Verslag bijeenkomst werkgroep Zonnepark Bankhoef
Datum
25 maart 2021
Locatie:
Digitaal via Microsoft Teams vanwege het coronavirus.
Aanwezigen
Toon Janssen (Leefbaarheidsgroep Hernen – Leur)
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Joop Blokland (inwoner van Hernen)
Johan van Heumen (inwoner van Hernen)
Jocky Naderman (IVN Rijk van Nijmegen)
Jordy Houkes (Natuur en Milieu Wijchen (NMW))
Frans Dolmans (neutrale begeleider proces samenwerking ECL – PE, lid ECL)
Joep van Doornik (Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL))
Frank Schothuis (Pure Energie (PE))
Matthijs Oppenhuizen (Pure Energie (PE))
Michel Arninkhof (Pure Energie (PE))
Linda Kempers (Pure energie (PE)) - procesbegeleider
Malou Tuut (Pure energie (PE)) – notulist
Afwezig
Hugo Voncken (inwoner van Wijchen)
Allard van Krevel (Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL))
Marije Arah (Pure Energie (PE))
Peter Wilmink (Leefbaarheidsgroep Hernen – Leur)
Verloop van de bijeenkomst
Er is een presentatie gemaakt die tijdens de bijeenkomst als agenda is gebruikt. De presentatie is als
bijlage bij dit verslag gevoegd.
Vragen en opmerkingen
Het verslag concentreert zich op de vragen en opmerkingen tijdens het overleg, en de reacties
daarop. De informatie die is gedeeld, staat in de presentatie. Onderstaande vragen en opmerkingen
volgen de opbouw van de agenda. Reacties van ECL en PE hierop staan achter de zwarte pijl ➔.
Mededelingen en vaststellen agenda
Er zijn een aantal personen die nieuw zijn in de werkgroep, zij stellen zich voor tijdens dit overleg. De
agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Stand van zaken
1. Voorheen wilde ECL voor hun deel van 50% zelf beslissingen nemen en handelen naar eigen
plan, onafhankelijk van PE. Is dat, nu er één B.V. wordt opgericht, nog steeds het geval?
➔ Nee, alle acties die worden ondernomen, worden in gezamenlijk overleg tussen ECL en
PE uitgevoerd.

Landschappelijke inpassing
1. Op dit moment wordt er een poel uitgegraven in de uitham bij de zoutopslag. Is dat een
onderdeel van dit project of zijn dat herstelwerkzaamheden?
➔ Deze werkzaamheden staan los van dit project.
2. Hoe breed zijn de rijen qua panelen van boven naar beneneden (van noord naar zuid)?
➔ Dit moet nog worden uitgewerkt in de technische tekening. De verwachting is dat de
rijen 5 panelen breed worden. 1 paneel is circa 1 meter breed en 2 meter hoog. De
panelen worden 60 centimeter boven de grond geplaatst.
3. Kan het regenwater met deze afmetingen van de panelen wel tussen de panelen door zoals
in het plan staat? Ook wordt er gesproken om schapen tussen de panelen te laten lopen,
maar dan is 60 centimeter boven de grond wel laag. Schapen kunnen dan namelijk op de
panelen springen. Is er ook nagedacht over het eventueel kapot knagen van de kabels en
andere apparatuur door schapen?
➔ Water en zonnestralen kunnen langs de panelen, omdat de panelen niet strak tegen
elkaar aanliggen. Daar zit ruimte tussen. Er is nog niet op detailniveau gesproken over
het laten grazen van schapen. Er moet nog worden gekeken naar het risico, daarin zal
zeker de opmerking over de 60 centimeter en de kabels worden meegenomen.
In andere parken worden kabels en omvormers afgeschermd, zodat schapen daar niet bij
kunnen komen. Er is contact met een zonnepark waar schapen al een aantal jaren
grazen. Hier hebben ze de kabels en omvormers afgeschermd, zodat de schapen daar
niet bij kunnen komen.
4. De panelen komen tot 2 meter of hoger. Hoe hoog worden de hagen ongeveer?
➔ Er ligt een beperking vanuit de gemeente om niet hoger te gaan dan 2 meter met de
zonnepanelen. De haag zal rond de 80 centimeter worden aangeplant en na 2/3 jaar is
deze ongeveer 2 meter. Aan de noordkant komen bomen tegen het talud. Hiermee zal na
3 jaar het zonnepark minder of niet te zien zijn.
5. Wat voor soort bloemrijkgrasland wordt er neergelegd?
➔ In de presentatie staan de soorten genoemd.
6. Er wordt opgemerkt dat bij het maken van dit plan goed is geluisterd naar de aangedragen
punten van de werkgroep. Het komt nu aan om de puntjes op de ‘i’ te zetten. Het is wel van
belang om het onderhoud, ook als dat met schapen wordt gedaan, goed uit te voeren. Met
name zit het daar in of het een succes wordt of niet. Wat nu in het plan staat, moet ook
daadwerkelijk zo gaan gebeuren.
➔ Het is inderdaad van belang dat het onderhoud goed wordt uitgevoerd, met name de
schapen zal goed over nagedacht moeten worden. Er wordt uiteraard geprobeerd om dit
zo te implementeren en daarvoor wordt een specifieker beheerplan opgesteld.
7. Hoe ziet het onderhoud er na 15 jaar en na 20 jaar uit? Er is vaak geen geld gereserveerd na
15 en 20 jaar. Wandelpaden worden dan bijvoorbeeld niet meer goed onderhouden of het
snoeiwerk niet bijgewerkt. Controleert de gemeente of het onderhoud echt gebeurt?
➔ Dit wordt onderdeel van de aanvraag. Het plan wordt wel gemonitord. In het plan staat
wat we hebben afgesproken en hier moeten we ons aan houden. De kosten zijn
onderdeel van de businesscase en dit projectplan is onderdeel van de vergunning, dus als
we hier ons niet aan houden, overtreden we van het landschappelijk inpassingsplan.
8. Zijn er nog overleggen en/of gesprekken gaande met stichting Das en Boom?

➔ Das en Boom heeft in een eerder telefoongesprek aangegeven geen behoefte te hebben
aan een gesprek. Dit zonnepark is volgens hen een inbreuk op leefomgeving van das en
ze willen dat er zorgvuldig wordt omgaan met de das. Das en Boom zit er principiëler in:
het ontwikkelen van natuur in bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone zoals hier
moet volgens de stichting een doel op zich zijn en niet iets waarvoor eerst een initiatief
voor een zonnepark moet komen. Tijdens het telefoongesprek gaf Das en Boom
tegelijkertijd wel enkele van hun uitgangspunten mee. Die zijn meegenomen bij het
opstellen van het plan.
Ook is de stichting uitgenodigd voor deze werkgroep. Hier wilde ze niet aan deelnemen,
omdat de stichting bij een ander zonnepark wel meedacht, maar geen voorstander was
van het zonnepark op die plek. Toen is het beeld ontstaat dat Das en Boom vóór dat
zonnepark was en dat wil Das en Boom nu voorkomen.
Overige stukken vergunningaanvraag
1. Natuur en Milieu Wijchen geeft aan het zeer verstandig te vinden dat er een ontheffing Wet
natuurbescherming wordt aangevraagd, ondanks dat het leefgebied van de dassen niet
wordt verkleind. Als de provincie daarmee instemt, geeft dat extra zekerheid en dat is
helemaal het geval als de provincie oordeelt dat de ontheffing niet nodig is.
2. In het plan mist het beheer- en onderhoudsplan voor het park en de voorwaarden voor het
opstellen van een ecologisch werkprotocol voor de bouw (in welk periode wordt het park
aangelegd e.d.). Het is wel goed om dit al op te stellen.
➔ Het beheer- en onderhoudsplan op hoofdlijnen is in het landschappelijk inpassingsplan
verwerkt. Een gedetailleerd beheer- en onderhoudsplan wordt in aanloop naar de bouw
opgesteld.
Planning en communicatie
1. Hoe zit het met het elektriciteitsnetwerk?
➔ Er is nog geen sprake van congestie (gebrek aan capaciteit op het net). Laatst hebben de
gemeenten Wijchen, Beuningen en Druten een bijeenkomst georganiseerd over dit punt.
Het net zit nog niet vol, maar het wordt wel spannend. Uit de Regionale Energiestrategie
(RES) blijkt dat er veel gebeurt in deze regio en projecten staan in de rij om aan te
sluiten. De netaansluiting is pas zeker een aanbetaling wordt gedaan. We hopen dat te
kunnen doen wanneer we een vergunning hebben. We zijn met de gemeente in contact
om dit proces zo spoedig en soepel mogelijk te laten verlopen. Liander, de netbeheerder,
gaat over de netaansluitingen. De gemeente en netbeheerders hebben wel veel
overleggen, zodat de netbeheerder weet waar ze eventueel het net moeten uitbreiden.
Rondvraag en volgend overleg
Een volgend overleg met de werkgroep wordt op een later moment ingepland als er wat meer
bekend is over de beoogde planning van de gemeente. Ten tijde van de beoogde openbare
informatieavond (nu beoogd medio april) wordt bekeken of er onderwerpen zijn waar de werkgroep
over moet worden geïnformeerd.

