
  

 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van Arnhem Oost, 

In de gemeente Arnhem ontwikkelt Sunvest, in samenwerking met shareNRG, het 
Zonnepark Koningspleij. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de status van het 
zonnepark. 

Initiatief  

Zoals u wellicht eerder heeft vernomen, heeft de gemeente Arnhem vergaande ambities 
om de stad te verduurzamen met windturbines, zonnepanelen op daken en zonneparken. 
Zij heeft daarom in 2017 voor gebied Koningspleij een aanbesteding uitgeschreven met 
het doel het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente te ontwikkelen. Sunvest 
heeft in samenwerking met shareNRG deze aanbesteding gewonnen. Wij hebben een 
goede combinatie gevonden tussen enerzijds een hoge productie en anderzijds een goede 
inpassing in de omgeving. Dit doen wij door dubbelgebruik van het terrein waardoor 
ecologische meerwaarde wordt gecreëerd, toelichting vindt u bij punt 4. 

Zonnepark Koningspleij wordt ingeklemd tussen het Industriepark Kleefse Waard (IPKW), 
de Pleijroute (N325) en de Nieuwe Haven. Langs de Pleijroute worden ook vier 
windturbines gerealiseerd, waarvan twee ter hoogte van Zonnepark Koningspleij.  

De locatie is geschikt voor de realisatie van een groot zonnepark om de volgende redenen: 

1. De locatie ligt ingeklemd tussen industrie, natte infra en droge infra  
2. Het aantal omwonenden met zicht op Zonnepark Koningspleij is zeer beperkt  
3. Het zonnepark is bijna niet zichtbaar vanaf de N325 
4. Mogelijkheden tot het creëren van ecologische meerwaarde. Combinatie met 

landbouw en natuur zoals het plaatsen van bijenkasten, zwaluwwanden of het 
laten leven van kleinvee onder de zonnepanelen wordt momenteel onderzocht 

De locatie kenmerkt zich doordat 
het gebied is omringd door water en 
laaggelegen is waardoor kwelwater 
op het terrein terecht kan komen. 
Dit was een belangrijk aspect in de 
haalbaarheid van het project, waar 
Sunvest en shareNRG een oplossing 
voor hebben gevonden. Daarnaast is 
door hen de afgelopen periode, in 
nauwe samenwerking met de 
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gemeente, toegewerkt naar een realiseerbaar project. Dat betekent dat er een 
vergunning is aangevraagd en verkregen, Zonnepark Koningspleij een SDE+ (Subsidie 
Duurzame Energie) heeft toegewezen gekregen van de RVO en dat de laatste punten uit 
de haalbaarheidsstudie zijn afgerond. Voor verdere afronding en start van de bouw van 
Zonnepark Koningspleij wachten we op een uitspraak van de Raad van State. 

De projectlocatie is in totaal ruim 8 hectare groot. Door het toepassen van een oost-west 
opstelling van de zonnepanelen en met de huidige techniek zijn we in staat om een 
zonnepark van circa 12 MWp op deze locatie te realiseren. Een dergelijk zonnepark levert 
voldoende stroom voor circa 3.600 huishoudens.  

 
Planning  

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om de realisatie van het project 
te kunnen starten. Voorwaarde om verder te gaan is een positieve uitspraak de Raad van 
State. Wanneer er een positieve uitspraak is zullen we de participatie, het contracteren 
van de benodigde partijen en de financiering van het park organiseren. We verwachten 
daarna binnen 3 maanden te kunnen starten met de bouw van Zonnepark Koningspleij. 
Onze verwachting is dat het zonnepark omstreeks december 2020 is gerealiseerd. 

 
Meedoen 

Voor het ontwerp van Zonnepark Koningspleij hebben we de omgeving gevraagd mee te 
denken en is er een informatieavond georganiseerd waarbij de omgeving is geïnformeerd 
over het initiatief. Ook is de omwonenden om hun mening over de inrichting van 
Zonnepark Koningspleij gevraagd. Momenteel wordt het ontwerp in detail uitgewerkt en 
zullen we met name kijken naar de invulling van het dubbelgebruik, zoals de broedwand 
voor de oeverzwaluwen, de insectenhotels, het plaatsen van de bijenkorven en de keuze 
voor het groen. Hiervoor wordt de omgeving via de teams leefomgeving betrokken om 
mee te denken over dit aspect. 

De gemeente Arnhem, Sunvest en shareNRG hebben de ambitie om zoveel mogelijk 
inwoners van Arnhem financieel te laten participeren in Zonnepark Koningspleij.  

Wilt u als inwoner van Arnhem of omgeving bijdragen aan het opwekken van duurzame 
energie in uw stad en daarnaast een mooi rendement maken op uw inleg?  
Meldt u dan nu aan voor de nieuwsbrief en blijf persoonlijk geïnformeerd. Dit kan door 
een mail te sturen naar koningspleij@sunvest.nl. Ook voor verdere vragen of suggesties 
kunt u dit e-mail adres gebruiken of ons bellen op tel. 030 2658512 (René Hanssen). 
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