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Beste omwonenden van en geïnteresseerden in het beoogde zonnepark in Wenum 
 
 
Eind april ontving u onze brief met een eerste aankondiging van onze plannen betreffende een 
zonnepark in Apeldoorn. We noemden het toen zonnepark Stadhoudersmolen. Naar aanleiding 
van suggesties van meerdere kanten, hebben we het beoogde park inmiddels hernoemd naar 
Zonnepark Wenumseveld.  
 
Deze tekstuele wijziging is één van de aanbevelingen die gedaan werd tijdens onze 
informatieavonden op 16 en 23 mei. Deze avonden werden bezocht door circa 60 omwonenden of 
anderszins geïnteresseerden.   
 
Naar aanleiding van opmerkingen van verschillende omwonenden, over zicht op het park, is het 
ontwerp aangepast. Een betere inpassing van het zonnepark in de winter en op specifieke locaties 
in de buurt van woningen is daarbij het doel geweest. Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd naar 
aanleiding van gesprekken met de Gemeente Apeldoorn. Onderstaand vindt u een overzicht van 
de wijzigingen. Op de laatste pagina zijn ook de ‘oude’ en huidige ontwerpen te zien.  
 
Winterperiode 
Er wordt voor gezorgd dat het struweel in de ecologische verbindingszone voldoende dicht is om 
het park ook in de winter vanaf de weg Kanaal Noord aan het zicht te onttrekken. Dit zorgt ervoor 
dat ook als alle struiken en bomen het blad hebben verloren er geen zicht is op het zonnepark.  
 
Locaties poelen 
Verder worden de poelen (met meer doorkijk) in de ecologische zone op een andere locatie 
voorgesteld: niet langer ter hoogte van de woningen aan de weg Kanaal Noord. Ter plekke van 
deze woningen zal het struweel het park dus in de zomer en de winter (op maaiveldniveau 
/ooghoogte) aan het zicht onttrekken. 
 
Specifieke locaties in omgeving van woningen 
Op de plekken waar alleen elzenhakhout staat is de inpassing in de winter minder dicht dan ter 
plekke van het struweel. Hier zou, zonder aanpassing van het ontwerp, in de winter een door de 
kale elzenhakhoutbomen ‘gefilterd’, zicht op de panelen zijn. Ter plaatse van Wenumseveldweg 13 
en de woningen aan de weg Kanaal Noord ten zuiden van het plangebied wordt daarom achter het 
elzenhakhout liguster aangeplant waardoor het zicht op de panelen in de winter sterk verminderd. 
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Opstelling panelen 
De Gemeente Apeldoorn heeft aanbevolen om de panelen op te stellen in rijen parallel aan de 
bomen. Dus niet in een 100% zuid-opstelling, zoals in het eerste ontwerp. In de aangepaste opzet, 
is de productie weliswaar iets minder efficiënt, maar is het beeld rustiger.  
 
Ingang zonnepark 
Op verzoek van omwonenden is de entree verplaatst zodat er vanuit de omwonenden geen zicht is 
op de toegang.  Ook eventuele hinder van aan- en afvoer van materialen tijdens de bouwperiode 
wordt zo verminderd.  
 
Planning 
De globale planning is dezelfde als we toonden tijdens de informatieavonden.  Tussen juni en 
december wordt het volgende traject doorlopen: 
-        Gemeente beslist over een ontwerp omgevingsvergunning 
-        De ontwerpvergunning wordt 6 weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn kan een ieder  

zienswijzen indienen bij de gemeente. 
-        Gemeente besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. De zienswijzen worden 

daarbij betrokken. 
Het zonnepark kan alleen gerealiseerd worden als de vergunning verleend is. 
 
De concept stukken voor de vergunningsaanvraag zijn inmiddels naar de Gemeente gestuurd.  
Als we meer informatie hebben over de datums horend bij bovenstaande stappen, ontvangt u een 
update van ons. We informeren u sowieso wanneer de termijn start dat er zienswijzen kunnen 
worden ingediend. 
 
Als u vragen of opmerkingen kunt u me altijd benaderen. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Willemien van den Hoogen 
Statkraft   
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Ontwerp getoond tijdens informatie avond 
 

 
Nieuw ontwerp  
 

  


