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College van B&W Arnhem  

Postbus 9200  

6800 HA Arnhem 

          

Betreft: Alternatieve locaties zonnepanelenvelden    Arnhem, 10 april 2017 

 

Geacht college, 

 

De eerste locaties voor zonnepanelenvelden zijn geselecteerd. De tweede tranche ligt binnenkort voor 

ter beoordeling van de gemeenteraad. Wij hebben het overzicht van locaties en criteria bestudeerd en 

komen tot de conclusie dat de potentie aan locaties voor zonnepanelen in de matrix onvoldoende zal 

zijn om het totaal te brengen op de 40.000 panelen, zoals vermeld in de doelstelling voor 2020. 

Wij hebben kennis genomen van de adviezen per locatie in de Matrix. Wij, het wijkplatform Elderveld 

en de Initiatiefgroep Red Park Elderveld, zien hierin steun voor onze visie en onderbouwing. Een 

zonnepanelenveld in Park Elderveld is ongewenst. Het park is voor de wijk van groot landschappelijk 

belang, het zorgt voor verkoeling van de omgeving en is als groenblauwe gordel van planologisch 

belang voor zowel Elden als Elderveld. Maar bovenal is er een ernstig gebrek aan draagvlak. Er 

hebben zich momenteel 1076 tegenstanders gemeld. 

Daarom zijn we als milieubewuste en betrokken burgers van Arnhem op zoek gegaan naar plekken 

die nog niet zijn opgebracht, maar waarvan wij vinden dat zij een geschikte locatie zouden kunnen zijn 

voor een of meerdere zonnepanelenvelden.  

Wij zijn helaas niet in staat om de criteria in al zijn rijkdom toe te passen op onze voorstellen. Wij 

vragen het college, respectievelijk de gemeentelijke ambtenaren, om met kennis en deskundigheid 

onze voorstellen te beoordelen. Vervolgens kan zij deze, wellicht met andere locaties, meenemen in 

een derde tranche. 

In de bijlage vindt u een lijst met 7 voorgestelde locaties, zowel in Arnhem Zuid als in Noord, met een 

maximale potentie van 83.000 panelen. 

Ook hebben wij gelezen dat er momenteel overleg is over de potentiële locatie Vliegbasis Deelen uit 

de 1
e
 tranche. Deze locatie bevat cruciaal potentieel i.v.m. de omvang van maximaal 74.000 panelen. 

Wij zijn zeer benieuwd naar de stand van zaken en respectievelijk de ‘inpassingsstudie’. Wij gaan 

ervan uit dat het resultaat van deze studie direct meetelt in het te bereiken totaal van 40.000 panelen. 

Bij afwijzing van één of meer van onze eigen voorstellen, vernemen wij graag de daartoe gehanteerde 

argumenten. 

 Met vriendelijke groet, 

Gijsbert Hulsker  Initiatiefgroep Red Park Elderveld 

Jan Schipper   Initiatiefgroep Red Park Elderveld 

Ria Huls – van den Broek Wijkplatform Elderveld 

Linda Klop   Wijkplatform Elderveld 
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Bijlage  

Potentiële locaties zonnepanelenvelden Arnhem 

 

Wij hebben voor het bepalen van de locaties gebruik gemaakt van gemeentelijke en provinciale 

documentatie. Waaronder o.a.: 

• Ontwerp-Actualisatieplan Omgevingsvisie (Provincie Gelderland) 

• Gebieden aangeduid op kaart ‘grondgebonden PV potentie’.  

 

 

1. Gebied ten zuiden van Sacharovbrug, Pleijroute (1 en 2) 

 

 
 

o Landbouwgrond begrensd door de splitsing IJssel en Rijn en de Pleijroute. 

o 175.000 m2 (35.000 panelen) 

o (Locatie aanduiding: 51°57'27.08"N 5°56'35.35"O) 

o Reden geschikt: industriële omgeving, langs doorgaande weg, representatie van 

Arnhem als milieustad. Potentie enorm, dus een deel gebruiken(strook langs de 

Pleijroute, zou al helpen. 

 

2. Deel van het  agrarische gebied hoek Monnikensteeg/Schelmseweg (1 en 2) 

 

 
 

o 40.000 tot 72.000 m2 (8.000 tot 14.000 panelen) 

o (locatie: 52°00'29.04"N 5°55'41.74"O)  

o Reden geschikt: goed visueel af te schermen. Geen zicht vanuit bewoning. Lichte 

glooiing geen bezwaar. Enigszins meer afstand tussen paneelrijen (is verrekend in het 

aantal genoemde panelen). 
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3. Terrein achter sportvelden Valkenhuizen (4 en 5) 

 

o 13.000 m2 (2.000 panelen) 

o (locatie: 52°00'26.71N 5°55'54.47"O ) 

o Reden geschikt: uit zicht, eigendom gemeente, stroomvoorzieningen aanwezig. 

 

4. Open gebied  Veluwe  ten noorden van de A12 ten oosten van Postiljon Hotel  

 

 
 

o 50.000 m2 (10.000 panelen) 

o (locatie: 52°00'50.8"N 5°56'17.2"O).  

o Reden geschikt: Boomloos, braakliggend en uit het zicht. Bovendien naast de 

snelweg. Opmerking: Mogelijk is dit vanuit planologisch perspectief lastig (WCL 

gebied, Natura 2000).    

 

5. de verkeerslus en omliggende terreinen bij de A12 

 

o 9.000 m2 (2.000 panelen) 

o (locatie: 52° 00’54.86’’N   5° 55’19.38’’O 

o Reden geschikt: gebruikelijke locatie in Nederland. 

 

6. de Landtong (conform de Provinciale Visie):     

  

         
 

o 89.700 m2 (18.000 panelen) 

o ( locatie: 51° 57’56.80’’N   5° 56’3.38’’O) 

o Reden geschikt: als bij Koningspleij en ons voorstel ten zuiden van de Sacharovbrug. 

Dit gebied lijkt niet binnen de Natura 2000-gebieden te liggen. 
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o Opmerking: Onzeker is of het hier dezelfde landtong betreft (van (19 hectare!) zoals 

vernoemd in de matrix. 

 

7. langs de A325 (conform Provinciale visie) 

 
o 10.000 m2 (2.000 panelen) 

o (locatie: 51° 57’15.20’’N   5° 52’49.36’’O 

o Reden geschikt: Uit het zicht van bewoning. Visitekaartje voor Arnhem milieustad. 

 


