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Wie zijn wij? 
 
Dit project is een ontwikkeling van Statkraft, in samenspraak met de lokale 
omgeving en directe omwonenden. 
 
Statkraft Renewables BV 
Statkraft is al meer dan 125 jaar actief is als producent en ontwikkelaar van 
energie systemen. Vanuit de historie en geografische ligging in Noorwegen is 
Statkraft lang geleden al begonnen met het opwekken van energie met haar  
waterkrachtcentrales.  
 
Daar zijn -om te komen tot een betrouwbare energiemix- technieken als 
windenergie en zonne-energie bijgekomen. Deze technieken worden ontwikkeld 
en gebouwd in 18 landen en daarmee is Statkraft Europa’s grootste producent 
van hernieuwbare energie.  
 
In Nederland is Statkraft actief onder de naam Statkraft Renewables BV en 
heeft zij in Nederland inmiddels meer dan 250MW aan zonne-energie 
gerealiseerd, en is daarmee een ervaren partner in het ontwikkelen, bouwen en 
beheren van duurzame energie installlaties. 
 
In samenspraak met de lokale omgeving en de direct omwenden zal Statkraft 
voor Agri-PV project Dalenstraat de praktische zaken van de ontwikkeling en de 
bouw van het Agri-PV project voor haar rekening nemen. De invulling van het 
agrarische gedeelte zal vorm krijgen in gezamenlijkheid met de direct 
omwonenden. 
 
Statkraft is voor 100% in eigendom van de Noorse staat, en heeft als 
doelstelling om de winst die zij maakt met haar activiteiten wereldwijd te 
investeren in nieuwe duurzame energieprojecten in de strijd tegen 
klimaatverandering. 
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Inleiding 
 
Dit participatie- en communicatieplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
Agri-PV project Dalenstraat. Het document beschrijft hoe de omwonenden en 
belanghebbenden bij het plan voor het Agri-PV project zijn en worden betrokken. 
Het document beschrijft ook hoe Statkraft in relatie tot de Gedragscode Zon op 
Land te werk gaat. Het gaat bij participatie bijvoorbeeld om het gezamenlijk 
ontwerpen van de weide en de financiële participatie (deelnemen en 
meeprofiteren). Samen met lokale organisaties zoals natuurorganisaties, lokale 
ondernemers, het waterschap en de gemeente werken we intensief samen. 
 
Een goede samenwerking met betrokkenen en geïnteresseerden in het Agri-PV 
project is voor Statkraft van groot belang en bepalend voor het succes van dit 
project. Het past in onze filosofie om samen met omwonenden en andere 
belanghebbenden de vormgeving van de weide uit te werken. Het gaat om een 
dialoog en interactie die moet leiden tot een breed gedragen project dat naast 
de productie van duurzame energie ook bijdraagt aan meer natuurwaarden en 
kansen om financieel mee te profiteren voor de omgeving. 
 

Werkwijze rond participatie en 
communicatie 
Doelstelling  
Statkraft’s missie is een positief verschil maken in de strijd tegen 
klimaatverandering middels de ontwikkeling van zonne-energie. Een cruciaal 
element in onze werkwijze is het samen optrekken met omwonenden en andere 

belanghebbenden. Samen met de omgeving geven we het project vorm en 
bieden we mogelijkheden aan voor financiële participatie en creëren we een 
zonneweide die maatschappelijk meerwaarde heeft. 

Werkwijze  
Statkraft onderschrijft het Klimaatakkoord uit 2019 en de Gedragscode Zon op 
Land. Beiden bevatten heldere passages over ontwerp- en financiële 
participatie. Ze geven duidelijkheid over wat omwonenden en belanghebbenden 
mogen verwachten, en waarop men kan rekenen. Daarnaast hanteren we de 
leidraad ‘participatiewaaier’ zoals opgesteld door de Klimaatakkoord-partners. 
Op basis van onze ervaringen tot nu toe, hebben we de overtuiging dat een 
zonneproject enkel succesvol ontwikkeld wordt, indien alle belanghebbenden 
inclusief omwonenden volledig betrokken zijn bij de ontwikkeling. Daarbij moet 
de communicatie open, in dialoog en met wederzijds respect verlopen. 
Statkraft conformeert zich aan deze visie in dit Agri-PV project  

Fases in de participatie en communicatie. 
Het participatie- en communicatieproces betreft 5 fases: de ontwikkeling, 
financiële participatie, bouw, exploitatie, en de beëindiging. Eerst wordt elke 
fase toegelicht. Daarna komt een stakeholdersanalyse aan bod waarbij we 
ingaan op hoe de stakeholders betrokken zijn in elke fase. 

Ontwikkelen samen met belanghebbenden 
In deze fase wordt met alle belanghebbenden gezamenlijk het plan voor het 
Agri-PV project vormgegeven. In dit proces wordt door Statkraft vooral goed 
geluisterd. Goed luisteren zorgt ervoor dat de ander zich gewaardeerd voelt en 
het gevoel heerst dat belangen en wensen serieus worden genomen waarbij 
deze verwerkt worden in het plan. De ruimtelijke keuzes worden in 
samenspraak met organisaties en omwonenden in de vergunning vastgelegd. 

http://www.hollandsolae.nl/gedragscodezonopland/
http://www.hollandsolae.nl/gedragscodezonopland/
https://www.klimaatakkoord.nl/participatie/handreiking-participatie-duurzame-energie
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Tijdens deze fase is er contact en samenwerking met alle stakeholders die 
vermeld worden in tabel 1 in dit document. Alle direct omwonenden zullen 
uitgenodigd worden voor een één-op-één gesprek.  
 

Een gezamenlijk proces – géén monoloog 
 
Statkraft vindt het belangrijk dat omwonenden zo vroeg mogelijk worden 
betrokken bij de planvorming van het Agri-PV project, zodat zij goed op de 
hoogte zijn en onderdeel uitmaken van de plan- en besluitvorming. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in de positie van de stakeholder. Zo wordt bijvoorbeeld 
een omwonende grenzend aan het initiatief eerder benaderd dan iemand die 
verder weg woont. Statkraft zal samen met belanghebbenden, waaronder 
omwonenden, het bouwplan concreet uitwerken op weg naar realisatie. Dit 
betreft de exacte inpassing, vormgeving, het plaatsen van informatieborden en 
rustplaatsen voor bezoekers, het (lokaal) beheer en groenonderhoud van het 
gebied, en de vegetatiekeuze op en rondom het Agri-PV project zoals de 
omzoming, eventuele natuurelementen als bijenhotels, en het beheer van het 
gebied. 

Financiële participatie 
Statkraft streeft na om de lokale omgeving ook financieel mee te laten 
profiteren. De omvang van de financiële participatie is uiteindelijk afhankelijk 
van lokale interesse om mee te investeren. Dit is bijvoorbeeld in de vorm van 
obligatieleningen. Op deze wijze heeft de omgeving de mogelijkheid om mee te 
bepalen en risicodragend mee te investeren. Vanzelfsprekend zijn wij hierbij 
afhankelijk van de interesse van de lokale omgeving.  

Bouwen 
Na de vergunningverlening zal Statkraft de SDE++ subsidie aanvragen. 
Wanneer deze subsidie is toegewezen begint de bouwfase. Voor de aanvang 
van de bouw wordt de omgeving minstens 3 weken van te voren geïnformeerd. 
Zo wordt onder andere het tijdspad voor de bouw besproken, de logistieke 
planning, en transportroutes etc. In het tijdspad wordt zo goed als mogelijk 
rekening gehouden met de belangen en wensen vanuit de omgeving. Daarnaast 

wordt uitgelegd wie bij Statkraft benaderd kan worden voor eventuele klachten 
of extra informatie. Statkraft zal zich tot het uiterste inspannen om eventuele 
overlast zoveel als mogelijk te beperken. We werken standaard met klein 
materieel om zo minder bouwoverlast te veroorzaken voor de omwonenden en 
natuur.  

Exploiteren 
Na de bouw zal het Agri-PV project conform plan en afspraken gerealiseerd zijn. 
In deze fase speelt het onderhoud en beheer een rol. In deze fase blijft Statkraft 
aanspreekbaar voor de omgeving. De omwonenden zullen altijd op de hoogte 
zijn van wie zij kunnen benaderen om indien gewenst tijdens de 
exploitatieperiode te overleggen of informatie in te winnen. Eventuele klachten 
gaan we zo goed mogelijk verhelpen. 
Belangrijk is dat in deze fase de omgeving financieel meeprofiteert met het Agri-
PV project. Of ze nu participeert in de vorm van crowdfunding, of dat er 
doormiddel van een op te zetten inkoopactie voordelig zonnepanelen voor de 
eigen woning of bedrijfspand kunnen worden aangeschaft. 

Beëindigen 
Statkraft ontvangt een ontheffing op het bestemmingsplan voor de exploitatie 
van het Agri-PV project voor 25 jaar. Na deze periode eindigt de ontheffing en 
heeft het Agri-PV project het einde van haar levensduur bereikt. De 
overeenkomst van Statkraft met de grondeigenaren eindigen dan eveneens. 
Conform de Gedragscode Zon op Land zal Statkraft het terrein opruimen zonder 
sporen na te laten. Statkraft laat het terrein in goede staat achter. In deze 
eindfase zal de omgeving betrokken worden bij de vraag wat er na het Agri-PV 
project met de percelen dient te gebeuren en hoe het Agri-PV project ontmanteld 
zal gaan worden. 

Generiek 
Statkraft evalueert in elke fase de communicatie van de vorige fase. Dit kan 
leiden tot bijsturing van de communicatie rond het betreffende project en voor 
verbeterde communicatie bij toekomstige projecten. 
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Ontwikkelen samen met belanghebbenden 
Stakeholdersanalyse 
Voor het organiseren van goede samenwerkingen en een succesvolle omgevingsdialoog is een stakeholdersanalyse essentieel. In tabel 1 worden de verschillende 
stakeholders in dit project inzichtelijk gemaakt. Deze lijst kan gaandeweg het vergunningenproces worden uitgebreid met belanghebbenden die nu nog onbekend zijn. 
In tabel 1 wordt ook toegelicht hoe de stakeholders betrokken zijn/worden in elke participatie- communicatiefase.  
 
Tabel 1: Stakeholdersanalyse 
 
STAKEHOLDER(S) 

 
OMSCHRIJVING 

DIRECT OMWONENDEN  Direct omwonenden zijn huishoudens of organisaties in de nabijheid van de zonneweide. In 
alle participatie-communicatiefases worden direct omwonenden als eerste betrokken. Ze 
worden geïnformeerd en/of zijn raadgevend in de fases: ontwikkeling, financiële participatie, 
bouw, exploitatie, en de beëindiging.  
 
Direct omwonenden worden betrokken bij de inrichting en vormgeving van de zonneweide in 
de ontwikkelingsfase. De directomwonenden van deze planlocatie hebben veelal een 
boerenbedrijf. Door de locatie zo in terichten dat ook onder de zonnepanelen gewassen 
kunnen worden verbouwd blijft deze grond agrarisch in gebruik. In de fase financiële 
participatie streeft Statkraft na om de omwonenden zoveel mogelijk financieel mee te laten 
participeren. Direct omwonenden worden in de bouwfase geïnformeerd over onder ander het 
tijdspad en kunnen altijd terecht voor eventuele klachten en extra informatie.  
 
Ook in de exploitatiefase doet Statkraft haar best om eventuele klachten zo goed mogelijk te 
verhelpen en kunnen direct omwonenden altijd terecht met hun vragen. Daarnaast worden 
direct omwonenden betrokken bij de vraag wat er na de beëindiging van de zonneweide met 
de percelen dient te gebeuren en hoe de zonneweide ontmanteld zal gaan worden.  

  
JOURNALISTIEK Statkraft heeft pro actief contact met (lokale) media. In deze media worden advertenties en 

artikelen geplaatst om omwonenden uit te nodigen voor de informatiebijeenkomsten. 
Wanneer we een stap verder zijn in het vergunningsproces geven we dat ook aan deze media 
door.  
 

GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL Gemeente West Maas en Waal biedt Statkraft een leidraad met betrekking tot het 
ontwikkelen van een zonneweide en is de vergunningverlener. De ontwikkeling en inrichting 
zal in goed overleg met de gemeente besproken worden. Statkraft houdt de gemeente in 
elke fase pro actief op de hoogte van ontwikkelingen.  
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GELDERS GENOOTSCHAP De vereniging Gelders genootschaap heeft als adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit 
veel kennis rondom het zorgvuldig uitwerken en het checken van kwaliteitscriteria. Met hen 
wordt onder andere het vegetatiebeheer, beheerplan en toevoeging van natuurelementen 
besproken. Ook bespreken wij met hen - en met andere stakeholders – eventuele 
compensatie regelingen die getroffen moeten worden indien er negatieve effecten op 
natuurwaarden te verwachten zijn. 
 

WATERSCHAP RIVIERENLAND Het Agri – PV project ligt in het gebied van Waterschap Rivierenland. Er is contact gezocht 
om de mogelijkheden te verkennen waarin de landschappelijke inrichting de 
waterhuishouding kan verbeteren Hiervoor is wellicht een watertoets nodig in de toekomst.  
 

  
BASISSCHOLEN  Kinderen van basisschool de Tweestroom worden uitgenodigd voor veldbezoeken waar ze 

les krijgen over de energietransitie in het algemeen, zonne-energie en het belang van een 
goede biodiversiteit. Middelbare scholieren kunnen een stage komen volgen. De educatieve 
activiteiten met de basis- en middelbare scholen vinden plaats in de bouw- en 
exploitatiefase. 

 
 

INZET MENSEN MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT In de nabijheid van het zonnepark bevind zich woonzorgboerderij Kooilust. Naar aanleiding 
van een eerste gesprek bleek er intresse om deze mensen die een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt in te zetten bij het onderhoud van het zonnepark en de landschappelijke 
inpassing. 
 

NETBEHEERDER LIANDER Op dit moment is er door Statkraft een kostenindicatie vanuit Liander ontvangen voor een 
netaansluiting. Daaruit blijkt dat er op dit moment voldoende capaciteit aanwezig is 
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Vormen van communicatie 
Keukentafel gesprekken 
Elke omwonende heeft eigen wensen, behoeften en belangen. Daarom zijn wij 
persoonlijk met direct omwonenden in dialoog gegaan. De 
keukentafelgesprekken zijn gedurende het hele traject met enige regelmaat 
aangeboden. Na de vergunningverlening zal hiermee verder worden gegaan. 
Tijdens de keukentafelgesprekken is het ontwerp voorgelegd en is er dieper 
ingegaan op het project en de belangen en wensen van de omwonende. De 
omwonenden konden:  
 

• Hun eigen belangen en wensen aangeven met betrekking tot het 
project. 

• In gesprek gaan met de projectontwikkelaar en aangeven wat zij vinden 
van het ontwerp en of zij hier nog nieuwe op- of aanmerkingen op 
hebben. 

• Samen met Statkraft potentiële financiële participatie onderzoeken en 
gezamenlijk vormgeven. 

• Statkraft heeft in de dialoog aangegeven in hoeverre aan de wensen 
van de omwonenden kan worden voldaan en zal daarbij uitleg geven. 
Vervolgens krijgen omwonenden de gelegenheid om aan te geven of zij 
hier wel of niet tevreden mee zijn. 

 
De eerste keukentafelgesprekken zijn gevoerd in de zomer van 2021 met 
omwonenden. De analyse en verslagen van deze keukengesprekken staan in  
bijlage 3 van dit document. Keukentafelgesprekken blijven gevoerd worden (al 
dan niet digitaal). Dus niet alleen in de vergunningenfase, maar ook tijdens de 
exploitatiefase. 
 
Input op het ontwerp: 
Vanuit deze gesprekken is het idee van Agri-PV ontstaan. Het voeren van deze 
gesprekken is als zeer waardevol ervaren en is de basis geweest voor de verdere 
uitwerking van het project, zowel in technische als maatschappelijke zin. 

Informatieavonden 
Om iedereen die in de nabijheid van het 
zonnepark woont te informeren worden er 
informatieavonden georganiseerd. Deze 
avonden hebben als doel om de 
omwonenden en andere relevante 
stakeholders te informeren en het 
ontwerp en de inpassing van het 
zonnepark te presenteren. 
 
Informatiebijeenkomst 1 
Deze informatiebijeenkomst is specifiek georganiseerd voor alle omwonenden 
nabij de Dalenstraat (tot 750 meter van het plangebied). Zij zijn persoonlijk 
uitgenodigd via een brief of mail. Tijdens deze bijeenkomst is het ontwerpplan 
gepresenteerd en zijn de kansen en mogelijkheden voor de directe omgeving 
uitgelegd. Bijvoorbeeld: hoe  de omgeving mee kan ontwerpen en/of hoe kan 
de omgeving mee profiteren. Het verslag van de eerste informatiebijeenkomt is 
te vinden in bijlage 5 van dit document. 
 
Input op het ontwerp: 
Deelnemers van deze informatieavond zouden graag zien dat het recreatieve 
gebruik van de locatie wordt beperkt tot het aansluiten op het bestaande 
klompenpad. Deze wijziging hebben verwerkt in het ontwerp en is op de tweede 
informatiebijeenkomst gepresenteerd. 
 
Informatiebijeenkomst 2 
De tweede informatiebijeenkomst is geoganiseerd voor alle inwoners van de 
gemeente West Maas en Waal. De nadruk lag op de thema’s; proces, techniek, 
ontwerp en participatie. Tijdens deze bijeenkomst hebben aanwezigen: 
 

• Het ontwerp bekeken van het Agri-PV park en zijn daarover in gesprek 
gaan met de projectontwikkelaar, de landschapsarchitect, de ecoloog 
en technici op het gebied van de ontwikkeling van zonneweides. 

• Eventueel nog op- en aanmerkingen geven op het ontwerp, hierbij is  
uiteraard een belangenafweging gemaakt in relatie tot eerdere 
gesprekken met direct omwonenden en gemeente West Maas en Waal 

• De mogelijkheden voor financiële participatie te onderzoeken en 
gezamenlijk vorm te geven. 
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De inwoners van Wamel en Beneden-Leeuwen (tot 1000 meter van het 
plangebied)  zijn persoonlijk uitgenodigd per brief door Statkraft, om deel te 
nemen aan de informatiebijeenkomst. De brief is te vinden in bijlage 7 van dit 
document. Om een zo groot mogelijk aantal inwoners te bereiken heeft Statkraft 
er tevens voor gekozen om een advertentie te plaatsen in de lokale krant de 
Maas&Waler. Deze advertentie is te vinden in bijlage 9 van dit document. 
 
Statkraft kijkt terug op een geslaagde tweede informatiebijeenkomst. Het 
verslag van de tweede informatiebijeenkomst is te vinden in bijlage 10 van dit 
document. 
 
Input op het ontwerp: 
Deelnemers van deze informatieavond hebben geen verdere input meer 
geleverd op het ontwerp. Echter is er wel kennis genomen van de verwerking 
van de eerdere wijziging en zijn vragen die leefden beantwoord. 
 
Noot: Indien er tijdens het proces behoefte is aan een extra informatieavond dan kan 
deze uiteraard worden georganiseerd. 

Solar on tour 
Voor direct omwonenden en het 
gemeentebestuur van de 
gemeente West Maas en Waal 
(college en raadsleden) wordt 
gedurende het 
vergunningenproces door ons een 
veldbezoek georganiseerd naar 
een van de zonneparken van 
Statkraft.  
 
Zij kunnen daar:  

 
• Een indruk opdoen hoe een zonneweide er nu eigenlijk uitziet en deze 

ervaren (geluidsproductie, schittering etc.).  
• Informatie vergaren over de technische achtergrond en werking van 

een zonneweide. 

• Aanschouwen hoe een zonneweide gemonitord en (zowel technisch als 
ecologisch) onderhouden wordt.  

• Informatie inwinnen over de toegepaste financiële participatie van het 
project dat wordt bezocht. 

 
Bij de eerste inwonersbijeenkomst op 26 april 2022 en bij de 1-op-1 gesprekken 
in de zomer van 2021 is aan de bewoners aangegeven dat het veldbezoek in 
de toekomst zal worden georganiseerd. Bewoners zullen ook nog een 
persoonelijke uitnodiging per brief ontvangen wanneer de datum vaststaat.  In 
Bijlage 1 van het document is de planning communicatie uitingen te vinden. 

Project website 
Na de eerste informatieavond wordt een project specifieke website gelanceerd. 
Op deze website staat informatie over het project en kunnen belanghebbenden 
de ontwikkeling van Agri-PV project Dalenstraat volgen. Ook hebben 
geïnteresseerden de mogelijkheid om vragen te stellen over bijvoorbeeld 
eventuele stages door contact op  te nemen met de projectverantwoordelijke. 
Klik hier 
 

 
  

https://www.statkraft.nl/over-statkraft/waar-wij-actief-zijn/Nederland/Dalenstraat-West-Maas-en-Waal/
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Actieve communicatie 
Statkraft hecht er waarde aan om de aanpassingen aan het plan naar 
aanleiding van de suggesties en opmerkingen van de omwonenden en andere 
belanghebbenden inzichtelijk te maken en terug te koppelen. Op deze manier 
wordt ook zichtbaar waarom en hoe veranderingen een impact hebben op het 
plan. Deze terugkoppelingen vinden plaats op de verscheidene 
informatieavonden die zullen worden georganiseerd. En kunnen op de website 
separaat worden gepubliceerd. Ook zullen alle omwonenden binnen een straal 
van  750 meter een brief ontvangen wanneer er belangrijke ontwikkelingen 
plaatsvinden. In elke brief zullen de contact gegeven worden vermeld van het 

centrale aanspreekpunt: de projectverantwoordelijke. Omwonenden kunnen 
hierdoor gemakkelijk persoonlijk contact opnemen indien dit gewenst is.  
 
 
Noot: De participatiemiddelen beschreven staan, zijn de middelen om samen met de 
omgeving de ontwikkeling van het park op te pakken en om financiële participatie vorm 
te geven. Sommige acties zijn enkel toepasbaar in een situatie waarin het mogelijk is om 
elkaar te ontmoeten. Op het moment van schrijven hebben wij te maken met de COVID-
19 crisis. Mocht deze crisis invloed hebben ten tijde van de ontwikkeling van Agri-PV 
project Dalenstraat dan zullen wij zo passend mogelijke (online) middelen aanbieden om 
de stakeholders zo goed mogelijk te betrekken. Men kan denken aan een digitaal overleg 
of schriftelijk informeren en reageren. 

 
 

Participatie 
Lokale werkgelegenheid: 
Een effectieve wijze van participatie is dat 
mensen uit de regio meewerken bij de 
aanleg en het beheer van de zonneweide. 
Met de komst van hiervan wordt lokale 
werkgelegenheid gecreëerd. Statkraft 
streeft ernaar om zoveel mogelijk 
werkzaamheden lokaal uit te laten voeren.   
 
Naast lokale werkgelegenheid biedt 
Statkraft stageplekken aan de inwoners in 
West Maas en Waal. Om te zorgen dat 
jongeren geïnteresseerd raken in ‘werken 
voor de energietransitie’ zorgen we ook 
voor een educatieprogramma. Bij lokale 
werkgelegenheid en stageplekken creëren 
wordt rekening gehouden met het 
uitvoeren van werkzaamheden op maatschappelijke wijze, afgestemd op wat 
men kan en wil. Op de speciaal gecreëerde project website kunnen 
geïnteresseerde inwoners zich kunnen aanmelden voor een 
(maatschappelijke)stage.  

Educatie 
Scholen 
Agri-PV project Dalenstraat is een kans om informatie te bieden en te leren over 
hoe energie opwekking en het verbouwen van gewassen samen gaan.. Dit 
maakt de energietransitie tastbaar en dit kan jongeren enthousiast maken om 
voor deze sector te kiezen. Daarnaast laten we ook de historische- en 
natuurinformatie over het gebied zien.  
Kinderen [basisonderwijs] 

We hebben basisschool ‘de Tweestroom’ benadert met de vraag of de kinderen 
willen meehelpen met de inrichten van zonneweide Dalenstraat als een 
natuurrijk zonneweide. We bieden een programma op maat aan. Zo kunnen de 
kinderen ‘Praktijkles Red de Bij’ krijgen, waarbij ze meedoen met planten van 
bomen/struiken, inzaaien van bloemen/gras en het maken van insecten-
bijenhotels. Daarnaast kunnen ze ook rondleidingen op de zonneweide krijgen. 
Hier zal worden verteld over de werking, de opbrengst en de natuurwaarden. 
Daarbij bieden we een informatiepakket aan en de optie voor gastlessen over 
zonne-energie en de energietransitie. Dit pakket wordt actief aangeboden aan 
de basisscholen in de omgeving, maar andere scholen zijn eveneens welkom. 
 
Jongeren [middelbaar onderwijs] 
Statkraft zal de middelbarescholen in de buurt een aanbod doen voor een 
lesprogramma. Wij bieden twee mogelijkheden aan die de leerlingen kunnen 
aanpakken om meer te weten te komen over een zonneweide:  
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I. Snuffelstage (maatschappelijke stage) ofwel een vrijwillige stage 
(één week) om buiten school kennis te maken met de samenleving. 
In dit geval met de energietransitie en duurzaamheid. 

II. Profielwerkstuk: de mogelijkheid om binnen Statkraft onderzoek te 
doen voor een profielwerkstuk dat de staf van Statkraft zal 
begeleiden en desgewenst beoordelen. 

Daarnaast gelden de bovengenoemde les- en excursieopties voor basisscholen 
ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.  

Korting op de energierekening van omwonenden 
De zonnestroom uit het Agri-PV project zelf zal uiteindelijk verkocht worden aan 
een energiedistributiebedrijf. Statkraft zal zich inspannen dat burgers in de 
directe omgeving (gelijke postcode) de mogelijkheid krijgen om deze 
zonnestroom in te kopen tegen een gereduceerd tarief. Bij het Agri-PV projects 
die door Statkraft in 2020 en 2021 gerealiseerd zijn heeft dit eerder 
geresulteerd in 500 kWh korting gedurende een periode van 5 jaar. 

Zon op Daken 
 
Ondersteuning en advisering zon op dak 
Naast de grondgebonden zonneweide ziet Statkraft voor zichzelf een rol voor 
het verduurzamen van 
de omgeving van haar 
projecten. Inmiddels 
zijn verkennende 
gesprekken gestart 
voor 
zonnepaneelprojecten 
op grote omliggende 
daken. Statkraft wil aan 
10 grote dakeigenaren 
rondom het zonnepark 
aanbieden om hen te 
adviseren bij het 
realiseren van een 
installatie op hun eigen 

dak. Zo kan er bijvoorbeeld ondersteund worden bij het beoordelen van het 
technische ontwerp als ook het aanvragen van de SDE++ subsidie. Hiermee 
wordt invulling gegeven aan trede 1 van de zonneladder. 
 
Korting van 50% voor omwonenden op een zonnepaneelinstallatie 
Aan 50 particulieren die in de buurt van de zonneweide wonen wordt een korting 
van 50% verleend voor een particuliere PV-installatie voor de eigen woning tot 
maximaal een installatie van 20 panelen per particulier (Statkraft heeft ervaring 
met dit soort installaties). Op deze wijze wordt de energietransitie inclusief de 
energiedoelen van gemeente West Maas en Waal nog verder gestimuleerd en 
dichter bij de burger gebracht. Er wordt hiermee extra invulling gegeven aan de 
zonneladder.  
 
Zonnepanelen voor maatschappelijk betrokken instelling 
Naar aanleiding van de gesprekken met de direct omwonenden kwam er de 
suggestie om een installatie te plaatsen op een maatschappelijk betrokken 
instelling in de gemeente. Graag gaan we met deze organisatie in gesprek om 
te kijken hoe wij met de zonneweide deze maatschappelijk betrokken instelling 
kunnen ondersteunen. Daarnaast willen wij graag een donatie doen daarmee 
zijn de eerste 20 zonnepanelen van ons!  

Crowdfunding voor omwonenden 
Statkraft heeft veel ervaring met het toepassen van obligatieleningen. Op deze 
wijze kunnen particulieren in de omgeving van de zonneweide financieel 
profiteren van de aanwezigheid van de zonneweide. Bij eerdere zonneweides in 
Budel en Apeldoorn heeft Statkraft hiertoe samengewerkt met Rabo&Crowd 
(onderdeel van Rabobank). Een groot voordeel van een obligatielening voor de 
omwonenden en de omgeving is dat Statkraft eerst de zonneweide gaat 
ontwikkelen en bouwen wat het meest risicovolle traject is. En op het moment 
dat de zonneweide volledig operationeel is kunnen investeerders besluiten om 
obligaties te kopen tegen een laag risico. Vervolgens kunnen wij nauwkeurig 
aangeven wat het verwachte rendement gaat zijn, op welke tijdstippen 
uitgekeerd gaat worden, en wat de looptijd zal zijn. 
 
Op basis van de huidige (financiële) uitgangspunten voor deze zonneweide 
bedraagt het netto-rendement 2,5% - 4,5% per jaar met een gelijkmatige 
jaarlijkse terugbetaling van het investeringsbedrag. Het rendement wordt elk 
kwartaal uitgekeerd voor een termijn van 5, 10 of 15 jaar, afhankelijk van de 

Een recentelijk door Statkraft gerealiseerd dak op een 

varkensstal in Apeldoorn met 2.950 zonnepanelen 
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lokale wensen. Het minimumbedrag per obligatie bedraagt slechts € 25,-. 
Hierdoor is de participatie in het project laagdrempelig. De obligaties worden 
aangeboden via een crowdfunding-platform met vereiste certificering van 
Autoriteit Financiële Markten zoals RaboCrowd, Zonnepanelen Delen of een nog 
op te zetten lokaal platform. 
 
50% van het eigenvermogen dat aangewend kan worden om de zonneweide te 
realiseren wordt opengesteld voor obligatieleningen van omwonenden. Het 
gemiddeld rendement hierop bedraagt circa 3,5% per jaar. Ter illustratie: 50% 
van het eigen vermogen is ca € 750.000,- aan obligaties die verstrekt kunnen 
worden. Met een gemiddeld rendement van 3,5% per jaar betekent dit dat er 
over de periode 15 jaar ca. € 393.750,- terugvloeit naar de inwoners van de 
gemeente West Maas en Waal (een en ander afhankelijk van de interesse van 
lokale investeerders). 
 

Altijd financiële participatie 
De omvang van de financiële participatie is uiteindelijk volledig afhankelijk van 
lokale interesse om mee te investeren. Statkraft verplicht zichzelf om tenminste 
€250.000 aan lokale participatie te realiseren. Mocht het om welke reden dan 
ook niet lukken om voornoemde vormen van financiële participatie te realiseren 
dan zal Statkraft allereerst nagaan waarom er geen interesse is. Als er werkelijk 
niet voldoende interesse blijkt om € 250.000 lokaal te laten participeren dan 
zullen Statkraft en gemeente West Maas en Waal een passende oplossing 
moeten vinden. Voorbeelden van mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn: 1. 
het verlagen van het minimumbedrag per obligatie; 2 het verhogen van het 
maximumbedrag per afnemer 3. het verruimen van het gebied voor financiële 
participatie. Statkraft zal hierbij het voortouw nemen en alternatieve 
oplossingen aandragen waarbij we kunnen garanderen dat er aan de minimale 
eis zal worden voldaan. 

Bijdrage energiefonds 
Er wordt door de gemeente of andere vertegenwoordiging van de bewoners van 
de gemeente West Maas en Waal een energiefonds opgericht waarin Statkraft 
een jaarlijkse vergoeding in stort gedurende de looptijd van de SDE++ periode 
(momenteel 15 jaar).  Deze vergoeding is € 0,50 per MWh per jaar. Dit is in lijn 
met het klimaatakkoord. Voor zonneweide Dalenstraat betekent dit circa € 
7.250,- per jaar. Over een looptijd van 15 jaar wordt dit circa € 108.750,-. De 

vergoedingen uit het fonds kunnen bijvoorbeeld worden aangewend om 
mensen die wel willen verduurzamen maar het niet kunnen betalen te helpen. 
De aanvragen zullen worden getoetst door een nader op te richten stichting die 
het fonds beheert. Uiteraard kan ook worden aangehaakt bij het 
omgevingsfonds West Betuwe. Zolang er maar op een lokale manier 
geprofiteerd kan worden. De gelden uit het fonds kunnen bijvoorbeel worden 
gebruikt voor: 

• De inzet van een energie-coach middels een consult van 2 uur waarbij 
samen een plan wordt opgesteld met betrekking tot de verduurzaming 
van de woning. 

• Een rentevrije lening voor bijvoorbeeld zonnepanelen. 
• Een schenking voor bijvoorbeeld isolatie van een woning etc 

Solar on Tour 
Voor direct omwonenden en het gemeentebestuur van de gemeente West Maas 
en Waal (college en raadsleden) wordt gedurende het vergunningenproces door 
ons een veldbezoek georganiseerd naar een van de zonneparken van Statkraft. 
Tijdens de 1-op-1 gesprekken met de omwonenden heeft Statkraft aangegeven 
dat de Solar on Tour een activiteit is dat zal worden georganiseerd. De datum 
voor Solar on Tour moet nog vast worden gesteld, maar zal waarschijnlijk in het 
najaar van 2022 plaatsvinden. Statkraft zal via de projectwebsite de 
mogelijkheid bieden om hiervoor in te schrijven. Daarnaast zullen direct 
omwonenden een uitnodiging per post ontvangen. 
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Actief lokaal eigenaarschap  
Statkraft zal voor het Agri-PV project Dalenstraat de praktische zaken van de 
ontwikkeling en de bouw van het Agri-PV project voor haar rekening nemen. De 
invulling van het agrarische gedeelte zal tot stand komen in gezamenlijkheid 
met een lokale agrarier. Het lokaal eigenaarschap kent binnen dit project dus 
een actieve vorm: de grondbeheerder is verantwoordelijk voor de agrarische 
activiteiten die plaats vinden en de revenuen die voortkomen uit het agrarische 
onderdeel van het project. Het is een gezamenlijk project, waarbij beide partijen 
essentieel zijn om het project tot een succes te maken. 

100% lokaal risicodragend eigenaarschap 
Lokale partijen zoals, de gebiedscoöperatie West Maas en Waal al daniet in 
combinatie met gebiedscooperatie Druten en/of een andere lokale partij krijgen 
de mogelijkheid de zonneweide volledig over te nemen tegen marktconforme 
condities op basis van de door PBL uitgebrachte cijfers waar ook de subsidie op 
is gebaseerd.  
 
Het project zal dan nadat het project gerealiseerd is overgedragen worden aan 
de lokale eigenaren, op dat moment zal de daadwerkelijke aandelenoverdracht 
plaatsvinden en dient het geld geïnvesteerd te worden door de lokale 
investeerders. Indien nodig zou het stimuleringsprogramma van de provincie 
Gelderland hierbij ook een rol kunnen spelen om bijvoorbeeld de buurtschap en 
dorpskern bij te staan als zogenoemde ‘underwriter’ om zodoende de 
benodigde financiering voor elkaar te krijgen. Het jaarlijkse rendement beweegt 
volledig mee met het daadwerkelijke resultaat van de zonneweide en is in dit 
geval ook afhankelijk van de juridische en financiële structuur van de lokale 

partij. Dit betekent dat het rendement dus hoger of lager kan zijn dan bij 50% 
lokaal eigenaarschap. Statkraft heeft veel ervaring met dergelijke modellen en 
heeft de mogelijkheid om de lokale partij (juridisch en fiscaal) bij te staan bij de 
ontwikkeling van deze participatie constructie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.statkraft.com/
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Bijlage 1: Planning van communicatie uitingen 
 
Communicatie en Participatie kalender Agri-PV project Dalenstraat      14-03-2022 

Wat        Hoe     Wanneer   Wie 

1op1 gesprekken direct omwonenden   Keukentafel gesprekken   aug 2021   direct omwonenden 

Op de hoogte brengen van 1e informatieavond  Brief     apr 2022   direct omwonenden 
+ mogelijkheid 1op1 gesprek 

Presenteren 1e ontwerp     inloopavond / digitaal   26 apr 2022   direct omwonenden 

1op1 gesprekken met relevante stakeholders  fysiek of digitaal    apr 2022    

Op de hoogte brengen van 2e informatieavond  Brief + advertentie lokale krant  jun 2022   direct omwonenden 
+ mogelijkheid 1op1 gesprek 

Presenteren 2e ontwerp     inloopavond    5 jul 2022   alle inwoners van de gemeente  

Uitnodigen Solar on Tour     Brief     aug/sep 2022   direct omwonenden 
                gemeenteraad + college 

Indienen omgevingsvergunning         Q2 2022 

Verkrijgen omgevingsvergunning         Q4 2022 

Aanvragen SDE++ subsidie         2023 
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Bijlage 2 directomwonenden met zicht 
 
Tabel 2: Direct omwonenden met zicht  
In tabel 2 staan de adressen van de omwonende die benadert zijn voor een keukentafelgesprek. Met alle direct-omwonenden gaan we in gesprek over onder andere 
zicht, geluid en schittering om te kijken hoe we tegemoet kunnen komen aan de wensen van de direct-omwonenden. Ook hebben deze direct omwonenden een 
uitnodigingen ontvangen voor de eerste informatiebijeenkomst. 
 
Tabel 2:  

Huisnummer Postcode Straatnaam Woonplaats 
1 6658 KS Dalenstraat Beneden-Leeuwen 
2 6658 KS Dalenstraat Beneden-Leeuwen 
2 A 6659 KM Weteringstraat Wamel 
2 B 6659 KM Weteringstraat Wamel 
3 6659 KM Weteringstraat Wamel 
4 A 6659 KM Weteringstraat Wamel 
4 6659 KM Weteringstraat Wamel 
11 6659 KL Nieuweweg  Wamel 
6 6659 KS Dalenstraat Wamel 
4 6659 KM Weteringstraat Wamel 
13 6659 KL  Nieuweweg Wamel 
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Bijlage 3: Geanonimiseerde gespreksverslagen omwonenden 
 
Gesprek Omwonenden ‘Zonnepark Dalenstraat’ 
Datum:  4 augustus 2021 
Tijd:   10:30 uur 
Locatie:  Weteringstraat 4, 6659 KM, Wamel 
Deelnemers:  Manon Reijnen (Weteringstraat 4), Marc van Asseldonk (Weteringstraat 4),  Pieter Biewenga (Projectontwikkelaar Statkraft), Jelle de Windt 
(Projectontwikkelaar Statkraft)  
  
De gemeente West Maas en Waal hecht belang aan het realiseren van duurzame energie in haar gemeente. Daarom besloot de gemeente om 20 hectare 
grootschalige zon in te brengen voor de RES – Rivierenland 1.0., Statkraft heeft in lijn met het gemeentelijk en provinciaal beleid - en het bijbehorende zoekgebied - 
een overeenstemming bereikt met de eigenaar van een stuk grond aan de Dalenstraat te Wamel voor de ontwikkeling van een zonnepark op een deel van zijn 
gronden.  

• Als onderdeel van het participatieproces gaat Statkraft in gesprek met de direct omwonende en andere stakeholders.  Aan de hand van deze gesprekken 
maakt Statkraft een eerste ontwerp en wordt er een initiatiefplan samengesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een landschapsarchitect.  

 
• Mevrouw Reijnen en de heer van Asseldonk wonen op circa 560 meter van het plangebied en hebben geen direct zicht op het plangebied. Zij zijn de 

eigenaren van een paardenfokkerij en een woonzorgboerderij waar 11 mensen wonen.  
 

• De omwonenden geven aan niet tegen het plan te zijn mits het voldoet aan een aantal eisen die voor hun belangrijk zijn. Zo moet het plan een 
maatschappelijke meerwaarde  creëeren. Hierbij opperen de omwonenden onder andere voor een plan waarbij de agrariers in de buurt geholpen worden met 
het verduurzamen van hun bedrijf (zon-op-dak) en het ondersteunen via een omgevingsfonds van de dorpshuizen in de gemeente. Dorpshuis ‘Den Dulder’ is 
als voorbeeld genoemd.  

 
• Ook geven de omwonenden aan dat de gehele gemeente moet kunnen mee participeren met het plan. Zij geven aan het op prijs te stellen dat dit op een 

laagdrempelige manier mogelijk gemaakt wordt. Statkraft geeft aan dat dit middels obligaties en/of aandelen mogelijk zal zijn, bij voorkeur in samenwerking 
met een energiecooperatie. Statkraft geeft aan dat dit een erg belangrijk element is van hun plan en deze ideëen mee te nemen in hun principeverzoek. 

 
• De omwonenden vragen hoe het zit met de netaansluiting en of dit invloed zal hebben op de duurzaamheids ambities van de omwonenden. Statkraft geeft 

aan dat er gesprekken zijn geweest met Liander m.b.t. de aansluting en dat deze op basis van de huidige stand van zaken gerealiseerd kan worden. Helaas 
kan een particulier niet op diezelfde kabel zijn installaties aansluiten.  
 

• De omwonenden vragen hoe het zit met de eventuele milieuschade die een zonnepark kan veroorzaken. Statkraft geeft aan dat er bij de bouw, het ingebruik 
zijn en bij het verwijderen van de het zonnepark geen milieuschade mag worden verwacht. Echter kunnen onvoorziene omstandigheden nooit worden 
uitgesloten, hiervoor zal ter zijner tijd een verzekering worden afgesloten. 
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• Ook vragen de omwonenden zich af of er geluid van het zonnepark zal komen. Statkraft geeft aan dat er door de toe te passen materialen een zeer laag tot 

geen hinderlijk geluidsniveau mag worden verwacht. 
 

• Statkraft geeft aan graag gebruik te maken van vrijwilligers voor het onderhoud van het zonnepark. De omwonenden geven aan dat de mensen die bij hen op 
de woonzorgboerderij wonen wellicht ingezet kunnen worden, hierover gaan we graag in de nabije toekomst het gesprek over aan.  
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Gesprek Omwonenden ‘Zonnepark Dalenstraat’ 
Datum:  20 augustus 2021 
Tijd:   09:00 uur 
Locatie:  Dalenstraat 1, 6659 KM, Wamel 
Deelnemers:  Ko van der Heijden (Dalenstraat 1), Roy van der Heijden (Dalenstraat 2),  Pieter Biewenga (Projectontwikkelaar Statkraft), Jelle de Windt 
(Projectontwikkelaar Statkraft)  
  
De gemeente West Maas en Waal hecht belang aan het realiseren van duurzame energie in haar gemeente. Daarom besloot de gemeente om 20 hectare 
grootschalige zon in te brengen voor de RES – Rivierenland 1.0., Statkraft heeft in lijn met het gemeentelijk en provinciaal beleid - en het bijbehorende zoekgebied - 
een overeenstemming bereikt met de eigenaar van een stuk grond aan de Dalenstraat te Wamel voor de ontwikkeling van een zonnepark op een deel van zijn 
gronden.  

• Als onderdeel van het participatieproces gaat Statkraft in gesprek met de direct omwonende en andere stakeholders.  Aan de hand van deze gesprekken 
maakt Statkraft een eerste ontwerp en wordt er een initiatiefplan samengesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een landschapsarchitect.  

 
• De heren wonen op circa 650 meter van het plangebied plangebied. Zij zijn de eigenaren van hondenpensioen ‘De Dalenhof’ en fokken ook schapen en 

geiten.  
 

• De heren geven aan niet tegen het plan te zijn mits het voldoet aan een aantal eisen die voor hun belangrijk zijn. Zo moet het plan niet ten kosten gaan van 
landbouwgrond en moet het niet de druk verhogen op de agrariers in de buurt. Zij geven aan dat het agrarisch inkleden van het plangebied mogelijk is, 
waardoor het draagvlak onder de omwonenden ook versterkt zal worden.  

 
• Statkraft geeft aan open te staan voor dubbelruimtegebruik waarbij het gras wat onder/naast de panelen groeit gebruikt wordt om voedsel te maken voor de 

omliggende boeren. Dit zal afhankelijk zijn van het eventuele mestgebruik die nodig zal zijn en het soort grasmaaiers die gebruikt kan worden. Statkraft geeft 
aan dit intern te overleggen om de mogelijkheden te bespreken.  

 
• De heren geven aan lid te zijn van gebiedscooperatie ‘Vitaal West Maas en Waal’. Statkraft geeft aan dat hier gesprekken mee zijn gevoerd en dat Statkraft 

heeft aangeboden het project voor 100% over te dragen aan de energiecooperatie. Ook geeft Statkraft aan dat lokaal eigendom middels obligaties en/of 
aandelen mogelijk zal zijn, met een streven van 750.000,- lokaal opgehaald. Statkraft geeft aan dat dit een erg belangrijk element is van hun plan en deze 
ideëen mee te nemen in hun principeverzoek. 

 
• Statkraft geeft aan dat de circa 2 hectare aan de zuidzijde van het plangebied na eerdere gesprekken met omwonenden besloten is om deze niet mee te 

nemen in het plangebied maar een andere invulling te geven. Ook hier zal Statkraft in een later stadium invulling over geven na overleg met omwonenden en 
gemeente. 
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Bijlage 4 gesprek met Vitaal West Maas en Waal 
 
GESPREK MET ENERGIECOÖPERATIE VITAAL WEST MAAS EN WAAL 
 
Statkraft heeft een kennismakingsgesprek gehad met energiecoöperatie Vitaal West Maas en Waal. Statkraft heeft haar uitgangspunten en de verschillende vormen 
van mee profiteren en lokaal eigendom toegelicht.   
 
Vitaal Maas en Waal heeft aangegeven dat zij het te kort dag vond om daar een inhoudelijke reactie op te geven maar dat zij in principe openstaat om de 
mogelijkheden voor een samenwerking te bespreken.  
 
Afgesproken is dat de partijen na een voor Statkraft positief verloop van de tender opnieuw het gesprek aangaan. Doel van dat gesprek is verkennen of Vitaal Maas 
en Waal, Arcadis en Statkraft in gezamenlijkheid dit project kunnen ontwikkelen, waarbij partijen zoveel als mogelijk gelijkwaardig samenwerken zodat dit uitmondt in 
50% lokaal eigendom.  
 
Deze tekst is goedgekeurd door alle partijen. 
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Bijlage 5 Verslag eerste informatiebijeenkomst 
 
 
Bewonersavond 26 april 2022 Statkraft, Dalenstraat Wamel  
Datum: 26-4-2022  
Plaats: Dalenshof 1, Beneden Leeuwen  
Onderwerp: informatieavond, Agri-PV park Dalenstraat  
Aanwezig:  
- Gemeente West Maas en Waal: Albertine Tjeenk Willink   
- Landschapsarchitect Eelerwoude: Sijtse Jan Roeters  
- Statkraft: Martijn van der Pouw en Pieter Biewenga  
Mede uit het oogpunt van leesbaarheid is dit een verslag op hoofdlijnen en zijn het geen letterlijke notulen van de bijeenkomst. Statkraft heeft 
tegelijkertijd wel geprobeerd dit verslag zo volledig mogelijk te laten zijn en met name te registeren welke vragen en opmerkingen door bezoekers zijn 
gesteld en gemaakt.  
 
Opzet:  
De informatieavond over het Agri-PV park aan de Dalenstraat had het karakter van een inloopavond. Daardoor konden participanten vrij in en uit lopen 
en was er geen vast omlijnd programma. Het doel van de avond was om met elkaar in gesprek te gaan en te vernemen wat omwonenden van het plan 
vonden.  
Op de avond waren naast de organisatoren 6 omwonenden aanwezig die allen geintresseerd waren in de ontwikkeling van het zonnepark. 1 
omwonenden had zich per mail afgemeld en heeft een een op een gesprek aangeboden gekregen.  
Om de omwonenden te informeren over de avond is een brief gestuurd naar alle omwonenden binnen een straal van 750 m1 rondom het plangebied 
ten zuiden van de N322.  
De ruimte waar de avond werd gehouden was zo ingericht dat de aanwezigen langs de informatieborden die stonden opgesteld op schildersezels 
konden lopen. Op deze borden was onder andere informatie te lezen over het project en over de voorgenomen landschappelijke inrichting.  
Afbeeldingen van de borden zijn als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
  
Doel:  
Het doel van de avond was naast het informeren van de omwonenden, vragen te beantwoorden en te vernemen hoe de voorgenomen 
landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt ervaren.  
Een greep uit de vragen die we kregen waren:  
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• Waarom kiezen jullie deze locatie?  
We hebben deze locatie geselecteerd om een aantal redenen: zo zijn er relatief weinig direct omwonenden die ‘’last’’ kunnen ervaren van 
het park. En door aan te sluiten op bestaande landschapselementen zoals het wilgengriend, maakt dat de locatie niet goed zichtbaar 
gemaakt kan worden en daardoor naar ons idee de beleving van het landschap zeer beperkt aantast.  
  
• Zijn er ook andere locaties die ontwikkeld worden binnen de gemeente West Maas en Waal?  
De gemeente West Maas en Waal heeft een tender uitgeschreven waar meerdere partijen op hebben ingeschreven. Statkraft heeft met 
deze loactie ingeschreven en is door de gemeente samen met nog twee andere partijen geselecteerd om de geselecteerde plannen verder 
uit te werken.  
 
• Waarom worden niet eerst alle daken volgelegd eer er wordt begonnen aan het gebruik van landbouwgrond?  
Wij geloven in een en, en, en strategie, dus zowel windmolens, zonnepanenelen op daken als ook zonnepanelen op grond. In de strijd 
tegen klimaatverandering moeten we soms keuzes maken die onze leefomgeving veranderen, simpelweg omdat onze huidige manier van 
energieopwekken niet meer vol te houden is.   
Echter zijn we niet doof voor deze maatschappelijk bezwaren en willen we graag op een creatieve manier invulling geven aan deze vraag. 
Wij denken samen met de omgeving met Agri-PV een oplossing te kunnen bieden aan enerzijds het opwekken van duurzame energie als 
anderzijds het daarmee beperkt belasten van agrarische grond.  

  
• Hoe gaat de netaansluiting worden gerealiseerd?  
Om de stroom die het zonnepark produceert naar het net te transporteren zal er een kabel moeten worden aangelegd naar het 
onderstation. Voor de het project aan de Dalenstraat is dat onderstation Tiel. We hebben van Liander begrepen dat onderstation Tiel ruimte 
heeft om de kabel aan te sluiten.  
 
• We begrijpen dat er congestie is en Liander de stroom helemaal niet kwijt kan, hoe zit dat met dit park?  
Op dit moment hebben we te maken met congestie op het hoogspanningsniveau. Dat betekend dat er wel ruimte is op het onderstation 
van Liander in Tiel om de kabel aan te sluiten, maar dat er nog geen mogelijkheid is om de stroom te transporteren.  
Er zijn momenteel verscheidene onderzoeken gaande die een gedetailleerder beeld moeten geven van deze congestieproblematiek. Wij 
verwachten dat er op korte termijn voor duurzame energie ontwikkelingen er capaciteit vrij zal komen.  
  
• Wordt de bestemming van de grond ook gewijzigd als er een zonnepark komt?  
De route die we voor ogen hebben is -net als in veel andere gemeentes-  om op de grond een tijdelijke dubbelbestemming aan te vragen. 
Daarmee blijft de grond dus agrarisch maar wordt er voor een bepaalde periode een Agri-PV park toegestaan.  

  
• Wat gebeurt er met de grond nadat de looptijd van het zonnepark voorbij is?  
Als de looptijd van de vergunning ten einde komt wordt het park weer opgeruimd. Voor het opruimen van het zonnepark wordt aan het 
begin van de looptijd een bankgarantie gesteld, zodat er een zekerheidsstelling is ten aanzien van de te maken kosten hiervoor.  
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• Kunnen wij als omwonenden ook mee profiteren?  
Als onderdeel van het participatie traject hebben we ook een plan gemaakt voor financiele participatie. De exacte uitwerking komt op onze 
projectwebsite, maar omvat in elk geval mogelijkheden om mee te investeren in dit zonnepark.  

  
• Hoe gaat het met het onderhoud van het park?  
Het Agri-PV park zal moeten worden onderhouden. Naast het technisch onderhoud dient er ook onderhoud aan bomen, struiken en sloten 
te worden gepleegd. We willen ons inzetten om het onderhoud zo veel mogelijk lokaal te laten uit voeren. Op die manier kunnen ook 
omliggende bedrijven profiteren van de komst van het zonnepark.  
  
• Worden er bomen gekapt?  
Voor het zonnepark worden geen bomen gekapt. Wel worden de omliggende hagen struiken en singels middels instandhoudingsbeheer 
bijgehouden. Het terugsnoeien zodat  er meer licht op de bodem kan vallen behoord dan ook tot de werkzaamheden. In het op te stellen 
inrichtingsplan zal hier een heldere uiteenzetting over worden weergegeven.  
  
• In hoeverre hebben we last van schittering?  
In algemeenheid kunnen we hier overzeggen dat zonnepanelen niet meer schitteren dan nat gras. Tevens is het zo dat op de panelen een 
zogenaamde antireflectiecoating zit die er in voorziet dat ht licht zo veel als mogelijk zal worden geabsorbeerd en zal mee werken bij de 
opwekking van electriciteit. 
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Bijlage 6 Getoonde projectborden  
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Bijlage 7 Uitnodiging tweede informatiebijeenkomt Dalenstraat 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OFFICE ADDRESS 
Pettelaarpark 10-15 
Hertogenbosch 
5216 PD 
Netherlands 
 
MAILING ADDRESS 
Gustav Mahlerplein 100 
Amsterdam 
1082 MA  
Netherlands 
 
 
PHONE 
+31 (0)20 795 7800 
 
INTERNET 
www.statkraft.nl 
 
EMAIL 
info@statkraft.nl 
 

Aan de bewoners van   
 

‘s-Hertogenbosch, 16.06.2022 
 

Uitnodiging 2e informatieavond zonnepark Dalenstraat 
 
Beste mijnheer/mevrouw,  
  
Zoals u wellicht al weet, ontwikkelt Statkraft in de gemeente West Maas en Waal zonnepark Dalenstraat.   
 
Agri-PV park Dalenstraat 
Het Agri-PV park is gepland ten zuidwesten van de Maas en Waalweg N322. Op deze plek zal niet alleen duurzame energie worden opgewekt, maar zorgen we voor 
voldoende ruimte tussen de zonnepanelen voor agrarische activiteiten. Zo blijft de huidige agrarische functie van het plangebied intact en levert het park daarnaast 
voldoende duurzame elekticiteit voor ruim 4.000 huishoudens.  
 
Tweede informatieavond 
We kijken terug op een geslaagde eerste informatieavond met omwonenden. Momenteel zijn de uitkomsten van deze avond en ook de input vanuit direct 
omwonenden meegenomen in de ontwerpen, deze bespreken we graag met u als directe omgeving. Tijdens deze avond worden de huidige ontwerpen 
gepresenteerd ook zullen wij de verschillende vormen van financiële participatie nogmaals bespreken. 
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Andere aanwezige 
Naast Statkraft, is ook landschapsarchitect Eelerwoude aanwezig. Wij gaan graag met u in gesprek over beleidsmatige zaken, het ontwerp en de voorgenomen 
landschappelijke inpassing.  
 
Praktische informatie 
De tweede informatieavond zal plaatsviden op dinsdag 5 juli 2022, de inloop is vanag 19.30. U kunt zich per email aanmelden tot 4 juli 2022. Na aanmelding 
ontvangt u van ons een bevestiging met verdere details over de avond. 
 
Aanmelden kan  via pieter.biewenga@statkraft.com.  
 
Wij hopen u op 5 juli te treffen. Kunt u niet op deze datum, maar bent u wel geinterseerd? Dan maken we graag een afspraak voor een gesprek. Neem gerust contact 
met ons op.  
 
Over Statkraft 
Statkraft is in Europa de grootste producent van hernieuwbare energie uit zon, wind en water. Wij zijn een betrouwbare partner met kennis van zaken en 125 jaar 
kennis en ervaring, waarvan 25 jaar in Nederland.   
  
We ontwikkelden al veel wind- en zonneparken, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Onze kennis en ervaring helpen om projecten succesvol uit te voeren. We 
passen een park in de omgeving, zorgen voor zo min mogelijk impact voor omwonenden en ontwikkelen meer biodiversiteit.  
  
Ik zie uit naar uw komst!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Pieter Biewenga  
Business Development Manager  
  
_ _ pieter.biewenga@statkraft.com  
_ _ Mobile +31 (0)6 12 86 07 95  
  
Statkraft  
Pettelaarpark 10, 5216 PD 's-Hertogenbosch  
www.statkraft.com  
 
  
  
  
 
 

mailto:pieter.biewenga@statkraft.com
mailto:pieter.biewenga@statkraft.com
http://www.statkraft.com/
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Bijlage 8 Grafische weergave genodigde omwonenden Dalenstraat 
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Bijlage 9 Advertentie tweede informatiebijeenkomt Dalenstraat 
 

 
 
 
De advertentie is gepubliceerd in de Maas&Waler op 29 juni 2022 
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Bijlage 10 Verslag tweede informatiebijeenkomst 
 

Informatieavond 5 juli 2022 Statkraft, Dalenstraat Wamel 

Datum: 05-07-2022 

Plaats: De Huyskamer Zaal Maas en Waal, De bennenmaker 15, 6627HA Maasbommel   
Onderwerp: informatieavond, Agri-PV park Dalenstraat 

Aanwezig:  
- Landschapsarchitect Eelerwoude: Sijtse Jan Roeters 
- Statkraft: Heilke Vreeburg en Pieter Biewenga 

Mede uit het oogpunt van leesbaarheid is dit een verslag op hoofdlijnen en zijn het geen letterlijke notulen van de bijeenkomst. Statkraft heeft tegelijkertijd wel 
geprobeerd dit verslag zo volledig mogelijk te laten zijn en met name te registeren welke vragen en opmerkingen door bezoekers zijn gesteld en gemaakt. 

Opzet: 
De informatieavond over het Agri-PV park aan de Dalenstraat had het karakter van een inloopavond. Daardoor konden participanten vrij in en uit lopen en was er geen 
vast omlijnd programma. Het doel van de avond was om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en toelichting geven over de financiële participatie.  

Op de avond waren naast de organisatoren 7 omwonenden aanwezig die allen geïnteresseerd waren in de ontwikkeling van het zonnepark.  

Om de omwonenden te informeren over de avond is een brief gestuurd naar alle omwonenden binnen een straal van 1000 meter rondom het plangebied ten zuiden 
van de N322. Ook is er een advertentie geplaatst in de lokale krant de Maas&Waler om ook bewoners buiten een straal van 1000 meter te bereiken. 

De ruimte waar de avond werd gehouden was zo ingericht dat de aanwezigen langs de informatieborden die stonden opgesteld op schildersezels konden lopen. Op 
deze borden was onder andere informatie te lezen over het project en over de voorgenomen landschappelijke inrichting. Ook werden eerdere ontwerpen gepresenteerd 
om de veranderingen inzichtelijk te maken. Doormiddel van de maquette van het Agri-PV park konden bewoners het plangebied 3D ervaren. Als bijlage bij dit verslag is 
een foto bijgevoegd van de situatie tijdens de bewonersavond. 

Doel: 
Het doel van de avond was naast het informeren van de omwonenden, vragen te beantwoorden, toelichting geven over de de mogelijkheden tot financiële participatie 
en te vernemen hoe de voorgenomen landschappelijke inpassing van het zonnepark wordt ervaren.  
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- Op dit moment heeft heel Nederland te maken met netcongestie, hoe gaat Statkraft hiermee om? 
In Nederland is er congestie op het hoogspanningsniveau. Dat betekent dat er wel ruimte is op het onderstation van Liander in Tiel om de kabel aan te 
sluiten op het Agri-PV park, maar dat er nog geen mogelijkheid is om de stroom te transporteren.  
Op dit moment vinden er verschillende onderzoeken, om de congestieproblematiek te verhelpen. Wij verwachten dat er op korte termijn voor duurzame 
energie ontwikkelingen er capaciteit vrij zal komen. 
 

- Op welke netaansluiting wordt het Agri-PV park op aangesloten? 
Om de stroom die het zonnepark produceert naar het net te transporteren zal er een kabel moeten worden aangelegd naar het onderstation. In het geval van 
het project aan de Dalenstraat wordt de kabel getrokken naar onderstation Tiel. Liander heeft laten weten dat binnen het onderstation Tiel ruimte is om de 
kabel aan te sluiten. 
 

- Zijn de te verstrekken obligatieleningen alleen beschikbaar voor de omwonenden van het Agri-PV park? En waar worden de obligaties aangeboden? 
Statkraft verplicht zichzelf om €250.000 aan lokale participatie te realiseren. De direct omwonenden kunnen met voorrang obligaties kopen. De obligaties 
worden dus eerst aangeboden aan de direct omwonenden, waarna het later zal worden opengesteld voor de gehele gemeente. Indien er binnen de gemeente 
West Maas en Waal niet voldoende animo blijkt te zijn kan er worden besloten om de mogelijkheid tot investeren breder open te stellen. De obligaties worden 
aangeboden via een crowdfunding-platform met vereiste certificering van Autoriteit Financiële Markten. 
 

- Is het mogelijk om bijvoorbeeld 10 zonnepanelen te kopen, en deze te laten registreren op mijn adres? 
Dit is helaas niet mogelijk. Wel is het mogelijk om obligatieleningen af te sluiten om zo symbolisch een stukje zonnepaneel te kopen. De exacte regeling moet 
nog verder worden uitgewerkt echter is de intentie dat het minimumbedrag per inleg slechts € 25,- zal zijn.  
 

- Wordt er ook op andere manieren iets terug gedaan voor de omgeving, los van de obligaties? 
Statkraft zal een jaarlijkse vergoeding storten in een energiefonds gedurende de looptijd van de SDE++ periode (momenteel 15 jaar).  Deze vergoeding is € 
0,50 per MWh per jaar. Voor Agri-PV park Dalenstraat betekent dit circa € 7.250,- per jaar. Over een looptijd van 15 jaar wordt dit circa € 108.750,-. De 
vergoedingen uit het fonds kunnen bijvoorbeeld worden aangewend om mensen die wel willen verduurzamen, maar het niet kunnen betalen, te helpen. 
 

- Wat gebeurt er met de zonnepalen na dat de vergunningsperiode van het Agri-PV park is afgelopen? Waar gaan de panelen naar toe? 
Als de looptijd van de vergunning ten einde komt wordt het park weer opgeruimd. Verder zijn de toe te passen panelen voorzien van het PV-cycle keurmerk 
waardoor er bij aanschaf van de panelen in een verwijderingsbijdrage is voorzien. Tevens zien we steeds meer mogelijkheden voor het hergebruik van van 
grondstoffen die uit de zonnepanelen kunnen worden gehaald. 
 

- Er heeft in het verleden bodemverontreiniging plaatsgevonden in zonnepark, kan dit ook gebeuren bij het Agri-PV park aan de Dalenstraat? 
Er zijn voorbeelden van zonneparken (overigens niet van Statkraft) uit het verleden waarbij dit inderdaad is voorgekomen. Er werd toen gemaakt van 
zonnepanelen waar zware metalen, zoals koper, cadmium, lood en tin in de grond zijn terecht gekomen. De panelen die zijn voorzien voor dit project maken 
gebruik van zogenaamde crystallijne cellen waarvan het basis materiaal voornamelijk uit zand bestaat. 
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- De Dalenstraat is een smalle weg, hoe wordt hiermee omgegaan tijdens de bouw van het eventuele Agri-PV park? 
Tijdens de bouw van het Agri-PV park zal het verkeer op de Dalenstraat toenemen. Het vrachtverkeer zal laden en lossen op het terrein van het plangebied, 
eventuele wegversperringen worden hiermee uit de weggegaan. De bouw duurt in totaal 6 maanden, wanneer het park gerealiseerd is wordt er weinig tot 
geen verkeer verwacht. Tijdens de bouw zullen wij contact onderhouden met de omwonenden aan de Dalenstraat mocht er eventuele overlast ontstaan, kan 
er natuurlijk altijd contact op worden genomen.  
 

- Hoeveel land van het Agri-Pv park blijft voor de landbouw beschikbaar? 
Voor agri-pv park Dalenstraat kunnen we grofweg rekenen met een 80/20 procent verhouding. Daaruit volgt dat ca 80% van het gebied dus agrarisch 
gebruikt kan blijven worden. 
  

- Staat de locatie van het Agri-PV park vast, of is het mogelijk om het park nog te verplaatsen? 
De gemeente West Maas en Waal heeft een tender uitgeschreven waar meerdere partijen op hebben ingeschreven. Statkraft heeft met deze locatie 
ingeschreven en is door de gemeente geselecteerd deze plannen verder uit te werken. Het is niet meer mogelijk om de locatie te veranderen van het 
plangebied.  
 

Bijlage 1 Adressenlijst genodigden 

 
Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Postcode Straatnaam Plaats 

16   6658DK Bonderweg Beneden-Leeuwen 

1   6658KS Dalenstraat Beneden-Leeuwen 

2   6658KS Dalenstraat Beneden-Leeuwen 

4   6658KL den Akker Beneden-Leeuwen 

6   6658KL den Akker Beneden-Leeuwen 

10   6658KL den Akker Beneden-Leeuwen 

12   6658KL den Akker Beneden-Leeuwen 

14   6658KL den Akker Beneden-Leeuwen 

16   6658KL den Akker Beneden-Leeuwen 

2   6658KM Liesterstraat Beneden-Leeuwen 

4   6658KM Liesterstraat Beneden-Leeuwen 

5   6658KM Liesterstraat Beneden-Leeuwen 

6   6658KM Liesterstraat Beneden-Leeuwen 
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8   6658KM Liesterstraat Beneden-Leeuwen 

10   6658KM Liesterstraat Beneden-Leeuwen 

90   6658KK van Heemstraweg Beneden-Leeuwen 

91   6658KG van Heemstraweg Beneden-Leeuwen 

92   6658KK van Heemstraweg Beneden-Leeuwen 

92 T  6658KK van Heemstraweg Beneden-Leeuwen 

2 a  6659KM Weteringstraat Wamel 

2 b  6659KM Weteringstraat Wamel 

2   6659KM Weteringstraat Wamel 

3   6659KM Weteringstraat Wamel 

4 a  6659KM Weteringstraat Wamel 

4   6659KM Weteringstraat Wamel 

6 T  6659KL Nieuweweg Wamel 

11   6659KL Nieuweweg Wamel 

97   6659KE van Heemstraweg Wamel 

6   6659KS Dalenstraat Wamel 

4  1 6659KM Weteringstraat Wamel 

14   6658DK Bonderweg Beneden-Leeuwen 

97   6658KV Zijveld Beneden-Leeuwen 

95   6659KE van Heemstraweg Wamel 

13   6659KL Nieuweweg Wamel 

10 Z  6659KK Liesterstraat Beneden-Leeuwen 

6   6659KL Nieuweweg Wamel 

12  12 6659KK Liesterstraat Wamel 

2 A 2 6658KL den Akker Wamel 

2 B 2 6658KL den Akker Wamel 

2 C 2 6658KL den Akker Wamel 

2  2 6658KL den Akker Wamel 

77  77 6658KG van Heemstraweg Beneden-Leeuwen 
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Bijlage 2 Foto van de tweede bewonersbijeenkomst 
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