
 

Nieuwsflits  

Hoevelaken, 1 december 2016. 

Geachte lezer, 

Betreft: Zonnepanelen veld bij dorpsingang Hoevelaken 

Wij willen u met deze Nieuwsflits op de hoogte brengen van de huidige stand van zaken ten aanzien 
van de mogelijke plaatsing van een zonnepanelen veld bij de dorpsingang van Hoevelaken. 

In opvolging van de enquête die wij onder de bewoners van Hoevelaken hebben gehouden hebben 
wij bij de Commissievergadering van de Gemeente Nijkerk op donderdag 10 november ingesproken 
en de Raad gevraagd om actie te ondernemen om te helpen de voorgestelde goedkeuring door 
Amersfoort voor plaatsing te voorkomen. De Raad heeft zeer snel op ons voorstel gereageerd en in 
een door alle fracties ondersteunde brief de Raad van Amersfoort verzocht om van plaatsing af te 
zien en het gebied in te brengen in een gewenste groene zone tussen Amersfoort en Nijkerk 
waarover de gemeentes in overleg zijn. Dat zou dan ook onderdeel kunnen worden van de 
compensatie regeling voor het bosgebied langs de A28 dat bij de reconstructie van Knooppunt 
Hoevelaken verloren zal gaan. Ook heeft de Raad het College van Nijkerk verzocht om bij hun 
collega's in Amersfoort eenzelfde bezwaar aan te tekenen en een gelijkluidend voorstel te doen, 
hetgeen inmiddels ook is geschied.  

Gisterenavond is in de raad van Amersfoort verder gesproken over de voorstellen van het College 
van Amersfoort voor plaatsing van Windturbines en Zonnepanelen velden binnen de 
gemeentegrenzen van Amersfoort, waaronder het zonnepanelen veld langs de Nijkerkerstraat op de 
grens van Hoevelaken/Nijkerk. 

Jan Lobeek heeft namens onze Stichting nogmaals onze bezwaren tegen deze plaatsing 
uitgesproken en dat onderbouwd met de grote response op onze enquête waarop maar liefst 1.111 
reacties zijn binnengekomen, waarvan > 95% zich heeft uitgesproken tegen plaatsing, terwijl > 88% 
van de respondenten wel positief zijn over milieuvriendelijke energieopwekking. 

Ook Boudewijn van de Woerd fractievoorzitter VVD in de Raad van Nijkerk, heeft in deze bijeenkomst 
het bezwaar van de Raad van Nijkerk verder toegelicht en zich uitgesproken voor constructief overleg 
tussen de gemeentes om tot goede afspraken te komen voor gezamenlijke inspanningen op het 
gebied van milieu en energievraagstukken. 

Aangezien er ook door andere partijen in Amersfoort bezwaren zijn ingebracht tegen voorstellen voor 
windturbines op diverse locaties in Amersfoort en er onvoldoende draagvlak bleek voor een 
beslissing, is door de Raad van Amersfoort aan het College gevraagd om het huidige voorstel ten 
aanzien van Energielandschappen in Amersfoort, waaronder dus het zonnepanelen veld bij 
Hoevelaken, weer in beraad te nemen en met nieuwe voorstellen te komen. Positief was dat alle 
partijen, behalve Groen Links, zich duidelijk uitgesproken hebben om een gezamenlijke visie met 
Gemeente Nijkerk over de grensgebieden tussen de 2 gemeentes te willen ontwikkelen en dat er 
draagvlak moet zijn van de omwonenden.  

Maar helaas nog geen definitief neen tegen de voorgestelde locatie bij de dorpsingang van 
Hoevelaken. Wij blijven ons met hart en ziel inzetten om te voorkomen dat daar zonnepanelen 
komen! Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/MilieuZaken/Zonnepanelen/zonnepanelen%20in%20Hoevelaken/161118%20Brief%20van%20gemeenteraad%20Nijkerk%20aan%20gemeenteraad%20Amersfoort%20over%20Raadsvoorstel%205298732%20Haalbaarheidsonderzoek%20energielandschappen.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/MilieuZaken/Zonnepanelen/zonnepanelen%20in%20Hoevelaken/161118%20Brief%20van%20gemeenteraad%20Nijkerk%20aan%20gemeenteraad%20Amersfoort%20over%20Raadsvoorstel%205298732%20Haalbaarheidsonderzoek%20energielandschappen.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/MilieuZaken/Zonnepanelen/zonnepanelen%20in%20Hoevelaken/161129%20Brief%20College%20nijkerk%20aan%20Amersfoort%20-%20de%20laak%20en%20zonnepanelen.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/MilieuZaken/Zonnepanelen/zonnepanelen%20in%20Hoevelaken/161129%20Inspraak%20SHB&L%20Afrt%20zonnepanelen%20veld.pdf
https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/www2/MilieuZaken/Zonnepanelen/zonnepanelen%20in%20Hoevelaken/161129%20inspraak%20B.vdWoerd%20in%20de%20Ronde.pdf


Voor meer detail informatie zie onze website www.hoevelakenbereikbaar.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar 

E bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl  
W www.hoevelakenbereikbaar.nl 
 

Indien u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen verzoeken wij u dat per Email te 
melden aan info@hoevelakenbereikbaar.nl 

 

https://www.hoevelakenbereikbaar.nl/
mailto:bestuur@hoevelakenbereikbaar.nl
http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/
http://www.hoevelakenbereikbaar.nl/
mailto:info@hoevelakenbereikbaar.nl

