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Rhenen, 13 april 2021 
 
Betreft : Uitnodiging bijeenkomst omwonenden initiatief zonnepark Remmerden 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Hierbij nodigen wij u uit, namens Solarfields en coöperatie Rhenen i.o., voor een bijeenkomst voor 
omwonenden aan de start van het initiatief zonnepark Remmerden.  
De bijeenkomst vindt plaats op  

19 april 2021 van 19.30 – 21.00 uur 
in de hal van het Huis van de gemeente Rhenen, 
Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen. 

 
Binnen de coronaregels van de Rijksoverheid is dit toegestaan. We blijven binnen de toegestane 
hoeveelheid mensen. Wel is het verplicht om u aan te melden via info@zonneparkremmerden.nl. 
Kom ook, gezien het maximaal aantal mensen, bij voorkeur met 1 persoon; maar maximaal met 2 
personen per huishouden. Mocht u klachten hebben, blijf dan thuis.  
Dan sturen wij u achteraf een verslag van de avond. 
 
Tijdens de bijeenkomst zullen de initiatiefnemers o.a. het zonne-initiatief, de processtappen, 
omgevingsparticipatie en planning bespreken. Naast de initiatiefnemers is ook wethouder  
Jolanda de Heer van de gemeente Rhenen aanwezig om de energie-opgave voor Rhenen toe te 
lichten en wat de gemeente van belang vindt bij dit project.  
Voor een belangrijk deel van de bijeenkomst zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen en uw 
mening kenbaar te maken. 
 
We hebben gemerkt dat de gesprekken die de energiecoöperatie de afgelopen tijd heeft gevoerd om 
het initiatief zonnepark Remmerden aan te kondigen, veel hebben losgemaakt. Dat is ook te 
begrijpen, want een zonnepark heeft impact. Gezien de vele reacties heeft het ook veel 
onduidelijkheden opgeleverd. Daarvoor onze oprechte excuses. 
 
In de bijeenkomst zullen daarom allerlei aspecten aan bod komen.  
Waarom zou hier een zonnepark moeten komen? Mag het eigenlijk wel in zo’n waardevol gebied qua 
natuur en archeologie? Moeten niet eerst alle daken vol gelegd worden? En waarom kan er zon op 
agrarisch gebied komen?  
We willen graag de benodigde processtappen voor ontwikkeling laten zien in relatie tot een planning. 
Maar ook delen hoe het vervolg van omgevingsparticipatie eruit ziet en wat uw inbreng daarbij kan 
zijn.  
 
Het gevoel ook bespreken dat ‘alles al bedacht en uitgewerkt is. Het is niet zo dat er ‘even snel’ een 
zonnepark zou kunnen komen. Het initiatief staat nog aan het begin. Tot nu toe zijn er gesprekken 
gevoerd met omwonenden, waarin deze bijeenkomst is aangekondigd en is er een veldbezoek 
geweest om de ecologische waarden van het gebied te onderzoeken.  
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De agenda voor de bijeenkomst ziet er als volgt uit: 
 

1. Welkom 
2. Energie-opgave Rhenen 
3. Initiatief zonnepark 
4. Ruimte voor vragen 
5. Vervolgstappen en afspraken 
6. Afsluiting 

 
Wij hopen u op 19 april op de bijeenkomst te ontmoeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Sander Leone   Paul Nagtegaal 
Solarfields   coöperatie Rhenen i.o. 


