
 

 

Zonneveld aan de Benedendorpsweg 
 
Beste buurtbewoners van de Benedendorpsweg, 
 
Deze zomer heeft de Rijn en IJssel Energiecoöperatie van de eigenaar van het veld dat direct 
naast de spoorlijn aan de Oosterbeekse kant ligt, het verzoek gekregen om te onderzoeken of een 
zonneveld op dit stukje tot de mogelijkheden behoordtom zo een steentje bij te dragen aan de 
Energietransitie. 
 
We hebben toen allereerst bij de gemeente nagevraagd of er bezwaren waren. Daarnaast hebben 
we een gesprek gehad met de direct aanwonenden om hun mening te vragen. 
 
De omwonenden hadden geen principiële bezwaren maar wilden graag wel betrokken zijn bij de 
verdere ontwikkeling. 
 
De gemeente heeft in de tussentijd met ons en met de provincie overlegd of er eventueel ruimte-
lijke of andere bezwaren waren. Vlak voor Kerstmis ontvingen we het bericht dat de provincie en 
de gemeente geen bezwaren hadden. Er is, aan de Zuidkant, een strook van een halve meter die 
behoort tot een natuurgebied. Die ruimte wordt niet gebruikt voor het zonneveld, we blijven altijd 
tussen de een en twee meter van de perceelgrens. 
 
Dit betekent dat er van overheidswege een informele toestemming is. Dit zal nog wel moeten wor-
den vastgesteld dmv een omgevingsvergunning, maar we kunnen wel alvast beginnen met het op-
stellen van een panelenplan (een inrichting van het terrein met panelen) en met jullie gaan kijken 
hoe we dit terrein gaan gebruiken. Naast zonnepanelen kan er natuurlijk ook ander gebruik op dit 
veldje komen. Er kunnen bijvoorbeeld geiten worden gehouden of er kunnen bloemenvelden wor-
den aangelegd voor de bijen. We willen dit graag doen met die mensen die er op uit kijken of er 
dichtbij wonen.  
 
Graag horen we van u of we verder kunnen gaan met de ontwikkeling en of u mee wilt praten over 
de inrichting. 
 
George Lagerberg 
projectleider Rijn en IJssel Energiecoöperatie 
george.lagerberg@rijnenijsselenergie.nl 
 
In onderstaande foto zie je het roodomlijnde stuk. Dit is het bedoelde veld.  
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