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Principemedewerking zonnepark Ellecom.
Beste initiatiefnemers zonnepark Ellecom, beste meneer Lagerberg,
U heeft op 15 februari 2019 een verzoek ingediend waarin u principemedewerking vraagt voor
een planologische procedure om een zonnepark te realiseren aan de A348 bij Ellecom.
De aanleg van een zonnepark is niet passend binnen de vigerende bestemming. Dat wil niet
zeggen dat het niet mogelijk is. Om mee te kunnen werken aan het verzoek is een
planologische procedure noodzakelijk. In deze brief leest u ons standpunt.
Situatie en inhoud verzoek
U, bewoners uit Ellecom, hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een zonnepark
voor en door inwoners nabij Ellecom. De locatie ligt tussen de Ellecomsedijk en de op- en
afritten van de snelweg A348. De locatie is eigendom van de provincie. U geeft aan dat het
terrein maximaal plaats biedt aan 12.500 zonnepanelen wat bij realisatie van het maximaal
aantal panelen een vermogen van 3,75MW genereert, waarmee naar schatting jaarlijks 3 GWh
kan worden opgewekt. Om dit te realiseren is een planologische procedure benodigd. U vraagt
hiervoor principemedewerking van de gemeente.
Principemedewerking
Wij hebben uw verzoek op hoofdlijnen getoetst aan de volgende ruimtelijke aspecten.
Ruimtelijk beleid, landschap en stedenbouw, verkeer, milieu, flora en fauna en tot slot bodem.
Er zijn geen zaken naar voren gekomen die een ontwikkeling van een zonnepark op deze locatie
op voorhand onhaalbaar maken. Het initiatief sluit goed aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen
van de gemeente Rheden. Te meer omdat het een burgerinitiatief betreft. Vandaar dat wij
positief zijn over deze ontwikkeling en onze principemedewerking willen verlenen.
Echter voordat wij een intentieovereenkomst kunnen sluiten voor het starten van een
ruimtelijke procedure willen wij u vragen het plan verder uit te werken, waarbij wij aandacht
vragen voor de volgende aspecten:
- positionering, maatvoering (hoogte), vormgeving en detaillering van de zonnepanelen in zijn
omgeving;
- inpassing in het landschap;
- bij voorkeur de uitweg voor de ontsluiting zo veel mogelijk naar het noorden projecteren.
Daar zijn de snelheden nog laag en is er ruimte om, nadat de rijbaan van de N317 is
verlaten, voor het hekwerk veilig tot stilstand te komen en buiten de invloedsfeer van de
provinciale weg te komen;
- natuurinclusief ontwikkelen waarbij ook rekening gehouden wordt met mogelijke migratie
routes, insectenleven, kruidenrijkdom, broedvogels en mogelijke natuurplussen;
- beleidslijn grote rivieren van Rijkswaterstaat. In uw brief heeft u opgenomen dat u hierover
al in gesprek bent met de provincie. De locatie ligt in het stroomvoerend regime,
zonneparken passen hier in principe binnen, maar er moet aangetoond worden dat ze niet op
een andere plek kunnen worden gerealiseerd. Wij gaan nog in gesprek met Rijkswaterstaat
hoe hier mee om te gaan;

-

de gemeente hecht belang aan participatie door de directe omgeving en/of de gehele
gemeente. Uw initiatief is een burgerinitiatief en heeft dat in zich. Participatie blijft
gedurende het traject van belang;
de grond is niet in uw eigendom, medewerking van de grondeigenaar, de provincie
Gelderland, is benodigd voordat een ruimtelijke procedure gestart kan worden;
financiële haalbaarheid. Graag krijgen wij inzicht hoe u denkt de investeringskosten en
exploitatiekosten te financieren.

Vervolg
Het principebesluit geldt in ieder geval tot 1 januari 2021. Mocht het onverhoopt niet lukken om
voor die tijd het plan verder uitgewerkt te hebben neem dan contact op met ons om te bezien of
de principemedewerking verlengd kan worden.
Wanneer u het plan uitwerkt conform voorgaande, en akkoord bevonden wordt, zal allereerst
een intentieovereenkomst worden opgesteld met daarin de voorwaarden waaronder het college
bereid is mee te werken aan een ruimtelijke procedure. Aan deze procedure zijn ook kosten
verbonden die voor uw rekening zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor leges en onderzoeken.
Het is op voorhand lastig om aan te geven wat het tijdsverloop van deze ruimtelijke procedure
zal zijn. Dat varieert per project. U dient globaal rekening te houden met een tijdspanne van
circa een jaar.
Voor de volledigheid merken wij op dat u met deze brief niet de garantie heeft dat de
ruimtelijke procedure daadwerkelijk tot stand komt. Tijdens de procedure kan blijken dat het
plan vanwege bijvoorbeeld wettelijke, beleidsmatige, politieke aspecten of dat vanuit
onderzoeken belemmeringen naar voren komen, waardoor het plan niet haalbaar blijkt of alleen
in gewijzigde vorm kan doorgaan.
Tot slot
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Michiel Smid,
bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 334 en via het e-mailadres m.smid@rheden.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen,

André Rutten,
manager team Beleid.
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