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Zonnepark Ellecom
INHOUD VOORSTEL
Instemmen met principemedewerking verlenen aan een initiatief voor een zonnepark nabij
Ellecom. De initiatiefnemers tot 1 januari 2021 de tijd geven om het plan verder uit te werken.
Instemmen met verzenden brief aan initiatiefnemers.
1 Wat is de aanleiding?
De initiatiefnemers, bewoners uit Ellecom en Rijn en IJssel Energiecoöperatie, hebben een brief
verzonden aan u waarin zij principemedewerking vragen voor een benodigde planologische procedure
om een zonnepark mogelijk te maken in het buitengebied van Ellecom. Op dit moment past een
zonnepark niet binnen de vigerende bestemming. Vandaar dat medewerking van de gemeente
noodzakelijk is om met een ruimtelijke procedure dit mogelijk te maken. Het voorstel van de
initiatiefnemers is om dit zonnepark te realiseren in de driehoek tussen de opritten van de A348 en de
N317. Het doel is om er een participatief project van te maken voor de inwoners van Ellecom,
waardoor men mede-eigenaar kan worden van het park.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Bestemmingsplan landelijk gebied.
Structuurvisie Kleine Kernen.
Beleidskader Klimaataanpak Rheden 2019-2020.
Landschapsontwikkelingsplan.
3 Wat willen wij bereiken op de genoemde Global Goal(s)?
Het stimuleren van een burgerinititiatief in samenwerking met een energiecooperatie (Global Goal 7).
Hun de ruimte geven om dit duurzame initiatief verder uit te werken door principemedewerking te
verlenen (Global Goal 11). Dit initiatief draagt bij aan het bestrijden van klimaatverandering en de
effecten hiervan (Global Goal 13).
4 Wat gaan wij ervoor doen?
Het gaat om een initiatief voor het opwekken voor duurzame energie door middel van een zonnepark.
Dit initiatief is genomen door bewoners uit Ellecom die hun plannen aan het uitwerken zijn om te
komen tot een haalbaar plan. Hiervoor willen ze graag inzicht in de haalbaarheid van hun plannen bij
diverse partijen. Zo ook de gemeente. Met dit besluit maakt het college kenbaar positief te zijn over
een zonnepark op deze locatie. Wel wordt tegelijkertijd gevraagd het plan verder uit te werken en
hierbij rekening te houden met diverse ruimtelijke en financiële aspecten. De initiatiefnemers krijgen
tot 1 januari 2021 de tijd om hun plannen verder uit te werken. Deze relatief lange termijn is gekozen
aangezien het hier gaat om een burgerinitiatief en medewerking benodigd is van diverse partijen.
Waaronder de plannen van de renovatie van de A348. Dit brengt ook onzekerheid met zich mee. Als
het plan verder is uitgewerkt en er voldoende rekening gehouden is met de genoemde aspecten een
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intentieovereenkomst op te stellen voor een planologische procedure. Als dit het geval is volgt, te
zijner tijd, een separaat voorstel aan uw college.
5 Wat gaat het kosten?
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden.
6 Wat zijn de risico’s?
De initiatiefnemers gaan de mogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark gedurende deze
periode verder onderzoeken. Het is mogelijk dat blijkt dat deze ontwikkeling niet haalbaar is.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
De initiatiefnemers hebben zich als doel gesteld om een participatief project van te maken voor de
inwoners van Ellecom. Het initiatief is al gepresenteerd tijdens dorpsavonden en ze hebben positieve
reacties gekregen. In de brief is opgenomen dat participatie een belangrijk aspect is.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Door middel van een brief worden de initiatiefnemers geinformeerd over dit besluit.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Nee.
De Steeg,
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