Toelichting intakeverzoek Zonnepark Bankhoef
Inleiding
In samenwerking met de betreffende grondeigenaren – die eveneens eigenaren zijn van landgoed De
Heerlijkheid - heeft Pure Energie Zon B.V. (verder Pure Energie) het plan om een grondgebonden
zonnepark te bouwen aan De Bankhoeve en Papenstraatje in Leur (verder Zonnepark Bankhoef). Het
gaat om het perceel kadastraal bekend als gemeente Bergharen, sectie D en nummer 171. Het
zonnepark zal een oppervlakte hebben van minimaal 20 en maximaal 25 hectare en is gelegen
parallel aan de snelweg A50. Het gebied ligt ten westen van Leur en ten oosten van de snelweg, in de
gemeente Wijchen. Aan de zuidkant bevindt zich Knooppunt Bankhoef en aan de noordkant de kern
Hernen.

Schetsplan zonnepark met landschappelijke inpassing
Pure Energie heeft BügelHajema Adviseurs gevraagd om een eerste inrichtingsschets te maken van
het zonnepark waarbij rekening is gehouden met landschappelijke inpassing. In de schets is aandacht
voor de rondom het plangebied gelegen bosschages die onderdeel uitmaken van het Gelders
Natuurnetwerk (GNN) en wordt ingezet op een versterking van de natte en droge ecologische
verbindingen in de omgeving. De inrichtingsschets is, als onderdeel van het concept Landschappelijk
inpassingsplan, ter informatie als bijlage bij het intakeverzoek gevoegd. Wij willen er nadrukkelijk op
wijzen dat dit een eerste schets is die met omwonenden en maatschappelijke organisaties verder zal
worden uitgewerkt en waar nodig aan de wensen vanuit de omgeving zal worden aangepast. De
schets en het inpassingsplan geven een indruk van de mogelijkheden en denkrichting. De schets is
getoond aan bezoekers van de informatieavond op 14 februari 2020 die Pure Energie over dit
zonnepark organiseerde. De aanwezigen zijn op deze informatieavond ook nadrukkelijk door Pure
Energie opgeroepen om mee te denken over de concretere inrichting van het zonnepark.

Stand van zaken
Op 14 februari 2020 heeft er een openbare informatieavond voor alle geïnteresseerden plaats
gevonden in dorpshuis De Mijlpaal in Hernen. Opmerkingen en vragen van deze informatieavond zijn
de eerste input van de omgeving voor een plan.
Pure Energie stelt voor een werkgroep in te richten waarin omwonenden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties zitting nemen om in samenspraak met de initiatiefnemer(s) een
concreet plan te maken voor Zonnepark Bankhoef. Door het instellen van een werkgroep kan de
omgeving op gestructureerde wijze betrokken zijn bij het zonnepark en is er een herkenbaar punt
waar alle betrokkenen en belangen rondom het zonnepark samen kunnen komen. Tijdens de
openbare informatieavond heeft zich reeds één natuurorganisatie aangemeld om actief mee te
denken over landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen.
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Visie op zonne-energie, gemeenten Druten & Wijchen
Op 20 februari 2020 is de gemeentelijke Visie op zonne-energie vastgesteld. Het plan voor Zonnepark
Bankhoef is gelegen in een gebied welke getypeerd is als ‘Oude oeverwallen’. Op de beoogde locatie
is het ontwikkelen van een zonnepark mogelijk, mits deze past in de maat en schaal van het
betreffende landschapstype, geen afbreuk doet aan specifieke omgevingskenmerken en kwaliteiten,
kan rekenen op zowel een goede landschappelijke inpassing, alsmede betrokkenheid en breed
maatschappelijk draagvlak vanuit de directe omgeving. Naast omwonenden, dient tevens
rekening te worden gehouden met de gevolgen van het zonnepark op de landbouwstructuur. Pure
Energie sluit in de uitwerking van het plan voor Zonnepark Bankhoef hierop aan. Dit is verder
toegelicht in het bijgevoegde project- en participatieplan.

Verzoek planbeoordeling
Pure Energie vraagt burgemeester en wethouders van de gemeente Wijchen een uitspraak te doen
over de planologische haalbaarheid (buitenplanse afwijking of bestemmingsplanwijziging) van het
initiatief voor Zonnepark Bankhoef.
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