Onderwerp: uitnodiging excursie naar zonneveld en vervolgproces

Aan: belangstellenden meedenken inpassing en inrichting mogelijke zonnevelden in Over de Laak

Beste meneer/mevrouw,
In vervolg op mijn e-mailbericht van 1 april jl. nodig ik u nu graag uit voor een excursie naar een
recent gerealiseerd zonneveld, op woensdag 25 mei van 13.00 – 17.30 uur.
Daarnaast schets ik in deze mail het proces zoals we dat in de komende periode voor ons zien. De
stappen hebben tot doel om in goede afstemming met u te komen tot randvoorwaarden voor het
opwekken van zonne-energie in Over de Laak.
Excursie: waarheen en waarom?
Om gezamenlijk een beeld te krijgen van de verschillende keuzemogelijkheden bij het ontwikkelen en
realiseren van een zonneveld, zou ik graag starten met een bezoek aan zonneveld Klarenbeek in de
gemeente Voorst. Het is wat mij betreft een interessante casus omdat de omgeving een centrale rol
heeft gespeeld in het ontwerpproces en er daarbij veel aandacht is besteed aan natuurontwikkeling
en inpassing in het landschap. Ook geeft het een beeld van aspecten als toegankelijkheid hoogte van
de panelen en lokale participatie door een energiecoöperatie. Eén van de betrokken bewoners wil
ons ontvangen en een toelichting geven. Daarnaast is de excursie meteen een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. We hopen dat u de tijd er voor vrij kunt en wilt maken. Voor wie niet mee kan,
zorgen we na de excursie voor informatie op de projectpagina voor Over de Laak.
Aanmelden voor de excursie
De NMU (Natuur- en Milieufederatie Utrecht) organiseert de excursie. De NMU werkt in de regio
hard aan de realisatie van een energietransitie waarin een 'plus op natuur' en lokale meerwaarde de
norm zijn, en beschikt ruimschoots over kennis en praktijkervaring op dit thema. De excursie vindt
plaats op woensdag 25 mei van 13.00 – 17.30 uur (op 8 juni bij slecht weer). Aanmelden kan
https://spits-online.nu/platform/VDxAeBFo04O1xDd5jRdD. Er kunnen 40 personen deelnemen. Bij
meer belangstelling gaan we uit van volgorde van aanmelden. Bij minder dan 15 aanmeldingen gaat
de excursie niet door. Voor nadere informatie over de excursie kunt u zich wenden tot de heer
Gerben de Vries: g.de.vries@nmu.nl
Hoe verder na de excursie?
Om een goed beeld te krijgen van wat verschillende belanghebbenden belangrijk vinden bij het
ontwikkelen en inpassen van zonnevelden in Over de Laak, zetten we in juni een enquête uit.
Daarnaast laten we onderzoek uitvoeren naar de voorwaarden voor financiële haalbaarheid van
zonnevelden in Over de Laak. Ook stemmen we af met de eigenaren in het gebied en met de
gemeente Nijkerk. De gemeente Nijkerk heeft ook plannen voor het opwekken van zonne- en
windenergie. Alle informatie die we op deze manier verzamelen, bespreken we graag met u tijdens
een inloopbijeenkomst. We hopen deze bijeenkomst nog voor de zomervakantie te organiseren.
Daarna stellen we concept randvoorwaarden op. Die sturen we u toe en bespreken we met u tijdens
een volgende bijeenkomst. Dat zal kort na de zomervakantie zijn.

Daarna passen we de concept randvoorwaarden aan en leggen we deze voor aan het college van
burgemeester en wethouders en als zij daarmee akkoord gaan aan de gemeenteraad. U kunt gebruik
maken van het recht om in te spreken bij de gemeenteraadsvergadering waarin de randvoorwaarden
worden besproken.
Met deze mail hoop ik u een goed beeld te hebben gegeven van de stappen die we willen zetten.
Ik ontmoet u graag op 25 mei bij de excursie naar het zonneveld bij Voorst.
Met vriendelijke groeten,
Hans Olsthoorn
Procesmanager Zonnevelden Over de Laak, gemeente Amersfoort

