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Datum: 8 juni 2020
OPLEGNOTITIE

Oplegnotitie bij landschapsplan Zonnepark Apeldoorn A50

Geachte leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,

Voor u ligt de eerste versie van het landschapsplan voor Zonnepark Apeldoorn A50. Dit plan is opgesteld door
ROM3D in opdracht van groene energieproducent Statkraft. Het landschapsplan staat op de agenda van de
bijeenkomst van de commissie op 25 juni.
In voorliggende oplegnotitie leggen we uit waarom er twee ontwerpen voor het zonnepark zijn opgenomen in
het landschapsplan en welke vraag we hierover aan de commissie voorleggen. Tevens lichten we toe hoe
Statkraft het overleg met de omgeving vormgeeft en hoe zorggedragen wordt voor de financiële participatie.
De laatste twee aspecten horen wat ons betreft niet thuis in een landschapsplan maar maken wel onderdeel
uit van de ambtelijke beoordeling van het plan. Voor de volledigheid lichten wij deze aspecten daarom kort
toe in deze oplegnotitie.
Twee ontwerpen in één landschapsplan
De ontwerpen in het landschapsplan Zonnepark Apeldoorn A50 (d.d. 8 juni 2020) zijn gebaseerd op twee
verschillende opstellingen van de zonnepanelen; een zuid gerichte opstelling en een oostwest gerichte
opstelling. Doordat de twee opstellingen zeer verschillend zijn, was er voor onze ontwerper aanleiding om de
landschappelijke ontwerpen op verschillende uitgangspunten te baseren.
Er is dus bewust niet voor gekozen om één landschappelijk ontwerp in te vullen met twee verschillende
opstellingen.
Wij realiseren ons dat de consequentie hiervan is dat het ontwerp van de zuid gerichte opstelling geheel is
gebaseerd op de aanbevelingen die in februari zijn gedaan door gemeente Apeldoorn maar dat de oostwest
opstelling hier slechts gedeeltelijk op gebaseerd is. De lage oostwest opstelling (slechts 1,43 meter hoog) was
voor onze ontwerper namelijk aanleiding om de openheid als de bestaande kwaliteit van het gebied belangrijk
te maken. Terwijl de aanbevelingen van de gemeente uitgaan van bossingels die het landschap verdichten.
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Ontwerpen op eigen merites beoordelen
In het landschapsplan zijn twee ontwerpen opgenomen voor een zonnepark binnen het plangebied. We willen
de commissie vragen om deze twee ontwerpen op hun eigen merites te beoordelen. Omdat voor Statkraft
nog niet zeker is dat beide opstellingen haalbaar zijn wat betreft techniek en rendement willen we de
commissie vragen geen afweging te maken tussen beide opstellingen maar beide opstellingen eigenstandig te
beoordelen.
Participatie
Het landschapsplan wordt ingediend door Statkraft als initiatiefnemer van het project. Statkraft heeft de
intentie om 50% lokaal financieel eigendom te realiseren, ter nadere invulling door Apeldoornse
Energiecoöperatie deA. Samen met deA is reeds een communicatie- en participatieplan opgesteld en is
gestart met de uitvoering hiervan. Gezien de wens van deA om geen financieel risico te lopen, en ook de
omwonenden pas in het project te laten instappen op het moment dat de business case rond is, blijft Statkraft
de initiatiefnemer zeker tot en met de vergunningsaanvraag. Daarna zal deA gaan werken aan een aanbieding
aan de leden en aan de verdere invulling van het lokaal financieel eigendom.
Statkraft en deA hechten veel waarde aan een zorgvuldig overleg met de omgeving. De direct omwonenden,
zie onderstaand plaatje, zijn allemaal persoonlijk geïnformeerd. Met de bewoners van de ‘groene’ adressen is
een telefonisch gesprek gevoerd en met de meest direct omwonenden (5 woningen) heeft een live gesprek
plaatsgevonden.
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Tevens heeft er op 22 april een digitale informatievond plaatsgevonden waarin de gemeente, Statkraft en
ROM3D informatie hebben verstrekt en vragen hebben beantwoord.
Een aantal omwonenden heeft laten weten dat ze waarden hechten aan de openheid van het gebied en hun
weidse uitzicht. Bij beide ontwerpen is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Onduidelijkheden of vragen?
Mocht u onduidelijkheden aantreffen in de aangeboden stukken danwel er vragen over hebben, dan zijn we
graag bereid een toelichting te geven voorafgaand aan uw commissievergadering.
Hoogachtend,
Jochem Besten
ROM3D B.V.
Contactgegevens:
Tel
06-13598307
Mail.
jochem.besten@rom3d.nl
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