Werkgroep Zonnepark Bijvanck
Dinsdag 12 januari 2021

Agenda
• Stand van zaken en informatie
• Lokaal mede-eigenaarschap en omgevingsfonds
• Vragen en vervolg
• Agenda akkoord?
• Mededelingen?

Stand van zaken en informatie (1)
• Landschappelijk inpassingsplan
- Adviesbureau Econsultancy geeft namens gemeente Zevenaar
inschatting van potentie gebied en adviezen voor landschap en ecologie.
- Econsultancy verricht in januari 2021 werkzaamheden, waaronder een
locatiebezoek.
- Vervolgens eerste plan laten opstellen aan de hand van
aandachtspunten uit omgeving en van Econsultancy.
- Eerste plan bespreken in werkgroep en delen met omgeving.
• Visualisaties
- Punten zijn afgestemd (plattegrond wordt opgenomen in verslag).
- Opdracht is verstrekt aan visualisatiebureau.
- Met omwonenden wordt contact opgenomen voor toegang op erf.

Stand van zaken en informatie (2)
• Omvang zonnepark
- Netbeheerder: mogelijk ruimte voor 17 á 20 MW opgesteld vermogen.
- 17 á 20 MW = circa 17 á 20 hectare zonnepanelen.
- Plangebied is 23 hectare, minimaal 25 procent niet bedekken met
zonnepanelen ➔ maximaal 17 hectare zonnepanelen.
- Effect van gasleiding op omvang zonnepark moet nog blijken.
• Gemeente en Econsultancy willen aansluiten bij werkgroep
- Gemeente wil als toehoorder aansluiten bij participatieproces,
waaronder bij bijeenkomsten van werkgroep.
- Econsultancy wil aansluiten bij participatieproces over
landschappelijke thema’s.
➔ Wat vindt werkgroep hiervan?

Lokaal mede-eigenaarschap en omgevingsfonds (1)
• Lokaal mede-eigenaarschap
- Informatie over mogelijkheden is gedeeld.
- Pure Energie heeft behoefte aan besluit over samenwerkingsvorm.
- Is er nadere informatie nodig?
- Afspraak over wanneer besluit wordt genomen?
• Omgevingsfonds
- Pure Energie heeft voorstel gemaakt (concept profijtplan, profijtplan is
tevens een eis van de gemeente).
- Concept profijtplan bespreken in werkgroep?
- Concept profijtplan delen met omgeving om reacties op te halen?

Lokaal mede-eigenaarschap en omgevingsfonds (2)
• Aandachtspunten vanuit Pure Energie
- Houd het begrijpelijk voor omwonenden (maak financiële constructies niet te
ingewikkeld, het moet verantwoord blijven).
- Koppeling windpark en zonnepark is ongewenst, mede vanwege zeer
verschillende stadia van ontwikkeling en realisatie.
• Mogelijkheden
- Contant maken omgevingsfonds zonnepark door Pure Energie.
- Regeling voor zonnepanelen op daken van omwonenden.
• Onmogelijkheden
- Contant maken omgevingsfonds windpark door Pure Energie.
- Bedrag voor planschade windpark investeren in zonnepark.
- Meerdere samenwerkingspartners (Pure Energie wil samenwerking met één
partij die lokaal eigendom mogelijk maakt)

Vragen en vervolg
• Vragen, opmerkingen of suggesties?
• Volgende bijeenkomst en agenda?
• Informeren omgeving

