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Beste inwoner van Apeldoorn, 
 
 
Binnenkort valt er een uitnodiging in uw brievenbus voor een inloopbijeenkomst over een plan om een  
zonnepark (een veld met zonnepanelen) te realiseren in uw buurt, ten noorden van de 
Stadhoudersmolenweg. De initiatiefnemer van dit plan is Statkraft, zij organiseren de bijeenkomst. Omdat 
wij het heel belangrijk vinden dat u als omwonende vroegtijdig betrokken wordt bij deze plannen, krijgt u 
van ons nu deze vooraankondiging.   
 
Als gemeente vinden we het belangrijk dat er meer duurzame energie wordt opgewekt, ook in Apeldoorn. 
Want het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op: niets doen is geen optie als we 
toekomstige generaties een leefbare aarde willen achterlaten. De gemeente Apeldoorn investeert daarom 
fors in duurzame energie en heeft als ambitie een energie neutrale gemeente te worden. Dat betekent dat 
we in de toekomst in Apeldoorn evenveel energie opwekken als we verbruiken.   
 
Zonne-energie heeft daar een groot aandeel in. Er wordt al hard gewerkt aan het benutten van zoveel 
mogelijk geschikte daken om zonne-energie op te wekken. Maar we hebben ook op de grond staande 
zonneparken nodig.  
 
Plan voor zonnepark in uw buurt 
Bij de gemeente zijn vorig jaar diverse verzoeken binnen gekomen om mee te werken aan de aanleg van 
een zonnepark. Eind 2017 hebben we negen locaties aangemerkt als pilot. Na de eerste 
afstemmingsfase binnen de gemeente viel een aantal locaties af. We willen nu voor vijf plannen een 
volgende stap zetten. Op de kaart onderaan deze brief ziet u de vijf locaties met kleur aangegeven. De 
hierboven genoemde locatie ligt bij u in de buurt. Bij de brief treft u een luchtfoto aan van de locatie. 
 
Als gemeente staan we in beginsel positief tegenover een verzoek om een zonnepark aan te leggen. 
Want met zo’n park neemt het aandeel duurzaam opgewekte energie in Apeldoorn toe. Maar we zijn ons 
er ook van bewust dat zo’n zonnepark invloed heeft op de omgeving waar u woont. We zien het daarom 
als onze taak er voor te zorgen dat een zonnepark op een goede manier wordt ingepast in het landschap.  
 
Ook vinden we het van groot belang dat u als omwonende zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij het plan. 
Dus nog voor de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend en voordat wij als 
gemeente definitief een besluit nemen over het zonnepark. Daarom nodigt de initiatiefnemer u binnenkort 
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ook uit voor een inloopbijeenkomst. U kunt daar in gesprek met de initiatiefnemer en ook met 
medewerkers van de gemeente.  
 
Als u nu al vragen heeft kunt u contact met Willemien van den Hoogen van Statkraft opnemen via 020-
7957835 of willemien.van.den.hoogen@statkraft.nl. 
 
Als u vragen heeft aan de gemeente kunt u contact opnemen met Erwin Boogmans via 14 055 of via 
e.boogmans@apeldoorn.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Pieter Guis 
Teammanager Omgevingsrecht en Advies  
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