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Tijdspad voorbereiding
De voorbereiding van Zonnepark Nyrstar II kent een vertraagd voorbereidingstraject. Om verschillende 
redenen, buiten het plan om, heeft de voorbereiding meer tijd gevraagd dan gepland.

De reeds lopende vergunningaanvraag is medio januari 2022 opnieuw gestart. In tegenstelling tot wat 
eerder onderzoek door adviesbureau Sweco aangaf is de gemeente over een deel van het plangebied geen 
bevoegd gezag. Doordat het westelijke deel via een stroomkabel direct wordt verbonden met de 
zinkfabriek van Nyrstar ziet de Provincie Noord-Brabant dit als onderdeel van de Inrichting Nyrstar. 
Besluiten over de inrichting worden altijd door de Provincie genomen. Door deze wijziging diende de 
aanvraag in tweeën gesplitst te worden. Deze nieuwe stukken dienden opnieuw beoordeeld te worden wat 
heeft gezorgd voor vertraging.

Deze vertraging kwam op een ongelukkig moment voor Cranendonck. De betrokken medewerkers bij 
vergunningen en ruimtelijke ordening waren kort daarvoor vertrokken en in hun vervanging was door de 
krappe arbeidsmarkt nog niet volledig voorzien. Daarnaast worden er vanwege de aanstaande 
Omgevingswet meer plannen ingediend. Initiatiefnemers hiervan willen graag volgens de huidige 
regelgeving hun plannen uitvoeren. Door de interne bezetting enerzijds en de hogere werkdruk anderzijds 
hebben wij het gesplitste plan niet direct voortvarend kunnen oppakken. Inmiddels zijn alle beoordelingen 
afgerond en zijn stukken gereed voor besluitvorming. 

Bekendheid locatie en plan
Na recente gesprekken met initiatiefnemers hebben wij alsnog de mogelijkheden onderzocht om tijdig, de 
subsidiemogelijkheid verloopt op 6 oktober, de omgevingsvergunning te verlenen. Met respect voor het 
ingeplande zomerreces zien wij om een aantal redenen de mogelijkheid om aan deze deadline te voldoen.

Allereerst hebben we het over een bekende locatie. Niet alleen komt zonnepark Nyrstar II direct naast zijn 
in 2018 gebouwde voorganger (Nyrstar I) te liggen, vanuit de RES heeft dit gebied ook status. In de 
vastgestelde Regionale Energiestrategie is het Nyrstar-terrein gemarkeerd als ‘no regret-gebied’ en staat 
daarmee hoog in de rangorde wanneer het gaat om geschikte locaties.

Daarnaast heeft dit plan op verschillende momenten en manieren al bekendheid gekregen. Naast drie 
online informatiesessies met de buurt en later geheel Budel-Dorplein is er op 8 november 2021 een fysieke 
infoavond georganiseerd waar ook de gemeenteraad voor is uitgenodigd. 

Vertraging bij mislopen subsidie
Een later besluit zal stevige impact op het te realiseren plan hebben. De benodigde SDE-subsidie wordt via 
een enkele jaarlijkse ronde verstrekt. Gedurende de rest van het jaar zijn er geen andere mogelijkheden om 
deze steun, benodigd voor financiële zekerheid van het plan en het kunnen aanvragen van 



bankfinanciering, te verkrijgen. 

Wanneer de subsidieronde van september 2022 gehaald wordt kan er na het ontvangen van de 
subsidiebeschikking in begin 2023 begonnen worden met de bouw. Wordt deze ronde niet gehaald dan 
dient subsidie in 2023 aangevraagd te worden. Van deze ronde staat de datum nog niet vast, maar het is 
aannemelijk dat dit de bouw van het zonnepark met een vol jaar vertraagd. Realisatie kan dan niet voor 
begin 2024 starten.

Tijdspad voor de raad
Wij streven na om het collegevoorstel ‘Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen zonnepark Nyrstar II’ op 
dinsdag 21 juni te laten behandelen in de collegevergadering. Bij goedkeuring kunnen de stukken aan de 
raad worden toegezonden. Het tijdspad rond verdere besluitvorming ziet er dan zo uit.

5 juli: Commissiebehandeling ontwerpverklaring
12 juli: Raadsvergadering, besluitvorming over ontwerpverklaring
14 juli – 25 augustus: Wettelijke inzagetermijn van 6 weken
6 september: Collegebesluit definitieve verklaring van geen bedenkingen
13 september: Commissiebehandeling met aansluitend extra raadsvergadering voor besluit

Wanneer er geen of beperkte zienswijzen binnenkomen dringen wij erop aan om aansluitend op de 
commissievergadering van 13 september een extra raadsvergadering in te lassen om een besluit te nemen. 
Deze tweede raadsbehandeling dient ertoe om de ingekomen reacties en verwerking daarvan in de nota 
van zienswijzen en een eventueel gewijzigd plan te beoordelen. Wanneer dit beperkt van omvang is dan is 
er ook beperkte nieuwe materie waarover de raad zich dient te buigen.
Door een vroeger besluit is het mogelijk om eerder een subsidieaanvraag in te dienen en wordt de kans om 
subsidie mis te lopen verkleind. Voor eerdere Zonneparken D’Aasdonken en de Raak is eveneens in 
aansluiting op de commissievergadering een extra raadsvergadering ingelast.

Indien besluitvorming inzake de ontwerpverklaring van geen bedenkingen over de zomer wordt heen 
getild, kan de deadline van 6 oktober 2022 niet worden gehaald. De ontwerpverklaring zal na het eerst 
mogelijke raadsbesluit (27 september) immers zes weken ter visie worden gelegd, waarmee besluitvorming 
voor 6 oktober onmogelijk is. 


