
 

Betreft: Inloopavond Zonnepark Cothen                          13-11-2018 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het initiatief om een zonnepark te realiseren 

grenzend aan de Trechtweg 10 in Cothen. Op woensdag 28 november aanstaande organiseren Sunvest en 

Vernooij Fruitbeheer in samenwerking met de gemeente een inloopavond. Bij deze avond kunt u meer 

informatie over dit plan krijgen. Ook vragen we u om mee te denken over de uitwerking van het plan. Deze 

avond is in OBS De Toermalijn, Overrijnseveld 1 in Cothen. U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 

uur. Het uitgewerkte ontwerp presenteren we vervolgens op een tweede avond, op 16 januari 2019 op 

dezelfde locatie tussen 19.30 en 21.30. Daarbij vragen we u ook weer om uw mening. 

Huidige status van het initiatief 

Op 9 maart 2018 heeft Sunvest een principeverzoek ingediend bij de gemeente voor de aanleg van dit 

zonnepark. Hierdoor wordt het duidelijk of de gemeente wel of niet aan het plan wil meewerken en onder 

welke condities. De gemeente heeft  gezegd onder voorwaarden akkoord te gaan met de plannen. Die 

voorwaarden zijn o.a.: 

• het plan moet goed passen in het landschap; 

• u moet als inwoner invloed hebben op het plan.  

Het initiatief van Sunvest betreft het eerste 

zonnepark in de gemeente Wijk bij 

Duurstede en het plan loopt voor op een 

beleids- en toetsingskader dat door de 

gemeente zal worden opgesteld. De 

gemeente neemt de praktijkervaring van 

dit project mee in het opstellen van het 

beleids- en toetsingskader.  Meer 

informatie over het standpunt van de 

gemeente vindt u op:  

www.wijkbijduurstede.nl/zonnevelden  

          Fig. De voorgestelde locatie (in rood aangegeven).  

Het zonnepark past goed in wat de gemeente wil bereiken op het gebied van duurzaamheid 

Op het kaartje hierboven ziet u de voorgestelde locatie voor het zonnepark. Het uiteindelijke ontwerp zal 

onder meer afhankelijk zijn van de landschappelijke inpassing en het technisch ontwerp. Deze plek is geschikt 

voor een zonnepark van maximaal 14 MWp. MWp is MegaWatt peak: een eenheid voor elektrisch vermogen. 

Een zonnepark van deze grootte levert voldoende stroom op voor ongeveer 4.000 huishoudens. De 

gemeente wil bereiken, dat er in 2023 tenminste 16% duurzame energie in onze gemeente wordt opgewekt.  

Uitwerking van het initiatief: volgende stappen 

Of het zonnepark er ook echt komt, hangt van enkele zaken af. Zo moet o.a. het bestemmingsplan worden 

veranderd. Op 26 oktober jl. heeft Sunvest daarvoor een verzoek bij de gemeente ingediend. De komende 

maanden werkt Sunvest haar plan verder uit. Sunvest laat o.a. een ecologisch en archeologisch onderzoek 

uitvoeren. Verder gaat bureau Haver Droeze aan de slag om het plan in de omgeving te laten passen. Daarbij 

horen ook de kansen voor planten en dieren in hun natuurlijke omgeving (ecologie). Bij dit inrichtingsplan 

betrekken we u ook graag. 

 

 



 

Wat kunt u op 28 november verwachten op onze inloopavond? 

 

De inloopavond heeft 2 doelen. 

  

1. U krijgt informatie over het plan 

• Welke stukken grond zijn er precies voor het zonnepark? 

• Wat betekent een zonnepark voor de omgeving? 

• Welke onderzoeken worden er uitgevoerd? 

• Hoe zien de eerste schetsontwerpen van het zonnepark eruit? 

• Wat is de planning van de vergunningsprocedure? 

• Welke mogelijkheden heeft u om mee te denken over het inrichtingsplan? 

2. We vragen uw mening over hoe het zonnepark eruit moet komen te zien 

• Hoe kunnen de randen van het zonnepark het beste worden aangelegd (boomwallen, hagen, hekken, 

sloten)? 

• Heeft u liever een zonnepark met een oost-west opstelling, of met een zuidopstelling? 

• Moet het zonnepark te zien zijn of juist niet? Of: vanaf waar wel en waar niet? 

• Heeft u wensen om het zonnepark aantrekkelijker te maken (wandelroute, uitkijk-/informatiepunt)? 

• Welke dubbelbestemmingen vindt u interessant (grazen schapen/kleinvee, bloemrijke zones)?  

• Wilt u meedoen aan het zonnepark (financieel en/of afname groene stroom)?  

• Hoe wilt u in de toekomst informatie krijgen over de vervolgstappen in het project? 

Invulling van de avond 

Bij de inloopavond kunt u informatie ophalen door verschillende tafels met een bepaald onderwerp te 

bezoeken. De gemeente kan u die avond vertellen hoe u inspraak heeft. En u kunt informatie krijgen over de 

duurzaamheidswensen van de gemeente. Ook zijn er deskundigen aanwezig die meer kunnen vertellen over 

het inrichtingsplan en uit te voeren onderzoeken. Sunvest legt u graag meer uit over het plan voor het 

zonnepark. Andersom kunt u Sunvest informatie geven. Die gebruikt Sunvest in de weken daarna, om het 

ontwerp af te maken. Waar mogelijk, houdt Sunvest rekening met uw wensen en ideeën. Bedenk wel, dat 

niet alles kan worden uitgevoerd. Sunvest moet immers ook rekening houden met de kosten en de wet- en 

regelgeving.  

 

We vragen u om u (vrijblijvend) per e-mail aan te melden voor de avonden. We willen graag inschatten 

hoeveel mensen naar de inloopavond komen. Dat is handig voor de organisatie van de avond. Bent u van 

plan om langs te komen? Wilt u dan een e-mail sturen naar cothen@sunvest.nl om uw komst voor de 

betreffende avond door te geven? 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 een e-mail naar cothen@sunvest.nl. Zet uw naam en adres wel 

in uw bericht.   

Wij zien uit naar uw komst op de inloopavond! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rene Hanssen 

Directeur   

www.sunvest.nl 


