07-02-2019
Betreft: Zonnepark Cothen – tweede inloopavond 11 maart 2019
Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het initiatief om een zonnepark aan te leggen
grenzend aan de Trechtweg 10 in Cothen. Op maandag 11 maart 2019 organiseren Sunvest en Vernooij-Fruit
in samenwerking met de gemeente een tweede inloopavond. Deze avond is in OBS De Toermalijn,
Overrijnseveld 1 in Cothen. U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur. De eerste inloopavond was
op 28 november 2018. Het definitieve verslag met daarin een samenvatting van de opgehaalde informatie is
door ons opgemaakt. Het definitieve verslag en ons communicatieplan kunt u vanaf volgende week op onze
website downloaden en lezen (https://sunvest.nl/zonnepark-cothen/).
Presentatie van het nieuwe inrichtingsplan
De informatie die wij hebben opgehaald op de eerste inloopavond en in gesprekken met direct omwonenden
hebben wij verwerkt in een nieuwe versie van het inrichtingsplan om tot een plan te komen dat meer
tegemoet komt aan de uitgesproken wensen en voorkeuren. Dit plan presenteren wij op deze tweede
inloopavond. Sunvest legt dan uit hoe het inrichtingsplan is aangepast en waarom daarvoor is gekozen. Ook
presenteren wij de conclusies van de uitgevoerde onderzoeken. Adviesbureau SAB is aanwezig om hier
toelichting op te geven en uit te leggen hoe daar rekening mee is gehouden in het nieuwe inrichtingsplan.
Uitleg mogelijkheden financieel deelnemen
Een aantal mensen heeft hun interesse uitgesproken voor de mogelijkheden om financieel deel te nemen in
Zonnepark Cothen. Op deze tweede avond leggen wij u graag uit op welke manier dat kan, hoe daar invulling
aan wordt gegeven en wat dat voor de deelnemer betekent.
Invulling van de avond
De avond wordt om 19.30 geopend door de gemeente Wijk bij Duurstede. De gemeente zal uitleg geven over
de ruimtelijke procedure, haar rol in de regie van dat proces en welke voorwaarden er aan Sunvest zijn
gesteld. De opzet is hetzelfde als die voor de inloopavond van 28 november 2018: er staan verschillende
tafels met een bepaald onderwerp die u kunt bezoeken. Bij elke tafel staat er een vertegenwoordiger en
deskundige van het gepresenteerde onderwerp om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.
We vragen u om u (vrijblijvend) per e-mail aan te melden voor deze avond. Bent u van plan om langs te
komen? Wilt u dan een e-mail sturen naar cothen@sunvest.nl? In die mail vertelt u dan ook met hoeveel
personen u komt.
Kunt u niet langskomen, maar wilt u wel op de hoogte blijven van het plan? Of wilt u na uw bezoek uw
mening over het plan geven? Dat kan. Stuur ons een e-mail. Zet uw naam en adres wel in uw bericht.
Wij zien uit naar uw komst op de inloopavond!
Met vriendelijke groet,
Rene Hanssen
Directeur

