
Omwonenden bijeenkomst 19 april 2021, 

onderzoek zonnepark Remmerden 

Vragen aan de Gemeente Rhenen ter attentie van mw. J. de Heer en de initiatiefnemers van 
zonnepark Remmerden (oa SolarFields en Coöperatie Rhenen i.o.) 

 

Onderstaand de samengevoegde vragenlijst van de omwonenden zoals die genoemd zijn in de brief 
van Dhr J.W. Verhoeven van Bosselaar en Strengers. 

Graag zouden wij schriftelijk antwoord krijgen op onderstaande vragen van omwonenden van 
Remmerden.  

Vraag 1. (aan Solarfields)  

Wie zijn behalve Solarfields de initiatiefnemers en zijn die aanwezig? 
Volgens de brief van de gemeente dd 22 februari hebben de grondeigenaren (initiatiefnemers) 
verzocht de mogelijkheden te onderzoeken. Wie zijn die grondeigenaren? En zijn die aanwezig? 

Vraag 2. (aan mw de Heer) 

Mw de Heer geeft in één van de stukken aan: “Er is een keuze gemaakt om het Binnenveld uit te 
sluiten voor de realisatie van zonnepanelen op land. Hiermee geven we ruimte aan goed agrarisch 
ondernemerschap, waar het Binnenveld door gekenmerkt wordt.”  Waarom geeft u goede argrarische 
ondernemers bij Remmerden niet dezelfde ruimte? Met deze plannen moeten argrarische 
familiebedrijven die al generaties met trots hun land bewerken stoppen met hun activiteiten! 

Vraag 3. (aan mw de Heer) 

In een raadsvergadering heeft D66 raadslid de zorg geuit dat door de zonneveldplannen er speculatie 
op grond op gang zou komen. Hier is inmiddels duidelijk sprake van in Remmerden. Investeerders zijn 
systematisch grond aan het opkopen en de pacht aan het opzeggen bij de boeren die de grond nu 
pachten voor argrarische doeleinden. Er is zelfs sprake van intimidatie en dreigen met rechtzaken als 
een boer weigert zijn grond te verkopen aan nota bene een raadslid dat hierin actief is en als eerste 
op de hoogte is van de plannen en ontwikkelingen. 

Welke stappen gaat u ondernemen om deze ongewenste ontwikkeling onmiddellijk te stoppen? 

Vraag 4. (aan mw de Heer) 

Nu het binnenveld van meer dan 1300 ha is uitgesloten van zonnevelden heeft Mw de Heer 
 aangegeven dat er ten westen van Rhenen nog ca 61 tot 69 ha grond beschikbaar is voor 
zonnevelden en een windmolen. Welke gebieden zijn dat, behalve Remmerden? 

Vraag 5. (aan mw de Heer) 

Solarfields geeft (op haar website) aan vanaf 10ha in de markt te zijn om zonnevelden te ontwikkelen 
en dat je als grondeigenaar minimaal 5 ha grond moet inbrengen om aan te kunnen haken. Voor 
daken geldt een minimale grootte van 3000 m2. Waar anders dan in Remmerden kan dit gerealiseerd 
worden nu het Binnenveld is uitgesloten? 



Is Solarfields in retrospect wel een goede initiatiefnemer voor dit gebied; hun schaalgrootte past 
immers beter bij de mogelijkheden op het Binnenveld. 

Vraag 6. (aan mw de Heer) 

Solarfields wil de het laaghangende fruit eerst plukken nl grote zonnevelden.  

Waarom stimuleert de gemeente met eigen investeringen niet eerst de daken vol te leggen en indien 
nodig eerst constructief te verzwaren? 

Vraag 7. (aan mw de Heer) 

Wanneer is bekend of en hoeveel de gemeente gaat investeren en wat zijn hierbij de overwegingen? 

Vraag 8. (aan mw de Heer) 

Het lokaal eigendom van 50% gaat erover dat minimaal 50% van de financiële opbrengst ten goede 
komt aan de lokale inwoners/ondernemers/gemeenschap. 

- Hoe is “financiele opbrengst” gedefinieerd en wie stelt dat vast?  
- Wat wordt verstaan onder “lokale inwoners/ondernemers/gemeenschap” vallen daar ook de 

inwoners van het Binnenveld onder of alleen de inwoners en ondernemers wiens directe 
leefomgeving zwaar wordt belast. 
 

Vraag 9. (aan Solarfields) 

Waarom wil Solarfields niet met ValleiEnergie werken en wordt er een nieuwe Cooperatie opgericht? 

Vraag 10. (aan Solarfields en mw de Heer) 

Hoe kunnen we als omwonenden voorkomen dat er zonevelden en windturbines komen midden in 
dit unieke stukje NNN gebied dat ingesloten is tussen Natura 2000 gebied en het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug met een hoge cultuur historische waarde? Tenslotte worden door  provincie, 
gemeente en bewoners al  decennia lang kosten noch moeite gespaard om dit uniek stukje 
Nederland te behouden! 

Vraag 11. (aan mw de Heer) 

Dhr. Jan_Willem Verhoeven van Bosselaar Strengers heeft u een brief gestuurd met daarin oa een 
WOB verzoek. 

Wat is de status van dit WOB verzoek en wanneer kunnen wij de informatie tegemoet zien? 

Vraag 12. (aan mw de Heer) 

Plan A was Binnenveld, plan B is Remmerden, wat is plan C? 

Vraag 13. (aan gemeente en initiatiefnemers) 

We horen heel weinig over het gewicht van de natuur in de overweging of dit initiatief doorgang kan 
vinden. NNN gebied is “nee tenzij”. Wat is de meerwaarde voor de natuur (fauna) als dit plan 
doorgang zou vinden.  

Vraag 14. (aan mw de Heer) 



Vorig jaar begin maart zijn er drie RES informatieavonden geweest voor omwonenden (Elst, 
Achterberg en Rhenen) waarvoor wij geen uitnodiging hebben gezien, wie wel? Mw de Heer heeft 
gesteld dat Remmerden door de inwoners als beste plek is aangewezen voor windturbines. 
Omwonenden van Remmerden zijn daar niet in betrokken. Hoeveel inwoners hebben die 
informatieavonden uberhaupt bezocht? Wil mw de Heer haar standpunt wijzigen hierin? Immers 
iemand in Maastricht vragen of het een goed plan is windturbines in Groningen te plaatsen, zal daar 
mee instemmen 

Vraag 15. (aan gemeente en initiatiefnemers) 

De communicatie en transperantheid vanuit de gemeente en vanuit de coöperatie io laat zeer te 
wensen over, waardoor het vertrouwen is geschaadt 
Hoe gaat de gemeente en de initiatiefnemers dat veranderen en het proces transperant maken? 
Weet de gemeente en de coöperatie of iedereen nu wel geïnformeerd en tijdig uitgenodigd is? 

Vraag 16. (aan mw de Heer) 

Wat is het nut van een zonneladder als alle eerste treden daarbij onhaalbaar zijn (of onhaalbaar 
verklaard worden door de gemeente)? Dan blijft altijd de laatste trede over en zijn de andere treden 
voor de bühne. 

Vraag 17. (aan gemeente en initiatiefnemers) 

Zijn de natuurorganisaties van NNN, Natura 2000 en NPUH geraadpleegd over dit initiatief? 
(voor het Binnenveld zijn LTO en ANV geraadpleegd) 

Vraag 18. (aan gemeente en initiatiefnemers) 
 
Vrijwel alle omwonenden hebben gekozen voor de plek waar ze nu wonen vanwege de groene vrije 
ruimte en de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Hiervoor hebben ze ook een prijs betaald. 
Door de nabije plaatsing van zonnepanelen en windmolen in dit omsloten gebied wordt de 
leefomgeving ernstig vertoord voor mens en dier.  
Hoeveel geld is er gereserveerd voor planschade? 

Vraag 19. (aan mw de Heer) 

Mw de Heer heeft geantwoord op een vraag van een partij uit de gemeenteraad dat er naast 
energiebesparing en het vol leggen van geschikte daken met zonnepanelen er één (of zijn het er 
twee?) windturbine nodig is. Maakt deze windturbine deel uit van het plan Remmerden en zo ja waar 
wordt die gerealiseerd? 

Vraag 20. (aan Solarfields) 

Welke subsidies worden aangevraagd?  (SDE++, SCE, …?) 

Vraag 21 (aan gemeente en initiatiefnemers)  

Waarom wordt de restruimte langs het spoor (ruim 5km) niet benut? 

 


