
 
 

 

 
Datum: vrijdag 25 maart 2022 
Betreft: Uitnodiging informatiebijeenkomst over zonnepark de Blauwe Wetering  

 & zonnepark Noord-Zuid 
 
Geachte buurtbewoner, beste heer/mevrouw,  
 
Sunvest en TPSolar organiseren op donderdag 21 april a.s. een 
informatiebijeenkomst. Graag nodigen wij u van harte uit om hieraan deel te nemen. 
Tijdens deze avond willen wij u als omwonenden informeren over de conceptplannen 
van het zonnepark de Blauwe Wetering (Sunvest) en het zonnepark Noord-Zuid 
(TPSolar).  
 
Aanleiding 
De gemeente West Maas en Waal streeft naar 55% minder CO₂ -uitstoot in 
2030 en wil in 2050 energieneutraal zijn. De gemeente zet daarom in op 
energiebesparing en zonnepanelen op daken, maar ook op grootschalige duurzame 
energieprojecten, zoals zonneparken.  
 
In juni 2021 stelde de gemeenteraad de ‘beleidsvisie Zon’ vast, samen met een 
‘selectieleidraad voor zonne-energie’. Initiatiefnemers zoals Sunvest en TPSolar 
hadden tot eind augustus 2021 de tijd om een plan voor een zonnepark in te dienen. 
Dit ging via een zogeheten tenderprocedure, waarbij een beoordelingscommissie alle 
binnengekomen plannen heeft getoetst en beoordeeld. Er waren in totaal 13 plannen 
ingediend. In november 2021 maakte de gemeente bekend dat 3 plannen voor een 
zonnepark, waaronder degene van Sunvest en TPSolar, door mogen met de 
ruimtelijke procedure.  
 
Informatiebijeenkomst 
Sunvest en TPSolar hebben de afgelopen maanden al zogeheten 
keukentafelgesprekken gevoerd met direct omwonenden. Dit zijn de mensen die 
binnen een straal van ongeveer 350 meter van de zonneparken-initiatieven af wonen. 
Met o.a. hun wensen en opmerkingen zijn de huidige ontwerpen van beide 
zonneparken gemaakt.  
 
Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 april a.s. informeren wij graag alle 
omwonenden over de zonneparken en gaan wij graag verder met u in gesprek over 
het ontwerp en hoe de omgeving kan participeren en meeprofiteren.  
 

❖ WANNEER:   Donderdag 21 april 2022 
❖ TIJD:    18:30 – 19:45 uur  
❖ LOCATIE:   Vereniging Dorpshuis De Uithof 
❖ ADRES:    Kerkstraat 12 

6628 AC Altforst 
 
Aanmelden 
Wij verzoeken u om zich voor deze informatiebijeenkomst aan te melden door een e-
mail te sturen naar info@tpsolar.nl met in de titel “aanmelden informatiebijeenkomst 
West Maas en Waal” plus uw naam en adres. Ook kunt u zich telefonisch aanmelden 
via 023 741 01 44 of per post naar Melbournestraat 9, unit 7, 1175 RM Lijnden t.a.v. 
TPSolar.  

 
 
 
 
Sunvest Ontwikkeling B.V. 
Maarssenbroeksedijk 37 
3542 DM Utrecht 
 
www.sunvest.nl 
info@sunvest.nl  
 
T: 030 341 0999 
 
 

 

 

TPSolar B.V. 

Melbournestraat 9 

1175 RM Lijnden  

 

www.tpsolar.nl 

info@tpsolar.nl 

 

T: 023 741 01 44 
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Locatie zonnepark de Blauwe Wetering & zonnepark Noord-Zuid  
De locaties van beide zonneparken bevinden zich tegen de gemeentegrens met Druten aan. De 
zonneparken liggen tussen de Blauwe Wetering en de N329 Noord-Zuid. Beide zonneparken zullen 
gezamenlijk ongeveer 23.500 MWh duurzame stroom per jaar produceren. Dit staat gelijk aan het 
jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 7.000 huishoudens. Een ander belangrijk onderdeel van 
beide zonneparken is dat er veel nieuwe natuur zal worden aangelegd.  
 

 
 

Perceel locatie Zonnepark De Blauwe Wetering van Sunvest (blauw)  
& perceel locatie Zonnepark Noord-Zuid van TPSolar (geel). 

 
Voor meer informatie over beide projecten, zie ook https://www.tpsolar.nl/west-maas-en-waal 
en https://sunvest.nl/zonnepark-de-blauwe-wetering/ (a.s. week online). 
 
Bent u verhinderd? 
Bent u verhinderd op donderdag 21 april? Neem dan contact met ons op, dan zoeken wij samen met 
u naar een andere manier om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Komt het tijdstip voor u niet 
uit? Wat later op de avond (om 20:00 uur) start de informatiebijeenkomst voor de inwoners uit 
Altforst die niet binnen een straal van ongeveer 700 meter van de planlocaties wonen. Mocht dit 
tijdstip u beter uitkomen, laat het ons dan ook vooral weten.  
 
NB: Achteraf ontvangen zowel alle aanwezigen, als niet-aanwezigen, een uitgebreid verslag van de 
bijeenkomst samen met de getoonde informatie. 
 
Mocht u verder vragen hebben over deze bijeenkomst of over deze brief, dan kunt u uiteraard altijd 
contact met ons opnemen.  
 
We zien en spreken u graag op 21 april a.s.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Sunvest,      Namens TPSolar,  

Pieter de Lange       Rose Concolato 
 
M: 06 21 47 88 32      T: 023 741 01 44 
pieter@sunvest.nl       rose.concolato@tpsolar.nl  
blauwewetering@sunvest.nl      info@tpsolar.nl 
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