Werkgroep Zonnepark Bijvanck
Dinsdag 24 november 2020

Agenda
• Stand van zaken
• Beleid gemeente Zevenaar
• Afspraken werkgroep en bespreekpunten
• Werkwijze landschappelijke inpassing
• Lokaal mede-eigenaarschap
• Omgevingsfonds
• Vragen en vervolg

Stand van zaken
• Informatieavond op 14 oktober 2020
• 27 oktober 2020: college B en W in principe positief
➔ plan verder uitwerken

• Vergunning aanvragen?
➔ concreet plan nodig
• Concreet plan maken
➔ met omgeving, met name werkgroep
• Omwonenden binnen 1200 meter nogmaals benaderd
➔ Brief naar alle adressen < 1200 meter
➔ Brief persoonlijk bezorgen bij adressen < 600 meter

Beleid gemeente Zevenaar (1)
• Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking
(zon en wind), vastgesteld op 13 mei 2020
• Initiatieven worden getoetst aan:
- Gelders Natuurnetwerk of Natura 2000
➔ Niet in GNN of Natura 2000
- In voorkeursgebied (zie plattegrond)

- Landschappelijke- en functionele inpassing (locatie, vorm, omvang)
➔ Maximaal 80% van gebied zonnepanelen, aansluitend op of
versterken bestaand landschap (Ijsselzone), passend bij structuur
- Bijdrage aan de duurzaamheid
➔ Elke fase zo duurzaam mogelijk, levenscyclusplan.

Beleid gemeente Zevenaar (2)
• Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking
(zon en wind), vastgesteld op 13 mei 2020
• Initiatieven worden getoetst aan:
− Meervoudig ruimtegebruik
➔ Twee functies, meerdere doelen bereiken
− Op zoek naar een ontwerp met meerwaarde
➔ Aansluiten op gebiedsopgaven. Versterken van bijvoorbeeld natuur,
recreatie, educatie of waterberging
− Betrokkenheid van de omgeving (draagvlak, participatie, levering)
➔ Lokaal ondernemerschap, financiële participatie

Beleid gemeente Zevenaar (3)
• Toets- en afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking
(zon en wind), vastgesteld op 13 mei 2020
• Initiatieven worden getoetst aan:
− Actief omgevingsmanagement
➔ Omgeving vroegtijdig betrekken, omgeving ruimte geven voor
invloed op het plan, verslaglegging, toelichten waarom soms wel en
soms niet aan verzoeken van omgeving tegemoet wordt gekomen

− Maatschappelijke kosten (betaalbaarheid/ efficiënt netgebruik).
➔ Zon en wind op dezelfde netaansluiting heeft voorkeur

Afspraken werkgroep en bespreekpunten
• Werkwijze werkgroep (voorstel als bijlage toegevoegd)
Mogelijke onderwerpen:
• Welke onderwerpen bespreken in de werkgroep?
• Hoe communiceren we met de omgeving?

• Landschappelijke inpassing en ecologische
versterking (incl. benodigde onderzoeken)
• Mogelijkheden hinderbeperking (zicht,
geluid, lichtschittering)
• Inrichting van omgevingsfonds
• Mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap
• Uitvoering van de werkzaamheden
• Beheer van het zonnepark

Werkwijze landschappelijke inpassing (1)
• Aanvullende aandachtspunten?
- Panelen zo laag mogelijk en
zoveel mogelijk behoud vrij zicht
(verzoek omwonenden Ganzepoelweg)
- Voorkom lichtschittering
(met name bij stal Het Loilse Broek)
• Aandachtspunten gemeente Zevenaar
- Minimaal 25% voor landschappelijke inpassing
- Hoogte panelen
(vanwege ligging in ‘waardevol open gebied’)
- Inpassing bepalen met omgeving, gemeente en provincie
- Voorkeur: met beplanting oude perceelgrenzen terugbrengen
- Interessant om aan te sluiten op bestaand klompenpad
- Oost-westopstelling volgt landschap beter (discussiepunt voor PE)

Werkwijze landschappelijke inpassing (2)
• Optie:
1. Eerste ontwerp laten maken door Pure Energie
2. Ontwerp bespreken in werkgroep
3. Reacties ophalen bij omwonenden < 1200 meter
4. Plan, indien nodig, aanpassen.
• Behoefte aan visualisaties?
(Overigens zijn dit visualisaties zonder landschappelijke inpassing)

Lokaal mede-eigenaarschap
• Is daar behoefte aan?
• Belangrijke vraag: vanaf wanneer investeert omgeving mee?
➔ In hoofdlijnen twee opties:
1. Met hoger risico vanaf het begin
2. Met lager risico bij financial close
Bij 1.: mogelijkheid tot 50% lokaal eigendom
Bij 2.: mogelijkheid tot 25% lokaal eigendom

• Belangrijke stap: samenwerking Pure Energie en omgeving formaliseren
• Optie:
1. Omwonenden die willen, gaan hiermee nu aan de slag
2. Terugkoppeling van ideeën en voorstellen in werkgroep
3. Met name omwonenden < 1200 meter betrekken

Omgevingsfonds
• Huidig voorstel:
➔ Bedrag in één keer beschikbaar, investeren in zonnepark, opbrengst
verdelen onder adressen < 600 meter.
• Opmerking tijdens informatieavond:
➔ Bewaak nu sociale cohesie (belangrijk leerpunt van windpark)
• Optie:
1. Pure Energie maakt nieuw voorstel, gelet op sociale cohesie
2. Nieuw voorstel bespreken in werkgroep
3. Nieuw voorstel voorleggen aan omwonenden <1200 meter
• Aandachtspunten voor nieuw voorstel?

Vragen en vervolg
• Vragen, opmerkingen of suggesties?
• Vervolgafspraken werkgroep
Wanneer volgende bijeenkomst en agenda?

• Informeren omgeving

