabant dd 9 december lazen wij onder meer “Zo is de vergunning deze week ingetrokken op verzoek van 
de wethouder omdat er onvoldoende aandacht is besteed aan het draagvlak onder omwonenden”. Dat 
impliceert dat er al een vergunning was verstrekt? Graag vernemen wij de juiste informatie over de status 
van de vergunningsaanvraag. 
 
Er was sprake van een vergunningaanvraag. Deze was niet compleet; onder andere het participatietraject 
ontbrak nog. In overleg met de gemeente heeft Solarcentury zelf deze aanvraag ingetrokken om eerst een 
participatietraject te doorlopen. Onze verwachting is dat na dit traject een nieuwe aanvraag zal worden 
gedaan. Wij zullen deze dan toetsen aan ons beleid en op grond daarvan besluiten of wij de vergunning 
verlenen.  
 
3. Ten aanzien van de huidige status van het draagvlak onder de Stiphoutse bevolking: heeft Solarcentury 
de opbrengsten en uitkomsten van de informatieavonden met de gemeentelijke organisatie gedeeld? Zo ja, 
wat is volgens u het algemene beeld van de informatieavonden? Zo nee, bent u bereid deze informatie te 
achterhalen en delen? 
 
De informatie is inmiddels in samenvatting met ons gedeeld en mondeling toegelicht. Solarcentury maakt 
nog een verslag en zal dit delen op haar website. Dit verslag maakt onderdeel uit van het totale plan van 
aanpak en wordt ook openbaar gemaakt. Het plan van aanpak en de verslaglegging van het 
participatietraject maken straks deel uit van de vergunningaanvraag. Ook de verslaglegging en reflecties van 
bewoners zullen hierin mee worden genomen. Op basis van de totale informatie , ook de verslagen van 
inwoners en eventueel onafhankelijke partijen zullen worden meegewogen. 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.InterimOvr-va01
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4. Ten aanzien van de netcapaciteit: de gemeenteraad heeft op 10 november de Motie “Zon-op-dak 
voorkeur t.o.v. zonneparken” aangenomen. Wat is de status van de benodigde netcapaciteit voor dit 
zonnepark, mede in relatie tot die motie? 
 
Deze vraag is reeds beantwoord in onze raadsinformatiebrief van 17 december j.l. Het initiatief van 
Solarcentury had voor 3 november 2020 (de datum van vaststelling van het beleid) al ruimte bij Enexis. 
Daarmee is dit voor nu het enige initiatief dat ruimte heeft en niet ‘on hold’ staat. 
 
5. En tot slot willen wij u vragen andere relevante informatie te delen, die belangrijk kan zijn voor de 
meningsvorming van de inwoners van Stiphout met betrekking tot de aanleg van de zonnevelden. 
 
Wij zullen u op de hoogte houden van ontwikkelingen. 
 
Bijlage: processchema omgevingswet 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                                     H.J. de Ruiter 
burgemeester                                                                                  secretaris 


