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Aanleiding
Zonnepark Bijvanck is door de gemeente Zevenaar geselecteerd als één van de vier initiatieven die
verder mogen worden uitgewerkt. De gemeente heeft een aantal wensen/eisen gesteld aan het plan
voor het zonnepark. In dit gesprek zijn deze besproken. Hieronder worden de conclusies samengevat.
1. Het is een voorwaarde dat minimaal 25 procent van het plangebied wordt gebruikt voor
landschappelijke inpassing, zoals Pure Energie zelf als uitgangspunt hanteert.
2. Uit het beheer- en onderhoudsplan moet duidelijk worden hoe het zonnepark en de
landschappelijke inpassing worden beheerd. Het verzoek is dit zo gedetailleerd mogelijk te
doen (hoe vaak maaien, snoeien, e.d.).
3. Het zonnepark ligt in wat de provincie noemt waardevol open gebied. Daarom wil de
provincie dat daar rekening mee wordt gehouden met de hoogte van de panelen en de
landschappelijke elementen. Concrete maximale hoogtes zijn hiervoor nog niet bekend. De
gemeente adviseert met een concept-inrichtingsplan te komen en dit dan voor te leggen aan
de provincie.
4. De gemeente schakelt een ecologisch adviesbureau in dat in beeld moet brengen welke
kansen er op ecologisch vlak zijn in dit specifieke gebied. De kosten hiervan zijn voor
rekening van Pure Energie. Vervolgens moet Pure Energie dit ecologisch advies betrekken bij
en verwerken in het landschappelijk inpassingsplan. Hiervoor wil de gemeente een
samenwerkingsovereenkomst sluiten met Pure Energie.
De gemeente vindt ecologie en landschap belangrijk en wil met het zonnepark bijdragen aan
andere maatschappelijke opgaven, zoals toename van biodiversiteit.
5. De gemeente wil dat Pure Energie inzichtelijk maakt hoe de uitstoot van CO2 wordt beperkt
tijdens de productie, bouw, exploitatie en ontmanteling van het zonnepark en of er gebruik
wordt gemaakt van milieubelastende materialen. Dat kan bijvoorbeeld via de CO2prestatieladder – daar heeft Pure Energie ervaring mee - of andere systematiek inzichtelijk
worden gemaakt.
6. De gemeente wil op de hoogte blijven van de voortgang van het gesprek met de omgeving.
7. De gemeente wil dat er conform het toets- en afwegingskader een profijtplan wordt
opgesteld.
8. De gemeente wil dat het participatieplan wordt aangevuld conform het toets- en
afwegingskader. Onder andere moet een analyse van de belanghebbenden nog worden
toegevoegd, hoe afspraken gemaakt met de omgeving worden gemonitord en geborgd en
hoe opmerkingen uit de omgeving een plek krijgen in het ontwerp van het zonnepark.
9. Het plangebied ligt niet in de Ecologische Verbindingszone (EVZ) maar wel tussen twee
gebieden in die zijn aangewezen als EVZ. De gemeente ziet graag een koppeling tussen het
zonnepark en de nabijgelegen Ecologische Verbindingszones.
10. De landschapsexpert van de gemeente heeft een idee voor een koppeling tussen het
zonnepark en het klompenpad Bevermeersepad. Die informatie wordt met Pure Energie

gedeeld.
11. De landschapsdeskundige van de gemeente zegt dat een oostwest-opstelling het landschap
beter volgt. Wat Pure Energie betreft is dit een mindere optie, vooral vanwege de ecologie
en behoud van de kwaliteit van de grond. Dat is bij een zuidopstelling aanmerkelijk beter. De
gemeente deelt nog de argumentatie van de landschapsdeskundige, maar geeft aan dat een
zuidopstelling ook bespreekbaar is.
12. De gemeente heeft geen vastgestelde planning ten aanzien van het indienen van een
aanvraag omgevingsvergunning en het behandelen van de aanvraag. Dit is mede afhankelijk
van de agenda’s van ambtenaren, participatie, inzet van (ingehuurde) vakspecialisten, etc..
13. Het college van B&W is bevoegd voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Dit houdt
in dat voor het verlenen van de omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen
(toestemming) van de gemeenteraad nodig is. De gemeente wil graag dat de ruimtelijke
onderbouwing, het landschappelijk inpassingsplan en andere stukken voor de aanvraag
omgevingsvergunning in concept worden voorgelegd aan de gemeente. Dit is dan de basis
voor het vooroverleg met de diverse partijen. Daarna volgt definitieve indiening van de
aanvraag en de beoordeling.

