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RES vragenuur Rhenen 17 mei 2021 
 

Als overheid hebben we de opdracht om een manier te vinden om op een duurzame manier 

energie op te wekken. Samen met de gemeenten uit Regio Foodvalley heeft de gemeente 

Rhenen een plan gemaakt hoe we dat in onze regio willen aanpakken. Dat is de Regionale 

Energie Strategie (RES). In deze RES geven we een antwoord op de vraag hoe we duurzame 

energie willen opwekken voor 2030. Dit betekent dat we zoeken naar mogelijkheden om 

energie op te wekken uit zon en wind. De opgave is om voor deze twee bewezen technieken 

mogelijkheden in de regio te inventariseren.  

 

Op maandag 17 mei konden inwoners met vragen over wat de RES betekent voor 

de inwoners van Rhenen, terecht op een vragenuur. Vragen konden vooraf gesteld worden via een 

aanmeldformulier. Ook tijdens de bijeenkomst was er mogelijkheid voor het stellen van vragen.  

 

Online aanwezig:  

 Jolanda de Heer, wethouder Duurzaamheid 

 Jetteke Boekschoten, beleidsmedewerker  

 Annette Roks, gespreksleider 

 Ca. 20 inwoners en enkele raadsleden 

 

Samenvatting vragen / antwoorden  
 

 Vraag: Wat zijn de directe plannen voor de gemeente Rhenen betreffende windmolens en 

zonnepanelen. En in hoeverre wordt hiermee rekening gehouden met de gezondheid van de 

mens, en met de dierenbevolking. Betreffende zonnepanelen, in hoeverre wordt er rekening 

gehouden met reflectie hiervan. 

Antwoord: In de gemeente Rhenen bevinden we ons in een beginfase. We gaan onderzoeken welke 

mogelijkheden er in onze gemeente zijn voor wind en zonne-energie. Bij het onderzoek van mogelijke 

locaties zal ook een milieu effectrapportage onderdeel vormen van het onderzoek. Hierbij houden we 

ons aan de landelijke regels.  

Op dit moment zijn er geen initiatieven of ideeën voor de aanleg van een windmolen in Rhenen. Als er 

op een plek een initiatief is voor de aanleg van een windmolen zal er voor die locatie zorgvuldig 

onderzoek gedaan worden. Dit onderzoek moet gedaan worden voordat er een besluit genomen kan 

worden voor het verlenen van een vergunning. 

 

Bij de totstandkoming van de RES zijn natuur en milieuorganisaties, en bijvoorbeeld het LTO, 

betrokken geweest. Ook zijn diverse deskundigen betrokken geweest. 

Zie hiervoor ook Bijlage A van de RES 1.0: Tijdlijn en procesbeschrijving totstandkoming RES 1.0 en 

bijvoorbeeld Bijlage E: Cijfermatige onderbouwing. 

 

 Meerdere vragen over zon op (bedrijfs)daken: Waarom wordt er niet meer ingezet op zon 

op dak in plaats van zon op groen? Er zijn zeer weinig daken met zonnepanelen in Rhenen. 

Weilanden en grond zijn schaars, gebruik deze niet voor zonnepanelen door de macht van 

investeerders! 

Antwoord: Als gemeente zetten we in op zon op dak. De afgelopen jaren hebben we actief 

ondernemers benaderd om zon op bedrijfsdaken te realiseren. Hiervoor zijn diverse bijeenkomsten 

georganiseerd. Eind mei vindt er een bijeenkomst plaats met ondernemers op Remmerden over het 

initiatief, waarbij het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken ook aan bod komt. 

Realisatie van zon op bedrijfsdaken gaat niet altijd eenvoudig. Moeilijkheden met verzekeringen en 

aansluitingen op het netwerk zijn, naast financiële afwegingen, een knelpunt bij het realiseren zon op 

file://///rhn-fs01.rhn.avallei.nl/HomeFolders/dijkc/Downloads/A_Tijdlijn_en_procesbeschrijving_totstandkoming_RES_1.0.pdf
file://///rhn-fs01.rhn.avallei.nl/HomeFolders/dijkc/Downloads/E_Cijfermatige_onderbouwing_RES_1.0_Foodvalley.pdf
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bedrijfsdaken. Desalniettemin blijven we daar wel volop aandacht aan geven. Er is geen speciale 

functionaris voor aangesteld. 

Zoals beschreven in de zonneladder willen we het liefst zoveel mogelijk zon op daken en restgronden. 

Binnen Rhenen wordt ook gekeken naar restgronden. Maar omdat dit nooit genoeg zal zijn wordt, 

onder voorwaarden, zon op bijvoorbeeld landbouwgrond niet uitgesloten. 

Langs de grote wegen wordt ook door andere gemeenten onderzocht wat daar mogelijk is.  

 

In de RES is beschreven dat wij willen dat onze eigen inwoners, mede eigenaar zijn van zonne- of 

windprojecten. Door middel van een coöperatievorm, kunnen ook inwoners hiervan meeprofiteren. De 

inwoners en bedrijven die lid zijn van de coöperatie bepalen niet alleen hoe zij de opbrengsten 

besteden, maar ook hoe zij bijvoorbeeld het zonneveld vormgeven.  

 

 Vraag: Hoe is de gemeente Rhenen tot het besluit gekomen om een zonneveld aan te willen 

leggen in een natuurgebied bij Remmerden?  

Antwoord: Door de gemeente is geen besluit genomen. Eind september 2020 benaderden 

ontwikkelaar Solarfields en de Energie coöperatie i.o. de gemeente Rhenen met een initiatief voor een 

mogelijk zonneveld op de akkers achter het industriegebied Remmerden. De verschillende 

grondeigenaren van het betreffende gebied hebben aan Solarfields aangegeven hieraan mee te willen 

werken. 

Vanuit de gemeente hebben we aangegeven dat we zorgvuldige communicatie met omwonenden en 

ondernemers belangrijk vinden. Er zijn persoonlijke gesprekken gevoerd en op 19 april jl. was er een 

bijeenkomst waarbij wethouder Jolanda de Heer aanwezig was.  

Voor de aanleg is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag daarvan is nog niet door de 

gemeente ontvangen. 

Als er ergens in de regio een zonneveld aangelegd gaat worden en er een natuurgebied in het geding 

is, dan heeft ook de provincie daarin een toetsende rol. Er zijn regels omschreven wat wel en niet kan 

in de verschillende soorten natuurgebieden.  

 

Toevoeging – Op 19 mei 2021 is onderstaand bericht gedeeld met aanwezigen: 

Principeverzoek is ingediend 

Namens wethouder Jolanda de Heer, wil ik u hierbij melden dat de Energie Coöperatie Rhenen i.o. 

en Solarfields gisteravond een principeverzoek hebben ingediend. 

 

Principe-uitspraak 

In dit principeverzoek toetst de gemeente het plan aan lokaal, provinciaal en rijksbeleid. Voor het 

afhandelen van een principeverzoek is de gemeente niet aan een wettelijke termijn gebonden. 

Als antwoord op het principeverzoek volgt een principe-uitspraak van het college van Burgemeester 

en Wethouders (B&W).  

Een principe-uitspraak kan inhouden dat het college positief is over het plan, dat in het plan 

aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente kan meewerken of dat het college van B&W het plan 

niet realiseerbaar acht.  

Een principe-uitspraak is geen formeel besluit. U kunt er dan ook geen bezwaar tegen maken of 

tegen in beroep gaan.  

Via de openbare besluitenlijst wordt een principe-uitspraak gepubliceerd. 

Omdat wij zelf geen e-mail adressen hebben van de overige direct omwonenden, zullen wij aan de 

initiatiefnemers vragen om ook met hen te delen dat er een principeverzoek is ingediend.  

 

Er volgt nog een formele procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de 

aanvraag voor een omgevingsvergunning 

Wanneer de uitkomst van het principeverzoek positief is, zal er alsnog een formele planologische 

procedure moeten worden doorlopen om het plan mogelijk te maken.  
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Een principe-uitspraak geldt als uitgangspunt voor de officiële aanvraag voor een 

omgevingsvergunning of een bestemmingsplanherziening, als de officiële aanvraag binnen 12 

maanden na verzending van de principe-uitspraak wordt ingediend.  

Een positieve principe-uitspraak hoeft nog niet te betekenen dat de formele planologische 

procedure ook een positieve uitkomst heeft.  

Tijdens de formele planologische procedure kunt u zienswijzen indienen en bezwaar maken tegen 

de aanvraag. 

Daarnaast kunnen gewijzigde regelgeving of andere omstandigheden nog altijd leiden tot een 

ander eindoordeel. 

Wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning of bestemmingsplanherziening wordt 

ingediend zal deze via de openbare besluitenlijst worden gepubliceerd.  

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het wijzigen van het bestemmingsplan. Het college van 

B&W beslist over de aanvraag van een omgevingsvergunning.  

 

Omwonenden betrekken 

Wij zullen gedurende het hele proces de initiatiefnemers stimuleren om het contact met de 

omwonenden goed en tijdig vorm te geven.  

Ook zullen wij naar de initiatiefnemers aangeven dat wij participatie zeer belangrijk vinden tijdens 

het proces.  

 

 Vraag: Op dit moment worden werkzaamheden uitgevoerd aan de elektriciteitsleidingen. 

Zijn dit voorbereidende werkzaamheden voor het zonneveld? 

Antwoord: Deze werkzaamheden hebben geen enkele relatie met een eventuele aanleg van een 

eventueel zonneveld op Remmerden. De huidige werkzaamheden betreffen regulier onderhoud o.a. 

vanwege zon op bedrijfsdaken op Remmerden. Als er eventueel een besluit genomen gaat worden 

over een zonneveld op Remmerden dan zal onderzocht moeten worden hoe de infrastructuur daarop 

aangepast moet worden.  

 

 Vraag: Hoe is de burgerparticipatie geregeld m.b.t. de plannen aan de Stokweg? 

Wat is het alternatief wanneer er geen/onvoldoende draagvlak is of wanneer er om een 

andere reden het zonnepark aan de autoweg niet door kan gaan?  

Antwoord: Als een initiatiefnemer een project wil ontwikkelen dan vragen wij de initiatiefnemer om 

vroegtijdig en zorgvuldig met de buurt te communiceren. Nadat een officiële vergunning is 

aangevraagd zal allereerst het college, en vervolgens de raad, een beslissing moeten nemen. Bij deze 

afweging wordt de initiatiefnemer gevraagd aan te geven hoe omwonenden zijn betrokken.  

Door wethouder De Heer wordt toegezegd dat dit getoetst zal worden zowel bij Solarfields als bij 

bewoners! 

 

 Vraag: Het Binnenveld is door de gemeenteraad gevrijwaard van zonnevelden. Het plan 

voor een zonneveld bij Remmerden is op bewezen hoogwaardige landbouwgrond. Is deze 

grond minder kostbare landbouwgrond dan die grond in het Binnenveld?  

In Rhenen is het, net als elders, een strijd om de grond. We willen wonen, werken en recreëren. We 

moeten daarom keuzes maken. De gemeenteraad van Rhenen heeft besloten om in het binnenveld 

geen zon op land toe te staan.  

 

 Vraag: Heeft de gemeente voldoende aandacht voor de brandveiligheid? Zeker in relatie tot 

het naastliggende natuurgebied.  

Antwoord: De gemeente erkent dat het een belangrijk punt van aandacht is. De gemeente heeft qua 

veiligheid een toetsende rol en zal haar verantwoordelijkheid serieus nemen.  

 

 Vraag: Gemeenten hebben de mogelijkheden om zoekgebieden voor windmolens uit de RES 

te halen. Dat lijkt mij belangrijk nu de RvStaten uitspraak heeft gedaan om in Natuur 
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gebieden zoals de stadsbossen en nationaal park heuvelrug. Beschermde vogelstand te 

vrijwaren van dodelijke Wieken 

Antwoord: Bij de tot stand koming van de RES is veel aandacht besteed aan het komen tot een 

overeenstemming over de zoekgebieden tussen de betrokken gemeenten, provincies, waterschappen 

en overige stakeholders, zoals de netbeheerders, natuurorganisaties, afgevaardigden van het 

burgerforum etc. Hierbij is ook rekening gehouden met bijvoorbeeld het leefgebied van de wespendief. 

Overige restricties zullen bij nadere verkenningen aan bod komen en kunnen er dan inderdaad toe 

leiden dat een gebied niet langer als zoekgebied voor wind opgenomen wordt. Daarom is de Regionale 

Energiestrategie ook een dynamisch proces, waarbij elke twee jaar opnieuw een herijking plaatst 

vindt.  

 

 

 Vraag: In de zonneladder van Rhenen en in de RES wordt voorkeur gegeven aan combinatie 

van zonnepark en windturbines. Is dat ook de voorkeur voor het gebied bij Remmerden? 

Antwoord: De combinatie zon en wind is technisch gesproken een ideale combinatie. Het is  

praktischer en financieel aantrekkelijker om dit te combineren. Daarbij is de betaalbaarheid ook een 

belangrijk aandachtspunt. Solarfields heeft echter vandaag (lees 17 mei) te kennen gegeven, in een 

rapport dat deze week bekend wordt gemaakt, dat zij denken dat windenergie op Remmerden niet 

haalbaar is.  

 

Besluit gemeenteraad Rhenen over de RES 

Alle gemeenteraden nemen voor 1 juli een besluit over de RES. Onze gemeenteraad doet dit op 8 juni. 

Inwoners kunnen tijdens de commissievergadering van 2 juni inspreken. 


