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Koninklijke Onderscheiding voor Wim Kos

Belangrijke besluiten van de
gemeenteraad
Op 14 december jl. heeft de
gemeenteraad een aantal belangrijke besluiten genomen over
onderwerpen uit de Kadernota
2030. Daarin stonden een aantal
ambities over hoe Sliedrecht
zich moet ontwikkelen tot een
gemeente waar inwoners prettig
en duurzaam wonen, recreëren en
werken.
De gemeenteraad heeft onder
andere besluiten genomen over:

Burgemeester Winklerplein

Tijdens de feestelijke bijeenkomst
is Wim Kos benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jan de Vries heeft Wim
Kos verrast met deze Koninklijke
Onderscheiding voor zijn bijzonde-

re verdiensten voor de zorg voor
mensen met een verstandelijke
beperking in Sliedrecht, zuidelijk
Zuid-Holland en West-Brabant. "Je
bouwde aan een organisatie waarin de menselijke maat telt, een

organisatie die niet log en diffuus
is, een organisatie waarin cliënten,
ouders en medewerkers gezien en
gekend worden."

Het Burgemeester Winklerplein
wordt vernieuwd en grondig
aangepakt. Hoe het precies gaat
worden, is nog niet bekend. De
raad heeft eerst de hoofdlijnen
vastgesteld (planopzet, stedenbouwkundige randvoorwaarden,
financiële kader). Die worden
vervolgens vertaald naar een concreet ontwerp. Het plein krijgt een
gezellige uitstraling waar bezoekers uit Sliedrecht en daarbuiten

plezierig kunnen winkelen. In het
plan is ruimte voor nieuwe winkels
(o.a. supermarkt), een parkeerdek
en ruim 150 appartementen in
verschillende prijsklassen.
De gemeente houdt u op de hoogte van de voortgang. Er komen
nog meerdere momenten waarop
u de gelegenheid krijgt om uw
wensen en voorkeuren naar voren
te brengen. U wordt daarover tijdig
geïnformeerd.
Wat merken inwoners hiervan?
Hoe het Burgemeester Winklerplein er precies uit komt te zien,
wordt eerst aan de gemeenteraad
voorgelegd. Pas als de raad met
dat nog te maken plan instemt,
worden de wettelijk verplichte procedures (zoals bestemmingsplan)
opgestart. Afhankelijk van hoe snel
de voorbereidingen gaan, zou in
2023 kunnen worden begonnen
met bouwen.

Fijne feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar!

Omgevingsvisie
In Nederland treedt op 1 juli 2022
een nieuwe wet voor de ruimtelijke
ordening in werking: de Omgevingswet. De nieuwe wet verplicht
gemeenten o.a. om samen met
inwoners en ondernemingen, een
zgn. Omgevingsvisie op te stellen.
Daarin staat hoe Sliedrecht er in
2030 uit moet gaan zien. Door de
partners is hier lang aan gewerkt
en de raad heeft het resultaat
aangenomen. Eerder aangenomen
beleidsstukken als Koers 2030
vormen de basis van de ambitieuze en samenhangende Sliedrechtse Omgevingsvisie.

Beste inwoner van Sliedrecht,

De goedgekeurde Omgevingsvisie
is de kapstok voor de ruimtelijke
koers om de ambities van

Het was voor ons allen opnieuw een bewogen jaar. We hebben in
2021 meer dan ooit laten zien dat we het in Sliedrecht samen doen.
Wij hebben veel waardering voor uw inzet voor onze gemeenschap
en uw betrokkenheid op elkaar. Dat geeft ons vertrouwen
voor het komende jaar.
Wij wensen u en al uw dierbaren fijne feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Hartelijke groeten,
Jan de Vries, burgemeester
Niels Kuiper, secretaris

Piet Vat, wethouder
Ton Spek, wethouder
Ed Goverde, wethouder

Het college richt ook
graag het woord tot u via
een korte video
boodschap. Deze is te
bekijken via de link
www.sliedrecht.nl/
kerstboodschap
of scan de QR code.

Sliedrecht mogelijk te maken.
Sliedrecht wil een gemeente
zijn waar alle inwoners veilig en
prettig kunnen wonen, werken en
recreëren.
Wat merken inwoners hiervan?
De Omgevingsvisie laat de gemeenschappelijke ambities zien
van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties hoe
Sliedrecht moet gaan worden. Het
geeft de richting weer waarin onze
gemeente zich moet gaan ontwikkelen. Dat kan de gemeente nooit
alleen – iedereen moet daaraan
zijn/haar steentje bijdragen. Van
alle toekomstige ruimtelijke plannen in Sliedrecht, is de
Omgevingsvisie de kapstok.
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Verwijderen fietsen
In de onderstaande straten staan
dergelijke ‘fietswrakken’.
- 2x Thorbeckelaan
- 2x Rijnstraat thv 169-311
- 1x Burgemeester Winklerplein
thv AH
- 1x Burgemeester Winklerplein
bushalte
- 5x Sperwerstraat (10 hoog)
- 7x Havikstraat (10 hoog)
- 14x Valkhof (10 hoog)
- 1x Kerkbuurt thv Jumbo
- 7x Station Sliedrecht
- 7x Station Baanhoek
- 1x IJsvogel thv nr 5

Burgemeester en wethouders van
Sliedrecht maken bekend dat fietsen die op grond van (artikel 5.5.lid
1 van) de Algemene plaatselijke
verordening in Sliedrecht staan
geparkeerd en waarvan de eigena-

ren/houders niet traceerbaar zijn
door de gemeente zullen worden
verwijderd. Dergelijke fietsen worden op grond van bovengenoemd
artikel beschouwd als wrak.

De fietsen zijn inmiddels voorzien
van een sticker en dienen uiterlijk
27 december 2021 te zijn verwijderd.
Wilt u meer informatie?
Neem contact op met de gemeente Sliedrecht via 14 0184

Melding of klacht openbare ruimte?
Gebruik de app Fixi of www.sliedrecht.nl/fixi

18 december 2021

Nederland in lockdown

Afsluiting afvalbakken en
ondergrondse containers
Om vernielingen en brandstichting
te voorkomen zullen ook dit jaar
de afvalbakken en ondergrondse
containers worden afgesloten.
Vanaf maandag 20 december
wordt er begonnen met het
afsluiten van de afvalbakken (met
uitzondering van het winkelgebied).
U kunt uw afval en de hondenpoepzakjes dan nog wel kwijt in de
ondergrondse containers.
Op 31 december worden de afvalbakken bij de supermarkten en in

het winkelgebied afgesloten. Ook
worden de ondergrondse containers afgesloten op oudejaarsdag.
Na de jaarwisseling, zaterdag
1 januari worden de ondergrondse
containers weer snel gebruiksklaar
gemaakt. De afvalbakken worden
vanaf maandag 3 januari weer
open gemaakt.
U kunt brand voorkomen door
geen afval naast de afgesloten
containers te plaatsen.

Huurders opgelet: 60 euro
cadeau voor energiebesparende
producten
Huurt u een huis? In de webshop
van het Regionaal Energieloket
kunnen huurders een gratis cadeaubon ter waarde van €60 euro
aanvragen. Scan de QR-code of
kijk op www.regionaalenergieloket.
nl/sliedrecht
Met de cadeaubon kunt u kleine
energiebesparende producten
kopen. Denk aan ledlampen,
tochtstrips, radiatorfolie of een
waterbesparende douchekop.
Gratis shoppen dus én energie
besparen! U kunt uw cadeaubon
ook verzilveren bij de lokale bouwmarkt Praxis. Wees er snel bij, want
op = op!

Deze actie wordt mogelijk gemaakt
door Regionaal Energieloket, Tablis
Wonen en de gemeente Sliedrecht.
Heeft u een vraag of opmerking?
Neem dan contact op met het
Regionaal Energieloket, telefoonnummer 088 525 4110 of
vragen@regionaalenergieloket.nl

Knallend geluid Sliedrecht

De snelle verspreiding van de omikronvariant moet worden vertraagd om de zorg voor iedereen
toegankelijk te houden. Daarom gaat Nederland vanaf zondag 19 december t/m in ieder geval
vrijdag 14 januari 2022 in lockdown.
Thuis

Sport

Horeca en evenementen
Blijf zoveel mogelijk thuis en
vermijd drukte.

Cafés en restaurants dicht. Afhalen
en laten bezorgen mogelijk.

Ontvang max. 2 personen per dag.
Doe vooraf een zelftest. Voor de
periode 24 t/m 26 december en
tijdens de jaarwisseling: ontvang
max. 4 personen per dag.
(excl. kinderen t/m 12 jaar).

Hotels open, eten op kamer
toegestaan.
Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd professionele
sportwedstrijden (zonder publiek),
uitvaarten (max 100 pers. op 1,5 meter)
en weekmarkten.

Groepsvorming buiten: max. 2
personen. Voor de periode 24 t/m
26 december en tijdens de
jaarwisseling: max. 4 personen.

Het uitvoeren van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders, schoonheidsspecialisten en sekswerkers niet
toegestaan.

Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen t/m 12 jaar.

Winkelen en boodschappen

Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Essentiële winkels (zoals
supermarkten, drogisterijen,
groentewinkels en tankstations)
open.

Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken, pretparken
dicht. Uitgezonderd bibliotheken,
georganiseerde dagbesteding en opvang
voor kwetsbare groepen en georganiseerde jeugdactiviteiten (t/m 17 jaar, tot
17.00 uur).

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in
je elleboog.

Buitensportlocaties open tot
17.00 uur.
T/m 17 jaar: Georganiseerde
onderlinge wedstrijden en trainen
mogelijk zonder 1,5 meter.
Vanaf 18 jaar: max. 2 personen op
1,5 meter afstand.

Reizen

Contactberoepen

Werk thuis.

Binnensportlocaties dicht.
Topsporters en zwemlessen voor
A, B of C- diploma uitgezonderd.

Niet-essentiële winkels (zoals
kleding- en interieurwinkels) dicht,
afhalen en retourneren mogelijk tot
17.00 uur.

Ga wijs op reis. Check altijd het
reisadvies van Buitenlandse Zaken
op www.wijsopreis.nl.

Onderwijs en kinderopvang
Onderwijs (basisscholen, voortgezet
onderwijs, MBO, HBO en WO) en
BSO dicht, in ieder geval t/m 9
januari. Uitzonderingen: praktijkonderwijs, examens en tentamens en
kwetsbare leerlingen.
Er is noodopvang voor kinderen van
ouders met cruciale beroepen en
kinderen in kwetsbare positie.
Kinderopvang open.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Testen

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Er komen veel meldingen binnen
van een knallend geluid.
Vooral ’s morgens en ’s avonds
hoort men in Sliedrecht en vanuit
de Biesbosch deze knallen. Na
uitgebreid onderzoek onder de
melders gaat het vermoedelijk om
een knalapparaat.

Dat is een installatie die gebruikt
wordt om vogels weg te jagen.
Dit knalapparaat staat waarschijnlijk in een gemeente buiten
onze regio. We hebben met deze
gemeente contact en inmiddels
is het onderzoek naar de exacte
locatie van het apparaat gestart.

Gewijzigde openingstijden
milieustraat
De milieustraat sluit vrijdag
24 december om 15.00 uur
en zaterdag 25 december
(1e kerstdag) is de milieustraat
de hele dag gesloten.

Op vrijdag 31 december
(oudejaarsdag) is de milieustraat
ook vanaf 15.00 uur gesloten en
op zaterdag 1 januari is de milieustraat de gehele dag gesloten.

Heeft u vragen aan de gemeente?
Bel 14 0184

Informatie voor inwoners donderdag 23 december 2021

Bomenkap kastanjes
Afgelopen woensdagavond
15 december werd de gemeente
opgeschrikt door een grote vallende
tak van een kastanjeboom aan
het Stationsplein. Inmiddels is de
boom gekapt, maar het probleem
is groter dan enkel bij deze boom.

dingsziekte, zwamaantastingen
en zware bastbeschadigingen met
inrotting. Op de foto ziet u een
voorbeeld van de aantastingen.

Controle bomen
Enkele weken geleden heeft de
boomveiligheidscontroleur van de
gemeente de bomen gecontroleerd op ziektes en aantastingen.
Uit de controle bleek dat een aantal kastanjes langs de Stationsweg
en Stationsplein ver afgetakeld
zijn. Zo ver dat het niet meer veilig
is om ze nog lang te laten staan.
Bomenkap Stationsweg
De kastanjes voor de huisnummers 198, 200 en 206 aan de
Stationsweg staan gepland om
gekapt te worden. Deze bomen
zijn verzwakt door verschillende
aantastingen zoals kastanjebloe-

Voor deze drie bomen is een
kapvergunning aangevraagd.
De kapaanvraag zal de normale
procedure volgen. Dat betekent
dat de gemeente 8 weken de tijd
heeft om over de vergunningaan-

vraag te beslissen. Na de beslissing heeft u, als inwoner, 6 weken
de tijd om bezwaar tegen die
beslissing in te dienen. Als geen
bezwaar wordt ingediend, vindt de
kap op zijn vroegst in maart 2022
plaats.
Hoe zit het met de overige
kastanjebomen in Sliedrecht?
Uit onderzoek is gebleken dat
veel kastanjes in hun laatste
levensfase zitten. Een aantal
kastanjes zijn er zo slecht aan toe
dat deze al op korte termijn weg
moeten. De meeste kastanjes
kunnen nog een aantal jaren mee.
De gemeente Sliedrecht hanteert
voorlopig een 'uitsterfbeleid'. Dit
betekent dat bomen pas gekapt
worden als deze een gevaar
vormen voor de omgeving. Ook
is de gemeente bezig met het
ontwikkelen van een plan hoe om
te gaan met de Stationsweg en de
kastanjes.

Houtkachel aan?
8 tips voor minder rook en geur
De temperatuur zakt, de houtkachel gaat aan. Wij verzamelden de beste stooktips.
Zo beperkt u de rook en geur voor de buren en uzelf.
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2

1
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%

“Bij ons is het altijd gezellig!”
Stook alleen droog hout

Het hout is droog als het gebarsten
is of als de bast loslaat.

Stook schoon, onbewerkt hout

Bij verbranding van geverfd, gelijmd of
geïmpregneerd hout komen zware metalen
vrij. Papier en karton zorgt voor veel rook.

4

5

Sla soms een dagje over

Laat de open haard of houtkachel uit
bij windstil of mistig weer. Op zulke
dagen blijft de rook hangen.

open
dicht

Leg het meest brandbare
materiaal bovenop
De meeste mensen doen het nog
andersom. Deze Zwitserse methode
werkt beter: Zware houtblokken
onderop, aanmaakblokje bovenop.

6

Zet de luchttoevoer in
de kachel helemaal open

Laat de schoorsteen
elk jaar vegen

Dan heeft u ook minder kans
op een schoorsteenbrand.

Het hout kan dan beter verbranden
waardoor u minder schadelijke
stoffen hebt.

7

8

Houd het ventilatierooster
in huis open tijdens het stoken

Controleer regelmatig of u goed vuur hebt

Het vuur kan dan lucht aantrekken en de rook
kan via de schoorsteen afgevoerd worden.

Een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en
donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is:
zorg dan voor meer luchtaanvoer.

Het Bonkelaarhuis
Heeft u vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp,
zorg & welzijn en werk & inkomen?
U kunt terecht bij Het Bonkelaarhuis.
Het Bonkelaarhuis
Bonkelaarplein 7, Telefoon: (0184) 420 539
info@sociaalteamsliedrecht.nl
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.
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Qbuzz haalt Donkey Republic deelfietsen naar de
Drechtsteden
Altijd een deelfiets beschikbaar in de buurt
Deze knaloranje deelfietsen
zijn een uitstekende aanvulling
op het openbaar vervoer en
voorzien reizigers in de first
and last mile van hun reis. De
reis naar de halte of station
wordt nog makkelijker door
gebruik te maken van de
fietsen van Donkey Republic.
Op circa 75 punten binnen de
Drechtsteden kun je een fiets
vanaf eind 2021 ophalen of
achterlaten. Er staan maar liefst
230 fietsen in de regio. Er is
dus altijd een fiets beschikbaar
in de buurt.
Vanaf eind 2021 start Qbuzz
met de 'Donkey Republic deelfietsen' in Drechtsteden. Maar
liefst 230 Donkey Republic
deelfietsen zijn beschikbaar in

de Drechtsteden. Qbuzz start
met de deelfietsen in
Dordrecht, Zwijndrecht,
Papendrecht en Sliedrecht.

Vastgestelde
verordeningen

App Store Store), ontgrendel
hem met je telefoon en fiets zo
lang jij hem nodig hebt. Klaar
met fietsen? Breng de fiets naar
een locatie in de buurt en stop
de huur.

Hoe kun je gebruiken maken
van een deelfiets?
Het werkt heel eenvoudig. Reserveer een fiets via de Qmove
reisapp (Google Play Store of

Introductie actie: Fiets deze
maand de eerste 30 minuten gratis
Ter introductie fiets je nu tot
16 januari de eerste 30 minuten gratis op een Donkey
fiets. Gebruik hiervoor bij betaling de code met de code
‘GREENRIDEDOT’. De Donkey Republic deelfiets boek
je in de Qmove reisapp.
qbuzz.nl/dmg/donkey.

Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad
de volgende verordeningen vastgesteld:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen
2022
• Verordening reinigingsheffingen 2022
• Verordening rioolheffing 2022
• Verordening begrafenisrechten 2022
• Verordening havengeld 2022
• Verordening hondenbelasting 2022
• Verordening leges 2022
• Verordening marktgelden 2022
• Verordening precariobelasting 2022
• Verordening reclamebelasting winkelgebied
Burgemeester Winklerplein 2022
• Verordening reclamebelasting winkelgebied
Kerkbuurt 2022
• Verordening reclamebelasting woonboulevard 2022
Op www.officiëlebekendmakingen.nl wordt
de volledige tekst van deze verordeningen
bekendgemaakt.

Algemene Plaatselijke Verordening
Ingediende aanvragen
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Datum activiteit

14 december 2021

Burgemeester Winklerplein

Standplaats voor de verkoop van oliebollen

30 en 31 december 2021

Omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum ontvangst

Adres

Omschrijving

Activiteit

18 december 2021

Zwaluwstraat 1

Realiseren van een dakopbouw en dakkapel

Bouwen

Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure
Datum verleend

Adres

Omschrijving

Activiteit

17 december 2021

Mozartplantsoen 1

Plaatsen dakkapel voordakvlak

Bouwen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam
en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van
Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig
- het wijzigen van de kleurstelling van de kozijnen in de voorgevel, Prinsenweer 60

Colofon

Bezoekadres en openingstijden
Gemeentekantoor
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Telefoon 14 0184

Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Publiekshal/frontoffice
Ma, di, vrij: 09.00 - 12.00 uur
Wo en do: 14.00 - 19.30 uur

Kantoren/backoffice
Ma - vrij: 09.00 - 17.00 uur
(alleen op afspraak)
E-mail gemeente@sliedrecht.nl
Website www.sliedrecht.nl
WhatsApp 06-3643 2597
Twitter @sliedrechtgem
Facebook.com/gemeentesliedrecht
Instagram.com/gemsliedrecht
Milieupark
Lelystraat 111
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 13.00 uur
Informatie over afval en afvalinzameling:
Sliedrecht.afvalinfo.nl

Fixi
Voor meldingen, vragen en klachten over
de openbare ruimte kunt u terecht bij Fixi
via www.sliedrecht.nl/fixi

Brandweer Sliedrecht
Middeldiepstraat 44
3361 VT Sliedrecht
(088) 63 65 640

Storingsnummer openbare ruimte
(0184) 495 910

Bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmakingen van algemene verbindende voorschriften worden
vanaf 1 januari 2014 bekend gemaakt via
officielebekendmakingen.nl

Alleen buiten kantooruren
Milieuklachtennummer
(0888) 333 555
Voor o.a. klachten over
geluidsoverlast en milieumeldingen
(24 uur per dag bereikbaar)

Zienswijzen
Tegen plannen in proceduren kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen. Schriftelijk zienswijzen kunnen

worden toegezonden aan het
college van B&W:
Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht.
Voor mondelinge zienswijzen dient u contact op te nemen met de desbetreffende
afdeling.
Bezwaarschriften
Tegen verleende of geweigerde vergunningen kan door belanghebbenden
bezwaar worden ingediend bij het college
van B&W, binnen zes weken na de dag
van verzending. Voor informatie over
de gemeentepagina’s kunt u bellen met
(0184) 495 984 of e-mailen naar
gemeente@sliedrecht.nl

Heeft u een voorstel
voor een zonneproject in
de Drechtsteden?
In de Drechtsteden hebben we al
veel met elkaar gesproken over
gebieden waar eventueel ruimte is
voor het grootschalig opwekken van
duurzame zonne-energie op land.
Het is nu tijd om met elkaar een
stapje verder te gaan: welke ideeën
en voorstellen voor zon op land zijn
er in de Drechtsteden?
Vanaf januari 2022 kan iedereen –
inwoners, ondernemers en
organisaties – zijn of haar voorstel
of idee inbrengen. Doe mee!

Wilt u bijdragen aan een
duurzaam Drechtsteden?
Doe mee!
Heeft u een concreet voorstel of
plan voor een zonneproject op
een locatie in de Drechtsteden?
Of is uw idee al wat verder uitgedacht maar nog niet compleet?
Alles is welkom! Dien ze in op
denkmee.drechtstedenenergie.nl.

gelden er criteria voor zon op land. Zo
moet het landschap altijd worden
versterkt in plaats van verstoord.
Bijvoorbeeld dat er meer groen voor
terugkomt. Hiermee willen de
Drechtsteden naar een duurzaam
energiesysteem toewerken.

Zon op land:
wat bedoelen we daarmee?

In de RES 1.0 hebben we het over twee
typen gebieden voor zon op land:
•

In de zomer van 2021 hebben de
7 gemeenten in de Drechtsteden,
de 2 waterschappen en de provincie
gezamenlijk de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin is
vastgelegd dat zon op land nodig is om
voldoende energie op te wekken zodat
we voldoen aan de ambitie. En dat de
gemeenten zon op land zorgvuldig willen inpassen in het landschap. Daarom

•

Uitwerkingsgebieden: de noordzijde van Kijfhoek/aan de westzijde
van de A16/een strook langs de Betuwelijn/een gebied langs de A15;
Restruimten: onbebouwde
terreinen langs snelwegen
(geluidswallen en -schermen), bij
verkeersknooppunten, braakliggende industrie- en bedrijventerreinen,
voormalige vuilstortplaatsen en
ruimte boven parkeerplaatsen.

Vanaf februari zouden er al
concrete voorstellen de fase van
projectparticipatie in kunnen
gaan. Op ‘Denk mee!’ zijn dan alle
projecten in participatie te
vinden. Wilt u op de hoogte
gehouden worden? Schrijf u
dan in op het platform.
In de RES 1.0 zijn zowel voor de uitwerkingsgebieden als de restruimten
criteria benoemd waar het voorstel aan
moet voldoen.

Financiële participatie
Bent u meer geïnteresseerd in
mogelijkheden om ﬁnancieel deel
te nemen in een zonneproject?
Of heeft u ideeën om samen
met uw buren een energiecoöperatie te vormen? Heeft u
de wens om te investeren, maar
weet u nog niet hoe? Ook dan
horen wij graag van u.

Hieronder staat het hele participatieproces zon op land ‘Van project-idee
naar realisatie’. Voorstellen en ideeën
kunnen het hele jaar worden ingebracht. Voorstellen die in februari in
projectparticipatie gaan, kunnen onderstaande tijdslijn volgen. Het gaat
hier vooral om de processtappen die
genomen moeten worden.

www.iedereendoetwat.nl

Participatieproces zon op land: ‘Van project-idee naar realisatie’
Vanaf januari 2022 is het mogelijk om voorstellen en ideeën in te brengen voor zon op land. Dit is een vervolg op de
Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Hieronder wordt uitgelegd wanneer en hoe u kunt meedoen en meedenken.

STAP 2

STAP 3

Participatie in project
voorstellen en -ideeën

Besluitvormingsproces

Heeft u een concreet voorstel of idee voor zon op land in een

Wanneer voor alle criteria een uitwerking en onderbouwing

uitwerkingsgebied of restruimte? Deel uw idee met ons op:

is opgenomen, kan een initiatiefnemer een vergunnings-

denkmee.drechtstedenenergie.nl

gemeente aan zet en start het besluitvormingsproces. De

Iedereen is welkom om mee te doen! Het hele jaar door. Begin

een zienswijze op kunnen indienen. Na behandeling van de

februari 2022 bekijken we al de eerste voorstellen en ideeën.

zienswijzen neemt de gemeente een definitief besluit voor

En organiseren we gesprekken met de indieners. De indiener is

wel of geen vergunning.

STAP 1
Criteria
vaststellen
(afgerond)
In de RES 1.0 hebben
de gemeenten, provincie en waterschappen
uitwerkingsgebieden en
basiscriteria voor zon
op land vastgesteld.

STAP 4

aanvraag en wijzigingsverzoek indienen. Vanaf hier is de
gemeente neemt eerst een ontwerp besluit, waar inwoners

Naar
projectrealisatie
De vergunning is verleend. De initiatiefnemer kan starten met de
aanleg van het zonneveld. De initiatiefnemer
geeft omwonenden de

verantwoordelijk voor de projectparticipatie, wat een belangrijke

kans om financieel mee

voorwaarde is voor het verkrijgen van een vergunning.

te doen aan het project.

RES 1.0

Gemiddeld duurt het na
inventarisatie ideeën

vergunningverlening nog
18 maanden totdat het
project is gerealiseerd.

Inbrengen van ideeën en voorstellen
Gesprekken met initiatiefnemers
Projectparticipatie concrete voorstellen
Indienen vergunningsaanvraag en wijzigingsverzoek
Ontwerp wijzigingsbesluit
Definitief
wijzigingsbesluit

JANUARI
Inspraak inwoners

FEBRUARI
Gemeenten

MAART
Initiatiefnemers

APRIL

MEI

JUNI

