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Nieuwsbrief 1 - februari 2021

Beste <<Voornaam>>, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief over Zonneweide Spoorstraat. In november heeft
de gemeente de vergunning voor de bouw verleend. Nu zijn de voorbereidingen voor het
zonnepark in Echteld in volle gang. De hoeveelheid groene stroom die de zonnepanelen
produceren is gelijk aan het verbruik van 3.000 huishoudens. We blikken graag met u terug
op het proces tot nu toe en nemen u graag mee in de verdere voorbereidingen! 

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar buren, vrienden en familie die ook geïnteresseerd
zijn in de bouw van het zonnepark. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.  

Hartelijke groet, 
Projectteam Vattenfall

Afgelopen periode

Groen licht voor zonnepark

https://mailchi.mp/6c9f9a783055/zonneweide-spoorstraat?e=[UNIQID]
https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonneweide-spoorstraat
https://mailchi.mp/52cdf86d37ad/echteld


In november ging de gemeente Neder-Betuwe akkoord met het verlenen van de
benodigde vergunningen voor Zonnepark Spoorstraat. Puck Sanders,
omgevingsmanager Vattenfall: “Zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan
onze ambitie om fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken. We zijn
blij dat we met dit park een concrete bijdrage leveren aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en de gemeenschap. Het afgeven
van de vergunning is altijd een belangrijke stap in een project. We kijken ernaar uit
om de plannen om te kunnen zetten naar een gerealiseerd zonnepark.” 

Terugblik 2020

Hoe is dit project tot stand gekomen?
Kennismaken, ideeën delen, ontwerpschetsen bekijken, vragen stellen en
beantwoorden en de vervolgstappen bespreken. Samen met inwoners van Echteld.
Begin 2020 organiseerden we een bewonersavond, inwoners van Echteld en
geïnteresseerden uit de gemeente Neder-Betuwe konden langskomen om kennis te
maken met het project en met Vattenfall. 

Schapen grazen onder panelen 
Tijdens de bewonersavond, waar zo’n 30 mensen aanwezig waren, werden
verschillende suggesties gedaan. Zo opperde een aanwezige om schapen en/of
kleinvee onder de panelen te laten grazen, zodat de grond haar agrarische functie
(deels) kan behouden. De zonnepanelen komen op maximaal twee meter hoogte,
dus wat betreft de hoogte zou dit kunnen. Inmiddels zijn we door meerdere lokale
schapenhouders benaderd, we gaan met hen in gesprek om te kijken wat er mogelijk
is. 

Lokaal voordeel 
Vattenfall vindt het belangrijk dat u, als inwoner van Echteld, kan meedelen in de
opbrengst van het zonnepark. Zo kunnen we samen fossielvrij leven binnen één
generatie mogelijk maken. Tijdens de bewonersavond is afgesproken dat we
obligaties eerst beschikbaar stellen aan inwoners uit Echteld en vervolgens aan de
rest van de gemeente Neder-Betuwe. Ook wordt 50 procent van de groene stroom
uit het zonnepark gereserveerd voor huishoudens en bedrijven in Echteld. Meer
informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. 



Terugblik 2020

Webpagina is live
Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het
zonnepark. Daarnaast hebben we een webpagina ontwikkeld waar we alle informatie
over Zonneweide Spoorstraat voor u bundelen. Van visualisaties tot veelgestelde
vragen en van handige documenten tot een contactformulier.  

Bekijk de pagina

Terugblik 2020

Webinar voor gemeenteraad
In het voorjaar van 2020 organiseerden we een webinar voor de gemeenteraad van
Neder-Betuwe. Tijdens deze digitale bijeenkomst was er de gelegenheid om vragen
te stellen en werden de ontwerpkeuzes toegelicht door Vattenfall. Puck: “Tijdens dit
webinar kregen we goede ideeën en vragen van gemeenteraadsleden, over het
algemeen werden onze plannen goed ontvangen. We zijn blij met de constructieve
reacties”

Komende periode

Voorbereiden aanbesteding
Nu de vergunning voor de bouw van Zonneweide Spoorstraat is verleend, breekt
langzaam maar zeker een nieuwe fase aan. Komend jaar zullen we de aanbesteding
voorbereiden en in 2022 verwachten we daadwerkelijk te gaan aanbesteden. We
vinden het belangrijk om te investeren in de lokale economie en willen daarom waar
mogelijk ook lokale bedrijven inzetten, zoals hoveniers en grondverzetbedrijven.  

Bent u ondernemer en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur een mail
naar info.solar@vattenfall.com. We zetten u dan op de lijst van lokale bedrijven die
we op de hoogte houden van het aanbestedingsproces.

https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonneweide-spoorstraat
mailto:info.solar@vattenfall.com?subject=Aanbesteding%20Zonneweide%20Spoorstraat


Komende periode

Alternatieve locatie Brenksestraat 
Naast het zonnepark aan de Spoorstraat, willen we nog een zonnepark ontwikkelen
in (de buurt van) Echteld. Aanvankelijk zou dit park aan de Brenksestraat komen,
maar tijdens de bewonersavond is gebleken dat er weinig draagvlak voor deze
locatie is. Samen met de gemeente en andere betrokkenen zijn we daarom op zoek
naar een andere locatie om weer een extra stap te kunnen zetten richting een
fossielvrij leven. Heeft u hier ideeën over? Laat het ons weten.

Neem contact op

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Zonneweide Spoorstraat in Echteld? Bekijk de
veelgestelde vragen op onze website of neem contact met ons op. Mail uw vraag
naar info.solar@vattenfall.com.

Planning 

2020 Omgevingsvergunning en voorbereiding aanbesteding

2021 Aanbestedingsfase

2022 Start bouw

2023 Zonnepark operationeel

Leestips 

Papieren voor zonnepark bij Echteld rond
Vattenfall past plan zonnepark langs A15 aan: ‘We luisteren dus echt’
Geen hinder op A15 door nieuw zonneveld, Echteld kan profiteren van aanleg
Presentatie bewonersavond 18 februari 2020

lokaal voordeel 

mailto:info.solar@vattenfall.com?subject=Alternatieve%20locatie%20Brenksestraat&body=Beste%2C%0A%0AIk%20heb%20jullie%20nieuwsbrief%20gelezen%20over%20Zonneweide%20Spoorstraat%20in%20Echteld.%20Ik%20heb%20het%20volgende%20idee%20voor%20een%20alternatieve%20locatie%20voor%20de%20Brenksestraat%3A%20
https://group.vattenfall.com/nl/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonneweide-spoorstraat
mailto:info.solar@vattenfall.com
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6514324/Papieren-voor-zonnepark-bij-Echteld-rond
https://www.gelderlander.nl/neder-betuwe/vattenfall-past-plan-zonnepark-langs-a15-aan-we-luisteren-dus-echt~a2db6dba/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/neder-betuwe/geen-hinder-op-a15-door-nieuw-zonneveld-echteld-kan-profiteren-van-aanleg~a949179d/
https://group.vattenfall.com/nl/siteassets/vattenfall-nl-site-assets/wat-we-doen/onze-energiebronnen/zon/zonprojecten/zonneweide-spoorstraat/presentatie-vattenfall_bewonersavond-echteld-.pdf


2 meter hoog 

11,5 megawatt  

3.000 huishoudens 

www.vattenfall.com/nl/zonneweide-spoorstraat 

Wil je de manier waarop je onze nieuwsbrief ontvangt wijzingen? 
Verander je voorkeuren of meld je af van de nieuwsbrief.
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