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Betreft: Afwegingskader NEmiA      Arnhem, 24 januari 2016 

 

Geacht college, 

 

U gaat binnenkort een beslissing nemen over criteria, die bepalend zullen zijn voor het al dan niet 

geschikt verklaren van een locatie binnen de gemeente voor het plaatsen van een zonnepanelenveld. 

Het voorstel in de vorm van een Afwegingskader is voorbereid door ambtenaren in opdracht van 

wethouder Elfrink. Wij, leden van het Wijkplatform Elderveld en van de Initiatiefgroep Red Park 

Elderveld, hebben de ambtenaren voorzien van voorstellen voor invulling van deze criteria. Een kopie 

hiervan heeft u op 3 november j.l. ontvangen. 

 

Inmiddels hebben leden van de initiatiefgroep gesproken met enkele deskundigen en komen wij op 

grond van deze gesprekken met enkele belangrijke aanvullingen.  

Een zonnepanelenveld is een industriële installatie, met alle serieuze aspecten die daarbij horen 

zoals: gevaar (hoge gelijkspanning), vandalisme (hoge hekken) en gevolgschade voor particulieren 

met zonnepanelen in de omgeving  (verdringing op tijdstippen van veel opbrengst en weinig gebruik).  

 

Deze aspecten, samen met welke door ons al eerder werden aangereikt, roepen vragen op. De 

antwoorden op deze vragen zullen naar onze mening richting moeten geven aan een definitief 

Afwegingskader. Zij zijn te vinden in de bijlage (‘Nieuwe kanttekeningen en vragen’ dd 2 jan 2016) 

 

Het gedwongen afblazen van het plan Koningspleij voor vestiging van innovatieve bedrijvigheid is een 

droevige zaak, maar biedt opeens mogelijkheden om op ruime schaal duurzame energie op te 

wekken. Windmolens aan de randen van het terrein en een reusachtig zonnepanelenveld ertussen.  

 

Het zou voldoen aan de belangrijkste criteria: een beperkte landschappelijke impact want passend in 

een industriële omgeving, niet strijdig met de hitteattentie-kaart, goed afsluitbaar en een locatie die 

ongetwijfeld mag rekenen op een groot draagvlak. Voordeel is ook dat het terrein eigendom is van de 

gemeente en er dus snel gestart kan worden. Bovendien is het een duurzaamheidsvisitekaartje voor 

Arnhem waar dagelijks vele automobilisten passeren.  

 

Wij benadrukken opnieuw dat wij graag onze bijdrage willen leveren aan het behalen van de 

doelstellingen van NEmiA binnen Elderveld. 

 

Wij rekenen op uw wijsheid bij het vaststellen van het Afwegingskader 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Gijsbert Hulsker (Initiatiefgroep Red Park Elderveld) 

Ria Huls -  van den Broek (Wijkplatform Elderveld) 

Frans Kleijn (Wijkvereniging Elderveld) 

Jan Schipper (Initiatiefgroep Red Park Elderveld) 

Jelle Zijlstra (Wijkplatform Elderveld) 

 

Bijlagen:  Nieuwe Kanttekeningen en Vragen Park Elderveld 

       Zon- en windenergiepark Koningspleij 

(Kopie naar de gemeenteraad) 


