Beste @@@,
Met deze e-mail wil ik mij graag aan u voorstellen. De aanleiding hiervoor is mijn tijdelijke aanstelling
door de gemeente Amersfoort als procesmanager voor de locatiekeuze van mogelijke zonnevelden in
Over de Laak én uw aanmelding als belangstellende om daarover mee te denken.
Ruimte reserveren voor zonnevelden in het buitengebied houdt de gemoederen bezig op veel
plaatsen in ons land. Het opwekken van duurzame energie op eigen bodem is heel belangrijk voor de
toekomst van onze stad en onze kinderen. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan ruimte om te
recreëren en te genieten van natuur.
Waar gaat het over?
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om Over de Laak (140 hectare groot) te zien als gebied
waar het overgrote deel groen-recreatief blijft of wordt heringericht en een klein deel wordt ingezet
voor duurzame opwek met zonnevelden (10 hectare netto). We gaan nu onderzoeken welke
(inpassings) voorwaarden moeten gelden voor partijen die de aanleg van zonnevelden daadwerkelijk
zouden willen realiseren. Een interessant vraagstuk, waar liggen kansen voor zon en een verfraaiing
van het landschap, betere toegankelijkheid van het buitengebied en zelfs ruimte voor meer natuur.
De opdracht die ik meegekregen heb is om dit te onderzoeken en u als belangstellende daarbij te
betrekken. De bestuursopdracht valt uiteen in twee stappen. De eerste stap is die van het vaststellen
van de kaders voor inpassing van zonnevelden. De tweede stap is om te kijken naar mogelijke
locaties en op welke wijze deze aan de vastgestelde kaders kunnen voldoen. Het gaat dus niet om de
vraag óf er wel zonnevelden kunnen komen, maar onder welke voorwaarden, hoe en waar. Iedere
stap wordt afgesloten met besluitvorming door de gemeenteraad.
Meer informatie
De voorbereiding voor het zetten van de eerste stap is in volle gang. Er ligt al een rapport van
bureau Terra Incognita dat als basis dient voor de nadere uitwerking. Op de gemeentelijke
projectpagina van Over de Laak treft u het document aan. Ook kunt u op het internet nog kennis
nemen van het uitnodigingskader voor zonneweides (2020) van de gemeente.
Ik zie uit naar een interessant traject waarin u volop kan meedenken en doen over de vraag hoe,
waar en op welke wijze zonnevelden ingepast kunnen worden in Over de Laak. Als u vragen heeft
dan kunt u mij mailen via dit mailadres. Over ongeveer een maand zal ik u informeren over het
vervolgtraject met de eerste stap over de te stellen kaders.
Met vriendelijke groeten,
Hans Olsthoorn
Procesmanager Zonnevelden Over de Laak
Afdeling Programma’s en Projecten, gemeente Amersfoort

