
Gemeenteraad gemeente Rhenen

Verkenning initiatief energieproject Remmerden

5 januari 2021
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Agenda

• Visie gemeente Rhenen 

• Visie Coöperatie ValleiEnergie en Solarfields

• Waarom dit initiatief?

• Wat houdt het initiatief in?

• Belang betrekken samenleving

• Energiepark: Zon en Wind

• Planning Zon en planning Wind

• Beantwoording vragen

• Vervolg
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Visie gemeente Rhenen

• Ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn

• Bijdragen aan doelstelling FoodValley (0,75 TWh) 

• Remmerden is zoekgebied grootschalige energie 
vanuit de RES

• Zoveel mogelijk zon-op-dak  

• Zon-op-land bespreekbaar onder 
beleidsvoorwaarden
– Motie

– Beleidskader (2 februari 2021)

• Inwoners doen mee: “Waarderend Vernieuwen”. 

• Vergroten biodiversiteit
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Coöperatie ValleiEnergie
• Ledenorganisatie gemeenschappelijk doel en zonder 

winstoogmerk
• Regio FoodValley (plus Renkum)

• Zon-Wind-Warmte
– 6 zonprojecten gerealiseerd (ca. 3.000 panelen)

– 2 zonprojecten in 2021 (ca. 5.000 panelen)

– Diverse zon- en wind-projecten in voorbereiding
– Energieloket voor gemeentes
– Wijkaanpakken voor gemeentes

• 50% lokaal eigendom
(p.219 klimaatakkoord: “marktpartijen en omgeving werken 
gelijkwaardig samen in de ontwikkeling, bouw en exploitatie”)

• Eigen Adviesbureau (ValleiEnergie Advies en 
Projecten)

• Samenwerken met andere coöperaties
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Coöperatie ValleiEnergie

Dat doen we door:

• Opwekprojecten zon-wind

• Wijkaanpakken informatie energiebesparing

• Communities vormen voor warmte en energie

• Steunen duurzame en/of sociale initiatieven

• Kennisdeling onderling

• Lokale werkgelegenheid bevorderen

• Samenwerken
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Solarfields

• “Samen de zon”

• Ambitie: 1 miljoen huishoudens voorzien van 
duurzame stroom voor 2030

• Meer dan 450.000 panelen geïnstalleerd 

• Ruim 120 projecten in voorbereiding

• Ervaring in zon op dak, land, water, carports

• Ervaring in windprojecten

• Commerciële organisatie, maar 

echt bereid tot lokaal samenwerken
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Gemeente Rhenen en ValleiEnergie/SolarFields
streven gezamenlijk naar

• Het halen van doelen voor energiebesparing en 
duurzame opwek binnen de gestelde termijnen

• >= 50% participatie (eigenaarschap met zeggenschap) 
inwoners in opwek van zon & wind (& warmte)

• Zo groot mogelijk draagvlak, eerlijke verdeling lusten en 
lasten 

• Het stimuleren van de lokale economie en kennisopbouw

• Leefbaarheid: People, Planet, Prosperity
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Waarom is zeggenschap zo belangrijk? 

• Draagvlak 
• Creëren van draagvlak is bijna onmogelijk zonder goede participatie

• Betrokkenheid
• Mensen worden trots op de projecten

• Lusten en lasten delen
• Omgeving draagt de lasten van projecten, dus moeten zij ook meedelen 

in de lusten

• Speciale aandacht voor inwoners zonder eigen vermogen
– Iedereen moet kunnen meedoen
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Ervaringen Zon-op-dak

• Subsidie mogelijkheden beperkt
– Postcoderoos beperkt tot 300 kWpiek (800-1.000 panelen)

– Alleen SDE mogelijk voor grote projecten (>20.000 panelen)

• Netaansluiting te kostbaar 

• Dakconstructie vaak niet sterk genoeg 
– Versterking of ondersteuning van spanten nodig

• Verzekering op daken steeds moeilijker

• Recht van Opstal 15 jaar wordt als lang ervaren

• In 2020 bleken 3 projecten van ValleiEnergie toch niet haalbaar

• Zon-op-dak blijft wel mogelijk met gunstige omstandigheden
– Investeringen door eigenaar (mede)

– Kleinere projecten (< 300 kWpiek)
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Initiatief Energiepark Remmerden

ZON

Kadastrale Percelen: 
– RNN01 – H – 8217, 7,52 ha

– RNN01 – H – 8270, 3,57 ha

Totaal oppervlakte: 
– 11,09 hectare

Totaal vermogen:
– 14,9 MWp

– 14.191.000 kWh (*ca. 2% van de totale duurzame 
energie opwek doel van RES Foodvalley)

Totaal huishoudens:
– 4.730 huishoudens (*op basis van 3000 kWh per 

jaar per huishouden)

– 57% van alle huishoudens in de gemeente Rhenen
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Initiatief met mogelijkheden
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• Huidige functie: enkelbestemming agrarisch.

• De percelen worden ingesloten door natuur en industrie, hierdoor is 
het eenvoudig om het landschappelijk in te passen.

• NNN-gebied: Natuurcompensatie en natuurontwikkeling.

• Verbetering bodemkwaliteit, doordat bodem tientallen jaren niet wordt 
bewerkt.

• Weinig direct omwonenden.

• Mogelijkheid tot uitbreiding.

• Geen versnippering: mogelijkheden om openheid Binnenveld te 
behouden.

• Koppelkansen met de daken op het bedrijvengebied, waardoor een 
reductie in de totale kosten voor een netinpassing mogelijk is voor alle 
partijen.



Omgevingsdialoog

1. Gemeente Rhenen: bestuur, politiek 
en ambtenaren

2. Direct omwonenden

3. Bedrijven en bedrijfswoningen

4. Natuurorganisaties/provincie

5. Overige inwoners en bedrijven
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Participatie

Procesparticipatie

Samen nadenken en beslissen tijdens 
het ontwikkelproces.

Onderwerpen:

1. Landschappelijke inpassing

2. Ecologische inpassing

3. Financiële participatie

4. Aanleg en onderhoud

5. ….
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Financiële participatie

De omgeving profiteert van de financiële 
opbrengsten van het energiepark.

Mogelijkheden:

1. Lokaal eigendom

2. Gebiedsfonds

3. Werkgelegenheid

4. Investeringsvormen

5. …..



Balans in rendement en natuur
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Visualisatie zonnepark (1/2) 
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Visualisatie zonnepark (2/2) 
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Verkenning Wind op Remmerden?

• Verkennend onderzoek naar mogelijkheden

• Rekening houden met:

– Windsterkte;

– Hoogte, onderlinge beïnvloeding;

– Veiligheidscontouren rondom;

– Slagschaduw, geluid;

– NatuurNetwerk, vogels, etc.

• Totaal geschat vermogen

– 1-2 molen(s) ca. 11 MWp – 20 MWp

– (*ca. 1,3 à 2,5% van doel RES FoodValley)
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Voorstel planning zon
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• Gevoerde omgevingsdialoog van belang voor vergunning

• Vastgestelde omgevingsvergunning nodig voor SDE-aanvraag

• Deze SDE-aanvraag nuttig voor gebiedsfonds (SDE-regeling versobert met de jaren)

Globale planning zon

5 januari 2021 Q1 

2021

Q2 

2021

Q3 

2021

Q4 

2021

H1 

2022

H2 

2022

H1 

2023

H2 

2023

H1 

2024

1 Betrekken en besluitvorming gemeenteraad

2 Betrekken samenleving

3 Betrekken Remmerden

4 Beleid gemeente (kader zon-op-land gemeente)

5 Ontwerp en technische onderzoeken

6 Omgevingsvergunning (aanvraag en verleend)

7 SDE++ aanvraag -> september 2021

8 Werving (en financiering)

9 Aanbesteding

10 Realisatie

11 In gebruikname



Gemeenteraad is besluitvormend

Formele besluiten

• Vaststellen beleidskader

• Verklaring van geen bedenkingen

• Afwijking bestemmingsplan

• …..

• Omgevingsvergunning
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Globale planning wind
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Globale planning windmolen(s)

5 januari 2021 H1 

2021

H2 

2021

H1 

2022

H2 

2022

1 Betrekken en besluitvorming gemeenteraad

2 Betrekken samenleving

3 Betrekken Remmerden

4 Beleid gemeente (kader windenergie gemeente)

5 Technische onderzoeken

6 MER

7 Bestemmingsplan

8 Vergunningaanvraag

9 Subsidieaanvraag

10 Werving (en financiering)

11 Aanbesteding

12 Realisatie

13 In gebruikname

2023 - 2027



Participatielening Zon
voor Coöperatie ValleiEnergie
Coöperatie ValleiEnergie vraagt de 
gemeente Rhenen een lening als bijdrage 
in de ontwikkelkosten bestemd voor het 
Participatieproces.

– Ontwikkelfonds van Coöperatie 
ValleiEnergie nog te klein voor 
aanloopkosten van project van deze 
omvang

– Aflossing lening vanaf ‘financial close’

– Lening alleen voor coöperatie ValleiEnergie

• Risico’s gemeente
– Lening wordt een subsidie als het project 

in z’n geheel niet door zou gaan.
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Inschatting ontwikkelkosten Zon

Afstemming (planvorming, overleg, etc.) 6.000

Landschappelijk / ecologische inpassing
(incl. gesprekken natuurorganisaties, 
ontwerpateliers, digitale bijeenkomsten, etc.)

16.000

Omwonenden en bedrijven 
(publiciteit, gesprekken, digitale bijeenkomsten, 
opvolging vragen, etc.)

19.000

Inwoners
(publiciteit, gesprekken, digitale bijeenkomsten, 
opvolging vragen via website, etc.)

19.000

Technische uitwerking, leges, aanbesteding, 
realisatie, etc.

n.v.t.

Totaal 60.000



Globale ontwikkelkosten Wind
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Vragen?

• Zijn er vragen over deze verkenning / dit initiatief?
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Hoe nu verder?

• Na vaststellen beleidskader in gemeenteraad

• Maar, mag de omgevingsdialoog al wel starten?

• Inwoners vragen meestal om vroeg betrokken te worden

• Nuancering in aanpak voor zon en aanpak voor wind

• Met de kanttekening dat het beleid nog vastgesteld moet 
worden
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