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Wijze van verslaglegging
Er is een presentatie gemaakt die tijdens de bijeenkomst als agenda is gebruikt. De presentatie is als
bijlage bij dit verslag gevoegd. Dit verslag beschrijft vooral de vragen en opmerkingen die zijn
gemaakt, reacties daarop en gemaakte afspraken. Het verslag volgt de structuur van de presentatie.
Vragen en opmerkingen staan eerst genoemd. Reacties van Pure Energie hierop staan achter de
zwarte pijl ➔.
Agenda
De voorgestelde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Stand van zaken
1. Het proces van het landschappelijk inpassingsplan begon met een eerste schets in de vorige
werkgroepbijeenkomst. Toen hebben we met een groep vanuit de omgeving gezeten in een
ontwerpsessie. Hier zijn ideeën opgehaald, zoals de terugkomst van het coulisselandschap.
Dit is later besproken waar ook mensen van landschapsbureau Eelerwoude bij waren. Het
lijkt me goed om hierop terug te komen. Komen we hier nog op terug?
➔ Pure Energie geeft aan dat hier nog op wordt teruggekomen.
Landschappelijk inpassingsplan
1. Er wordt opgemerkt door de werkgroep dat het landschappelijk inpassingsplan beter is dan
de vorige keer. Er is meer diversiteit.
2. Gevraagd wordt wat het doel van het klompenpad aan de westzijde van het zonnepark is.
➔ Pure Energie geeft aan dat dit is voor de beleving van de omgeving, met name aan de
westzijde. Anders ligt het zonnepark er alleen maar, nu kun je er ook langs. Vanuit de
gemeente was het ook wens om er een recreatieve factor aan te koppelen. Dit gebeurt

door middel van het klompenpad en het informatiebord.
3. Er wordt als reactie door enkele leden van de werkgroep aangegeven dat er de vrees is dat
het klompenpad overlast kan geven, als er veel wandelaars gebruik van maken. Veel
wandelaars hebben ook (loslopende) honden bij zich die mogelijk het wild opjagen. Er lopen
reeds veel mensen in deze omgeving vanwege een bestaande wandelroute en de vrees of
vraag van de werkgroep is wat een extra klompenpad betekent voor met name de natuur in
het zonnepark. Wordt die hierdoor mogelijk verstoord? Men vraagt zich af of het
klompenpad aan de westzijde toegevoegde waarde heeft.
➔ Vanuit energiecoöperatie ZieDeZonSchijnt (ZDSZ) wordt aangeven dat zonder dit nieuwe
klompenpad het zonnepark niet echt kan worden beleefd door de omgeving. Daarom
ziet ZSZD hiervan wel de toegevoegde waarde. Een aandachtspunt is wel, concludeert
ook ZDZS, dat wandelaars alleen dat klompenpad gebruiken en niet verder lopen langs
de noord- en zuidzijde van het zonnepark, of in het zonnepark zelf komen. Kan dat
bijvoorbeeld met het hek worden opgelost?
➔ Pure Energie geeft aan dat er moet worden voorkomen dat mensen overal gaan
rondlopen en de natuur mogelijk verstoren. Het moet duidelijk zijn dat het wandelpad
alleen in het westen toegankelijk is en dat toeristen niet naar andere delen komen. Ook
moet bekeken worden in welke mate de natuur hierdoor verstoord wordt. Pure Energie
legt deze vragen neer bij Eelerwoude om te kijken of zij kunnen meedenken in
oplossingen. Er moet een balans komen in de recreatieve waarde en de natuurlijke
waarde.
4. Gevraagd wordt vanuit de werkgroep of reeën wel het zonnepark in kunnen, of dat het hek
hoger open kan worden gemaakt aan de onderkant. Er komt nu een hek omheen dat twintig
centimeter ruimte heeft aan de onderkant. Een mogelijke oplossing die wordt aangedragen
door de werkgroep is het vernatten van de greppel, zodat reeën wel het zonnepark kunnen
bereiken, maar er voor mensen een extra barrière wordt aangelegd.
➔ Pure Energie geeft aan dat het hek niet hoger open kan worden aan de onderkant,
aangezien er dan ook mensen onderdoor kunnen. Dit heeft ook met de verzekering van
het zonnepark te maken. Het is echter wel een aandachtspunt en wordt nader gekeken
wat hiervoor de mogelijkheden zijn, met name aan de oostzijde. Aan de oostzijde van het
zonnepark komt dankzij de brede strook kruiden en bloemen wel een geschikt deel voor
reeën en dat is eenvoudig toegankelijk voor de reeën.
5. Aangegeven wordt dat de visualisaties die eerder zijn gedeeld nu niet helemaal kloppen met
de landschappelijke inpassing. De vraag is of de visualisaties daarop nog kunnen worden
aangepast.
Verder heeft dit lid van de werkgroep enkele kleinere aandachtspunten die hij wil delen voor
de definitieve versie van het document van het landschappelijk inpassingsplan.
➔ Afgesproken wordt dat via de mail puntsgewijs doorgegeven wordt wat de
aandachtspunten zijn.
Met Eelerwoude en visualisatiebureau The Imagineers wordt besproken of het mogelijk
is de eerder gemaakte visualisaties aan te passen aan het huidige ontwerp van de
landschappelijke inpassing.
6. Er wordt in de groep gediscussieerd over een vlechtheg aan de noordkant. De meningen zijn
hierover wat verdeeld. Er wordt ook opgemerkt dat de geplande knotwilgen een relatief
lange groeitijd hebben om groot en vol te worden.
➔ Pure Energie geeft aan dat er met het aanplanten waar mogelijk rekening gehouden
wordt dat de soorten een bepaalde omvang hebben. Hiermee hebben zij ook ervaring
met eerdere projecten. Maar feit blijft dat er soms tijd nodig is voor elementen om goed

uit te groeien.
7. De werkgroep geeft aan dat ze graag zouden zien dat de nieuw aangelegde natuur na de
exploitatiefase behouden blijft in het plangebied.
➔ Pure Energie geeft aan dat deze wens vaker wordt uitgesproken bij de ontwikkeling van
zonneparken. Dit zal onderwerp van gesprek worden met onder andere de gemeente en
grondeigenaar.
Lokaal mede-eigenaarschap
1. ZDZS geeft aan dat de communicatie over mede-eigenaarschap nog op gang moet komen
richting de omgeving. Dit moet nog vorm krijgen, maar dit komt eraan.
2. Er wordt gevraagd door de werkgroep naar de vorm van de coöperatie.
➔ ZDZS geeft aan dat er twee coöperaties zijn. Een neemt de volle 50 procent (risicovolle
ontwikkeling) op zich en besteedt 25 procent van het zonnepark uit aan de tweede
coöperatie. In deze tweede coöperatie krijgen bewoners afhankelijk van de afstand tot
het zonnepark de kans om financieel te participeren. Er wordt gewerkt met obligaties.
Dit moet nog vorm krijgen.
3. In reactie hierop wordt opgemerkt dat dit de eerlijke vorm is.
Rondvraag
1. Er wordt gevraagd of er al wat valt te zeggen over de gesprekken met de gemeente en
wanneer de vergunningsaanvraag volgt. Dit wil men ook graag met de omgeving
communiceren.
➔ Pure Energie geeft aan dat het landschappelijk inpassingsplan de basis is. Daarnaast volgt
er nog de ruimtelijke onderbouwing. Hiermee is een begin gemaakt, maar dit is nog niet
klaar, er wordt nog gewacht op enkele rapporten. Veel staat in de startblokken, maar
moet nog op elkaar worden afgestemd. Het gaat snel als het landschappelijk
inpassingsplan klaar is. De gemeente is hiervan op de hoogte.
2. Er wordt door Pure Energie, in reactie op een vraag daarop, medegedeeld dat het project
niet voor besluitvorming langs de gemeenteraad van Zevenaar hoeft.
3. Er wordt gesproken over het eventueel uitvoeren van beheren met schapen in het zonnepark
en de gevolgen hiervan voor de technische tekening.
Vervolg
1. Er wordt overeen gekomen dat er nu nog geen vervolgoverleg met de werkgroep wordt
gepland en eerst het gesprek met de gemeente af te wachten.
2. Als er ontwikkelingen zijn, worden de werkgroepleden geïnformeerd en wordt er een nieuw
overleg gepland.
3. Pure Energie geeft aan dat de volgende stap is om het landschappelijk inpassingsplan te
delen met de omgeving en de gemeente. Omwonenden worden per brief persoonlijk op de
hoogte gesteld. Daarnaast wordt het plan gedeeld door middel van de nieuwsbrief, website
en een persbericht. Op deze manier worden zoveel mogelijk mensen bereikt.

