
Bijlage E Participatieverslag 

Het omgevingsproces bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het betrekken van en actief luisteren 
naar betrokken partijen en personen uit de omgeving gedurende de ontwerpfase. De input van dit 
proces is gebruikt bij het ontwerp van de randen van het plangebied en het bepalen van de 
bouwhoogte van de panelen. Ten tweede het bieden van de mogelijkheid voor inwoners van de 
gemeente Brummen financieel deel te nemen in het project. 

Dit participatieverslag bevat de samenvatting van het omgevingsproces ter voorbereiding van de 
verleende omgevingsvergunning. 

Zorgvuldig participatief ontwerpproces 
 
Ter voorbereiding op de vergunningverlening heeft een zorgvuldig proces met alle betrokkenen 
(gemeente, instanties en omwonenden) plaatsgevonden. Gedurende een periode van 20 maanden zijn 
vele gesprekken gevoerd waarbij alle belangen zo goed mogelijk gewogen zijn en waar mogelijk het 
ontwerp van het zonnepark aangescherpt is. Middels dit proces is inzicht verkregen in de door de 
omgeving gewenste ontwerpkeuzes, waaronder de bouwhoogte, openheid, afscherming en 
begroeiing langs de randen, het aanhouden van afstand tot omliggende woningen, het behouden van 
open cultuurstroken langs wegen en waar mogelijk versterken van ecologische kwaliteit. Zodoende is 
langs elke zijde van het park maatwerk uitgevoerd. Het zorgvuldige ontwerp is tot stand gekomen met 
aanbevelingen van omwonenden en overige partijen (ecologen, landschapsarchitecten, Gasunie etc.). 
Wij danken alle betrokkenen uit de omgeving voor hun waardevolle input, waarmee we tot het 
uiteindelijke ontwerp zijn gekomen. Voor verdere details, wordt verwezen naar het inrichtingsplan. 
 
In onderstaande tabel is een samenvatting van tijdslijnen en gesprekken weergegeven. 

Okt. ‘17 Familie Jurrius wordt benaderd door projectontwikkelaars die met plannen 
komen voor ca. 125 ha. Exacte landschappelijke inpassing onduidelijk. 

Dec. ‘17 Familie Jurrius besluit heft in eigen handen te nemen om dit op een juiste manier 
te kunnen doen en huurt experts in. 

Jan. ‘18 Start gesprekken met gemeente, over mogelijke locaties en het proces wat 
gevoerd dient te worden. Plan voor ca. 39 ha. 

Feb.–Mrt. ‘18 Vervolggesprekken gemeente, locatiekeuze en eerste inpassing besproken. 
Feb.–Mrt. ‘18 Eerste ronde persoonlijke individuele keukentafel gesprekken met omwonenden 

(32 adressen) om omwonenden te informeren en input voor het ontwerp op te 
halen. 

Mrt. ‘18 Indiening principeverzoek bij college van B en W. 
Apr.-Mei ‘18 Tweede ronde individuele keukentafelgesprekken, informeren middels concept 

schetsen, inventariseren, gevraagd om invulling te geven aan het plan. Doel is 
terugkoppeling van omwonenden te krijgen op het concept plan en de 
landschappelijke inpassing.  
 
Enkele reacties: “Een ambitieus plan waar je niet op tegen kunt zijn. Gelukkig 
geen windmolens wel graag een goede landschappelijke inpassing.” ”Goed plan, 
maar niet in mijn achtertuin”. “Ik ben tegen iedere verandering in het 
landschap”. “Ik ben 100% tegen.” 
 



 
Om op de hoogte te blijven kunnen belangstellenden zich aanmelden door een email te sturen naar 
zonneparkoudezutphenseweg@gmail.com 

Initiatiefnemer respecteert ieders standpunt en heeft constructieve voorstellen 
voor zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. 

Apr. ‘18 7 april: Direct aanwonenden (4 adressen) rondetafelgesprek en groepsdialoog. 
Uitkomst, twee sporen beleid “(we zijn tegen, maar als het democratisch systeem 
besluit dat het er komt dan accepteren we deze invulling)”. 

Apr. ‘18 28 april: Dialoog met direct aanwonenden (4 adressen) middels excursie naar een 
zonnepark in Hoofddorp. 

Mei ‘18 Naar aanleiding van groepsdialoog met direct aanwonenden per adres voorkeur 
voor inpassing geïnventariseerd en waar mogelijk maatwerk ingetekend (spoor 
twee) onder voorbehoud goedkeuring instanties (4 adressen). 

Mei ‘18 Overige omwonenden tweede ronde individuele keukentafelgesprekken 
gefinaliseerd en afgesproken bij het moment van officiële aanvraag het 
landschappelijk ontwerp en schetsen te delen. 
In het forum ruimte openbare informatie verstrekking en discussie. 

Jun. ‘18 Indiening aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente.  
Omwonenden geïnformeerd zoals afgesproken (32 adressen). 

Jul. ’18 Inventarisatie platforms inzake praktische mogelijkheiden financiële participatie.  
Jul. ‘18 Inhoudelijk gesprek met burgercoöperatie Brummen Energie gevoerd. 
Jul. ‘18 Gesprek met LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) 
Aug. ‘18 Overleg gemeente en instanties aangaande landschappelijke inpassing en 

bouwkundige aanvraag. 
Sep. ‘18 Toelichting plannen openbaar forum ruimte. 
Okt. ’18 Keukentafelgesprek met Natuurmonumenten 
Nov. ‘18 Aanvulling omgevingsvergunningaanvraag met de activiteit ‘bouwen’.  

Omwonenden geïnformeerd zoals afgesproken (32 adressen). 
Nov. ‘18 Namens de gemeente heeft  Omgevingsdienst Veluwe en IJssel gesprekken 

gevoerd met: 
- Natuurmonumenten  
- Omwonenden (buurtoverleg) 
- Stichting Eerbeekse Mooilanden 

Dec. ‘18 Deelname aan brainstorm georganiseerd door Stichting Eerbeekse Mooilanden 
Jan.-Apr. ‘19 Waar mogelijk verwerken van zienswijzen op ontwerpvergunning 
Mrt. ‘19 Deelname aan miniconferentie georganiseerd door Stichting Eerbeekse 

Mooilanden 


