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De locatie langs de Autoweg bij Remmerden waar mogelijk een zonnepark komt. © Herman Stöver

Ophef in Rhenen over mogelijke
komst zonnepark bij Remmerden: had
de koper voorkennis?
RHENEN - Natuur opofferen voor groene energie? Dat accepteren de
omwonenden van het landelijk gebied bij Remmerden, net buiten Rhenen, niet.
Al helemaal niet nu blijkt dat VVD-raadslid Arjen Bonnema delen van het
natuurgebied heeft opgekocht. Bonnema zegt op zijn beurt de grond nooit
expliciet gekocht te hebben om een zonnepark te ontwikkelen. ,,Maar ik ben er
niet op tegen als er op mijn stuk land zonnepanelen komen.”
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In januari werden de Rhenenaren nog gerustgesteld over een ander gebied: het
Rhenense deel van het Binnenveld zou vrij blijven van zonneparken. De gemeente liet
weten het hoofd te breken over een geschikte plek voor zonnepanelen. 
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Opgeschrikt door bericht van de gemeente 
Maar waar dan wel? Enkele omwonenden van de Autoweg bij Remmerden werden
onlangs opgeschrikt door een bericht van de gemeente. Daaruit blijkt dat de
gemeente gaat onderzoeken of daar een zonnepark kan komen. 

Twee weken geleden kwam dat onderzoek in een stroomversnelling; ,,De
omgevingsvergunning moest ineens per juni rond zijn’’, vertelt Juliette Hielckert
namens de verontruste buurtbewoners. Zij startten een actiegroep, Eerlijk met Groen. 

Zou hij voorkennis hebben gehad?
Juliette Hielckert

De onvrede werd verder aangewakkerd toen bleek dat VVD-raadslid Arjen Bonnema
vier hectare grond langs de Autoweg heeft opgekocht. Wantrouwen overheerst: ,,Zou
hij voorkennis hebben gehad?’’ vraagt Hielckert zich af.

Het is immers een lucratieve business, denkt ze hardop. ,,Per hectare verdien je
ongeveer 8000 euro aan een zonnepark. Terwijl een boer hier maar een paar honderd
euro per jaar mee verdient.’’

Ik heb de grond nooit expliciet gekocht om een
zonnepark te ontwikke len.
Arjen Bonnema

,,Onzin’’, zegt Bonnema in een reactie. ,,Die vier hectare heb ik ooit gekocht voor
industrieontwikkeling.’’ Het braakliggende stuk land grenst aan zijn bedrijfspand,
Arbon. ,,Ik heb de grond nooit expliciet gekocht om een zonnepark te ontwikkelen. Dat
is apert onjuist. Maar ik ben er niet op tegen als er op mijn stuk land zonnepanelen
komen. Linksom of rechtsom zullen er toch meer zonneparken komen. Als wij het niet
doen, heb je het risico dat de provincie zich er uiteindelijk mee gaat bemoeien. En dan
hebben wij in Rhenen niks meer voor het zeggen.’’

https://eerlijkmetgroen.nl/


‘Laat groen niet wijken voor poen’
Voorkennis of niet: het zonnepark mag er niet komen, vindt de buurt. ,,We zijn niet
tegen zonneparken. Maar wél als je voor groene energie de natuur opoffert.’’ De
omwonenden startten een petitie ‘Laat groen niet wijken voor poen.’ Sinds 21 april is
die bijna 600 keer ondertekend. De actiegroep pleit eerder voor het aanleggen van
zonnepanelen op daken van huizen. 
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Onvrede bij de VVD
Om de gemoederen te sussen, organiseerden VVD-fractievoorzitter Leo Schenk en
raadslid Richard Salari eind april een digitale bijeenkomst met bezorgde burgers uit
Rhenen. Zónder Arjen Bonnema. 

,,Omwonenden hadden contact met ons gezocht over deze zaak", verklaart Schenk.
,,Als er ergens zorgen zijn, bieden wij natuurlijk een luisterend oor. Zij hebben het
gevoel dat ze er alleen voor staan.”

https://petities.nl/petitions/laat-groen-niet-wijken-voor-poen
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Laten we eerst de daken volleggen met
zonnepane len.
Leo Schenk, VVD Rhenen

Schenk zegt het eens te zijn met de bezwaren van de buurtbewoners. ,,Voor dit soort
maatregelen moet er draagvlak zijn en dat is er duidelijk niet. Wij willen ook geen
natuur- en landbouwgrond opofferen voor zonneparken. Laten we eerst de daken
volleggen met zonnepanelen. Van de 8200 daken in Rhenen zijn er nu 675 belegd
met zonnepanelen. Nog een lange weg te gaan dus.”

,,Rhenen bungelt onderaan de lijst als het gaat om het opwekken van groene
energie’’, zegt Bonnema. ,,Natuurlijk zit niemand te wachten op zonnepanelen. Maar
wij moeten ook voldoen aan afspraken van de Regionale Energiestrategie.’’ Dat er zo
veel ophef is, had Bonnema wel verwacht: ,,Het laat me Siberisch koud. Ik heb niks te
verzwijgen.’’

Dat er zo veel ophef is, laat me Siberisch koud. Ik
heb niks te verzwijgen.
Arjen Bonnema

Schenk wijst er wel op dat Bonnema zich bij discussies en stemmingen over
zonneparken altijd afzijdig heeft gehouden.

Hij voegt eraan toe dat de VVD ook tegen de mogelijke komst is van twee windmolens
van 240 meter hoogte op de nabijgelegen Remmerdense Heide. ,,Dan kun je vanaf de
Cuneratoren de Domtoren in Utrecht niet meer zien.”

Gemeente is nu aan zet
,,Nu hangt het af van de gemeente: als die een omgevingsvergunning verstrekt voor
de bouw van een zonnepark, trek je als burger aan het kortste eind’’, verzucht
Hielckert. 



De actiegroep heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen.


