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Betreft: Principeverzoek Zonnepark Nude  

 

Geacht college van burgemeester en wethouders,  

 

Met dit principeverzoek vragen Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields u om 

planologische medewerking te verlenen aan ons initiatief voor een zonnepark in uw 

gemeente. Het plangebied ligt in het buitengebied ten oosten van Rhenen, tussen de 

N225 en de Afweg. Het plangebied is ca. 29,7 ha groot. Wij verwachten een zonnepark 

te kunnen realiseren met een opgesteld vermogen van circa 42 MWp. Het zonnepark 

zal naar verwachting 39.500 MWh per jaar aan duurzame stroom produceren. Met de 

komst van het zonnepark wordt een significante bijdrage geleverd aan de 

verduurzamingsopgave in de regio. 

 

Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields willen gezamenlijk het ontwikkelingstraject 

vormgeven waarbij het uitgangspunt is dat beide partijen voor 50% eigenaar zijn van 

het project. Dit ligt geheel in lijn met het Nederlandse klimaatakkoord (2019). Eén van 

de belangrijke onderdelen in dit akkoord is de ambitie dat (voor hernieuwbare 

energieprojecten op land) gestreefd moet worden naar 50% eigendom door de lokale 

omgeving. Ook in de Regionale Energie Strategie FoodValley is deze ambitie 

uitgesproken. Bij het ontwerp en proces wordt aangesloten bij het beleid van de 

gemeente Rhenen. Bij een positief antwoord op dit voorliggend verzoek willen beide 

partijen, om gehoor te geven aan lokaal eigendom, het participatieproces verder 

vormgeven, zodat de omgeving op proces en financiële aspecten kan meebeslissen.  

 

Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Rhenen. Het zonneveld is op 

deze locatie goed landschappelijk inpasbaar en met de juiste inpassingsmaatregelingen 

kan het de lokale biodiversiteit versterken, wat ook de fauna ten goede zal komen.  
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Ten aanzien van de ontwikkeling en aanleg verwachten wij geen technische 

belemmeringen, ook niet qua netaansluiting. Wij zijn er daardoor van overtuigd dat het 

zonnepark ontwikkeld kan worden. 

 

Kortom, we verwachten u hiermee een haalbaar en voor deze fase volledig plan aan te 

kunnen bieden dat aansluit bij de ontwerpeisen en bovendien op onderwerpen als 

biodiversiteit en flora & fauna een versterkende werking heeft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul Nagtegaal   Sander Leone    Jetse Derks     

Energie Coöperatie Rhenen  Solarfields     Solarfields 

06 - 508 219 23   06 - 181 978 06   06 - 148 044 89 
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Bijlage 1: Zonnepark Nude 
 

1.1 Introductie 
Het is steeds vaker in het nieuws en onderwerp van gesprek: Er moet iets gebeuren 

vanwege de opkomende klimaatverandering. Over de oorzaak, aanpak en oplossing, 

daar verschillen de meningen nogal eens over.  

 

De transitie waar we nu voor staan komt voort uit een groter verband van verdragen. 

Daarin zijn afspraken gemaakt waarvan we de uitwerking allemaal gaan merken: 

 

 

We zitten als land midden in een energietransitie waarbij we steeds meer van fossiele 

energie naar duurzaam opgewekte energie overgaan. Daarbij is het wel van belang dat 

de directe omgeving inspraak en profijt heeft.  

Wij, Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields, willen ons inzetten voor de ontwikkeling 

en uitvoer van duurzame energieprojecten, sámen met de lokale gemeenschap. Het 

motto van Energie Coöperatie Rhenen is: Meedoen, meedenken en mee-delen! 

Met deze introductie willen we het bredere verband laten zien, vanwaaruit wij gericht 

initiatieven starten om te werken aan de verduurzaming van Rhenen.  

Één van die initiatieven is Zonnepark Nude, waarover hierbij meer informatie. 
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1.2 De beoogde locatie 
Het plangebied is gelegen in het grondgebied in het oosten van de gemeente Rhenen, 

tussen de N225 en de Afweg in. De overwegingen voor Energie Coöperatie Rhenen & 

Solarfields om te beginnen met de planvorming van een zonnepark op deze locatie zijn: 

 

- Gunstige ligging, mogelijkheden om impact op de directe omgeving te beperken. 

- Bijdrage aan energie-opgave Rhenen en FoodValley. 

- Zonnepark is technisch haalbaar. 

 

 

Afbeelding 1. Beoogde projectlocatie. 

 

 

  
Kadastrale percelen RNN01- D – 169, 275, 297, 326, 334, 361, 389 

Gedeeltelijk: RNN01- D – 31, 171, 276, (zie afbeelding 2) 

Adres Afweg, Rhenen 

Bestemmingsfunctie Enkelbestemming Agrarisch  

Bestemmingsplan Consolidatieplan Buitengebied Rhenen 
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Afbeelding 2. De aangegeven delen van kadastrale percelen RNN01-D-31, 171, 276. 

 

 

 

Afbeelding 3. Overzicht van kijkrichtingen op de huidige percelen. 
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1.3 Bestemmingsplan 
Op het plangebied ligt een dubbelbestemming waar tijdens de landschappelijke 

ontwikkeling rekening mee wordt gehouden. 

 

 

 

 

 

Dubbelbestemming: Omschrijving: Wijze waarop rekening wordt gehouden: 

Archeolgie “De voor 'Waarde - Archeologie' 

aangewezen gronden zijn, 

behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemmingen, 

mede bestemd voor het 

behoud en de bescherming van 

archeologische waarden in de 

bodem.” 

Archeologisch onderzoek zal later moeten aantonen of 

de fundatie van het zonnepark op reguliere wijze 

ingevuld kan worden of dat we hiervoor een alternatieve 

oplossing moeten inzetten. We hebben ervaring met het 

realiseren van een zonnepark op archeologisch 

waardevol terrein. In een dergelijk geval worden 

funderingen gebruikt met minder diepte (max 50 cm). 

Hiermee wordt voorkomen dat de grond geroerd wordt. 
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1.4 Netaansluiting 

De aansluiting van een zonnepark op het netstation is één van de grote kostenposten 

van een project. In dit geval is de afstand naar het connectiepunt naar verwachting 2,1 

km, wat relatief dichtbij is. De kosten voor een netaansluiting van deze omvang vallen 

ook buiten het gereguleerde domein, wat betekent dat alle kosten doorberekend 

worden aan de eigenaar van de aansluiting en dus niet (gedeeltelijk) voor rekening 

komen van Liander/de maatschappij. Gezien de projectomvang van 29,7 hectare is deze 

afstand economisch gezien haalbaar. Hierdoor vormen de kosten voor de 

netaansluiting geen probleem voor de economische haalbaarheid van het zonnepark.  

 

1.5 Participatieproces 
De komst van een zonnepark verandert de omgeving en heeft impact op het leefgebied. 

Het is daarom belangrijk dat aanwonenden als eerste en persoonlijk worden ingelicht 

over de plannen. Na aanwonenden worden, in een bredere cirkel, ook omwonenden 

betrokken. Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields dragen zorg voor voor 

procesparticipatie (omgevingsdialoog), alsook in een later stadium voor financiële 

participatie (50% eigenaarschap). We nodigen bewoners actief uit deel te nemen aan 

de ontwikkeling van hun omgeving en de energietransitie. Samen met bewoners 

kunnen we meerwaarde creëren en gezamenlijk profiteren. Door participatie zo in te 

richten, waarbij de omgeving wordt uitgenodigd om mee te praten, realiseren wij 

zonneparken die meerwaarde creëren voor de leefomgeving. Bij een positieve reactie 

op dit principeverzoek willen Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields het 

participatieproces verder vormgeven en, volgend op aan- en omwonenden, ook de 

lokale samenleving betrekken. Onderstaande afbeeldingen tonen het 

participatieoverzicht en procesverloop: 
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1.5.1 Aanwonenden 
Zonnepark Nude heeft een aantal aanwonenden. Het is belangrijk dat zij als eerste en 

persoonlijk worden ingelicht over de plannen. Dit omdat het zonnepark veel invloed 

kan hebben op hun woon-/werkomgeving en deze bewoners daardoor ook mogen 

ervaren dat hun belangen zwaarder meewegen dan die van ander inwoners van 

Rhenen. De aanwonenden worden bij verdere ontwikkelingen nauw betrokken.  

1.5.2 Informatieavonden en overleg 
Na de keukentafelgesprekken volgen bijeenkomsten waarbij eerst de aan- en 

omwonenden en later de rest van de samenleving worden geïnformeerd. Deze 

informatieavonden worden breed gecommuniceerd via uitnodigingen per post, mail en 

zo nodig in de lokale media. Indien de coronamaatregelen een fysieke informatieavond 

onmogelijk maken, organiseren wij een online webinar.  

 

Het voorbereiden en houden van informatiebijeenkomsten gaan in nauwe 

samenspraak met de gemeente.  

1.5.3 Ontwerpatelier/werkgroep 
Afhankelijk van de uitkomst van de informatieavond, kan een werkgroep of 

ontwerpatelier worden georganiseerd. Bij een ontwerpatelier worden 

geïnteresseerden uitgenodigd om samen met de landschapsarchitect na te denken 

over hoe de inpassing optimaal bij de omgeving kan aansluiten en om het plan zo 

verder vorm te geven. Bij een werkgroep wordt een afvaardiging van de omgeving 

gezocht die gedurende het hele proces nauw betrokken is bij de verdere ontwikkeling.  

1.5.4 Informatiedeling 
Via verschillende kanalen houden we geïnteresseerden goed op de hoogte van de 

vorderingen van het project. Zowel tijdens de ontwikkeling als tijdens de bouw en 

exploitatie. 

 

Projectpagina 

Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields maken voor het project in ontwikkeling een 

projectpagina. Op deze pagina wordt alle recente informatie gedeeld. Via de 

projectpagina kan iedereen op ieder moment op de hoogte blijven van de vorderingen 

van het project. Deze website wordt aangemaakt aan het begin van het 

participatieproces. 

 

Nieuwsbrieven 

Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Via deze 

nieuwsbrief worden geabonneerden actief op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen op en rond het zonnepark.  
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Enquête 

Tijdens de gehele ontwikkelperiode, maar ook erna, vragen we de omgeving om reactie. 

Dit kan bijvoorbeeld via een enquête. Gevraagd wordt wat aandachtspunten zijn en 

waar mensen tevreden over zijn. Uiteraard nemen we de geleverde reacties zoveel 

mogelijk mee in onze acties. 

 

Feestelijke opening 

Iedereen die betrokken is geweest bij de ontwikkeling van het zonnepark is trots als het 

zonnepark gerealiseerd is. Graag delen we dat met z’n allen tijdens een feestelijke 

opening.  

 

1.6 Financiële participatie 

1.6.1 Lokaal eigendom 
Via Energie Coöperatie Rhenen is het streven om de omgeving 50% mede-eigenaar te 

maken van Zonnepark Nude. De omgeving ontvangt daarmee ook 50% van het 

rendement. Een deel van het rendement komt uiteraard ten goede aan de deelnemers. 

Een belangrijk uitgangspunt is ook dat de samenleving profiteert. Daarom zal met een 

deel van het rendement een duurzaamheidsfonds worden gevormd. 

 

1.6.2 Duurzaamheidsfonds 
De coöperatie kan deze opbrengsten besteden aan projecten in de omgeving die te 

maken hebben met duurzame energie, natuur of leefbaarheid. Daarnaast heeft de 

omgeving – via Energie Coöperatie Rhenen – ook zeggenschap over de verdere 

ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark en de natuurlijke zones.  

 

1.6.3 Inwoners kunnen investeren 
Inwoners van Rhenen moeten ook individueel kunnen mee-investeren in het 

zonnepark, mede-eigenaar worden. Dit kan wanneer Energie Coöperatie Rhenen 

bijvoorbeeld obligaties uitgeeft waarmee ze de benodigde investering lokaal ophaalt. 

De financiële participatie is pas later in het proces aan de orde. De specifieke uitwerking 

ervan moet dan ook nog plaatsvinden. De basis ligt erin dat inwoners van Rhenen een 

voorrangspositie hebben door voorinschrijving. En iedereen krijgt in gelijke mate de 

kans mee te doen (dit om te voorkomen dat alleen enkele grootinvesteerders mee 

kunnen doen). Deelnemers aan het project hebben gelijk stemrecht (niet naar ratio van 

investering). In de loop van de tijd wordt de investering volledig afgelost. Het 

rendement op de investering varieert tussen de 3,5% en de 5%. De mogelijkheden voor 

deelnemen zullen voldoen aan alle wettelijke en financiële regelgeving.  
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1.7 Meerwaarde 

1.7.1 Ecologie 
Wij doen met verschillende instellingen onderzoek naar de impact van zonneparken op 

ecologie en de mogelijkheden om biodiversiteit te bevorderen. Zo wordt er op 

zonnepark Roodehaan in Groningen (Solarfields) samen met de Rijksuniversiteit 

Groningen geëxperimenteerd met verschillende afstanden tussen de rijen 

zonnepanelen, en met de Universiteit Utrecht onderzoekt men de impact van 

zonneparken op de biodiversiteit. De resultaten en ervaringen worden gedeeld met 

partners van het nationaal consortium Zon in Landschap en Landschap om zo bij te 

dragen aan de ontwikkeling van verantwoorde zonneparken. 

 

Uit onderzoek1 blijkt dat een zonnepark op agrarische grond een bijdrage levert aan de 

biodiversiteit en bodemkwaliteit. De biodiversiteit op deze percelen is vaak sterk 

verslechterd door monocultuur, bemesting en pesticiden. Een zonnepark is een 

uitstekende tijdelijke bestemming om de kwaliteit van de grond te herstellen. Onder en 

rondom de zonnepanelen wordt inheemse flora gezaaid, wordt er niet meer bemest of 

gebruik gemaakt van pesticiden. Daarnaast voeren wij extensief maaibeheer. Verder 

bestaan er een aantal andere ecologische maatregelen waardoor de locatie na 

opruiming van het zonnepark meetbaar verbeterd is. Te denken valt aan zand-

/steenhopen, takkenbossen en nestkasten. 

 

We zetten ons in op het verbeteren van de flora en fauna in het betreffende gebied. Na 

een positief antwoord zal er een uitgebreid flora en fauna onderzoek gedaan worden 

om te bepalen welke extra ecologische maatregelen genomen kunnen worden om de 

beoogde natuurwaarde optimaal te realiseren en te monitoren en optimaliseren. Het 

is een nadrukkelijke wens om de ecologische ontwikkeling samen met de lokale 

belangengroepen, vrijwilligers en gemeente vorm te geven. 

  

1.7.2 Werkgelegenheid 
Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields trachten zoveel mogelijk de lokale 

werkgelegenheid te stimuleren. Voor de constructie en het onderhoud van het 

zonnepark bieden wij tenders aan voor bedrijven uit de regio. Vooral bedrijven uit de 

directe omgeving betrekken wij graag in de bedrijvigheid die het zonnepark creëert. 

Gemiddeld gaat zo’n 10% tot 15% van de totale projectkosten naar lokale 

werkgelegenheid. Naast de bekende bouwactiviteiten zijn er verschillende 

onderhoudsactiviteiten, zoals de periodieke schoonmaak van de zonnepanelen, 

beveiliging, groenvoorziening en civieltechnische werkzaamheden die wij voor lange 

tijd lokaal kunnen gunnen.  

 

 
1 https://edepot.wur.nl/475349 
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1.7.3 Educatie en recreatie 
Een zonneweide is een uiterst moderne elektrische productie-installatie en biedt 

daarom uitstekende educatieve mogelijkheden. Informatiemiddagen op de locatie voor 

basisscholen en middelbare scholen kunnen een bijdrage leveren aan de kennis en 

recreatie van jongeren. Energie Coöperatie Rhenen & Solarfields staan open voor de 

organisatie van educatieve en recreatieve momenten.  
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