
Chat geschiedenis Digitale inloopavond 2 juni 2020

Seminar datum: 2-6-2020

Seminar: Zonnevelden Wijkerbroek

Moderatoren

Tijd Alias Bericht

19:31:17 Thomas | Online Seminar

Namens Online Seminar welkom bij dit webinar. Ik ben 

Thomas en zit klaar om uw technische vragen te 

beantwoorden via de chat. Een fijn webinar gewenst!

19:31:19 Reinier | Sunvest

Hallo allemaal, namens Sunvest en LC Energy van harte 

welkom bij dit webinar. Onze namen zijn Reinier (Sunvest), 

Bram en George (LC Energy) en wij zijn beschikbaar voor uw 

vragen omtrent de zonnevelden in Wijkerbroek. Ook Koos 

(landschapsarchitect) en Marc (EWEC) helpen met het 

beantwoorden van vragen op de momenten dat ze zelf niet 

presenteren. Dank voor uw tijd en een fijne webinar!

Deelnemers

Tijd Alias Bericht

20:09:37 Arnoud
Ik verwacht dat als je alle inwoners in wijk bij Duurstede deze 

vraag stelt dat antwoord A het meeste gekozen zal zijn.

20:10:16 Arnoud

Het zou echter terecht zijn om hier omwonenden apart te laten 

antwoorden. Dat kan mogelijk een ander 

resultaat geven.

20:10:49 Bram | LC Energy
Dag Arnoud, bedankt voor je chatbericht. Ik denk dat je een 

reactie gaf op wat er gezegd werd?

20:11:01 Arnoud Reactie op het resultaat

20:13:24 Bram | LC Energy

er moet telkens inderdaad telkens goed bekeken worden aan 

wie welke vraag gesteld moet worden. Als u over deze 

vraag+resultaat meer wilt weten dan kan ik uw vraag mogelijk 

later laten beantwoorden?

20:36:49 Arnoud
Kunt u een beter zicht geven op het rendement van een 

eventuele investering?

20:39:13 George | LC Energy
Dat staat nog niet helemaal vast maar in de orde van grootte 

van 4-6%

20:42:49 Arnoud

Ik heb het begin van dit traject gemist. Staat vast dat het om dit 

gebied gaat en niet om een grote of ander gebied in of rond 

wijk bij Duurstede?

20:48:06 Reinier | Sunvest

Dag Arnoud, ik vermoed dat Bram en George druk zijn met het 

beantwoorden van vragen. Het klopt dat dhet planvoornemen 

zoals gepresenteerd betrekking heeft op de locatie zoals 

gepresenteerd. Er zijn echter ook nog andere initiatieven 

ingediend door andere partijen elder in de gemeente Wijk bij 

Duurstede.

20:48:43 Reinier | Sunvest

Zoals uitgelegd door Gijs en Jeroen heeft de gemeente 

vooralsnog 4 initiatiefnemers uitgenodigd om hun plannen 

verder uit te werken



20:49:36 Reinier | Sunvest

Via deze link kunt u hier meer over lezen: 

https://www.wijkbijduurstede.nl/nieuws/procedure-zonnevelden-

vier-initiatieven-werken-hun-plan-verder-uit.html

20:50:06 Reinier | Sunvest Ik hoop uw vraag daarmee voldoende beantwoord te hebben

Tijd Alias Bericht

20:33:35 Eva

Goeden avond Thomas en Reinier. Mijn naam i Eva en ik heb 

een vraag: Is er al een grove planning bekend? Wanneer 

hopen de initiatiefnemers 'de eerste paal in de grond slaan' en 

wanneer hoopt  men alles agerond te hebben?

20:34:33 Reinier | Sunvest

Dag Eva, hartelijk dank voor je vraag. Zeker, de ambities voor 

wat betreft de planning worden straks nog toegelicht. Mocht je 

er daarna nog vragen over hebben dan help ik graag met deze 

beantwoorden

20:35:41 Eva Dank, ik wacht die toelichting af.

Tijd Alias Bericht

20:21:01 Henny

De bestemming van de percelen wijzigt niet. Na het verlopen 

van de omgevingsvergunning wordt het hele gebied weer 

agrarisch. Dus de nu aangelegde natuur kan weer 

omgeploegd worden tot agrarisch productiegebied 

(boomgaard of weiland)?

20:22:46 Reinier | Sunvest

Dag Henny, bedankt voor je vraag. Het klopt dat de 

omgevinsgvergunning zal worden aangevraagd in afwijking 

van het vigerende bestemmingsplan. 

20:23:17 Henny

Duurzaamheid van alle ingrepen is dus 25 jaar: niet alleen de 

zonnepanelen verdwijnen dan maar ook al de aangelegde 

natuur/paden etc. kunnen dan weer verdwijnen?

20:24:27 Reinier | Sunvest

Theoretisch kan de situatie na afloop van de termijn van de 

omgevingsvergunning weer worden gewijzigd. Hte besluit voor 

het wel of niet verwijderen van de gerealiseerde 

landschappelijke inpassing is niet aan de initiatiefnemers maar 

aan de gemeente

20:25:27 Reinier | Sunvest

Deze zal echter niet zomaar verwijderd kunnen worden, ook 

daarvoor zal een vergunning gevergd zijn in mijn ogen. Om dat 

met zekerheid te kunnen zeggen zal de vraag aan de 

gemeente moeten worden voorgelegd

20:26:05 Reinier | Sunvest
De maximale termijn van de omgevinsgvergunning is 

overigens 30 jaar

20:26:19 Reinier | Sunvest Ik hoop je vragen zo beantwoord te hebben

20:29:45 Henny

Ik ben overtuigd van de goed bedoelingen  van de huidige 

partners. Het is echter niet  onmogelijk dat het eigenaarschap 

van een park wijzigt. In hoeverre gaan toezeggingen en 

verplichtingen over op nieuwe eigenaren, ook wat betreft een 

anterieure overeenkomst ?



20:31:48 Reinier | Sunvest

Dag Henny, dat is een terechte vraag. Toezeggingen en 

verplichtingen worden onder meer vastgelegd in de 

omgevingsvergunning en de anterieure overeenkomst. In 

geval van een overdracht worden deze 1-op-1 overgedragen 

en blijven die van kracht zoals oorspronkelijk overeengekomen 

met de gemeente in dit geval.

20:33:27 Reinier | Sunvest Ik hoop dat dit je vraag beantwoord

20:35:27 Henny Dank Reinier.

Tijd Alias Bericht

20:06:20 Hoogland
Waarom moeten de zonnevelden na ca. 25 jaar weer 

weggehaald worden?

20:07:39 Bram | LC Energy Goedenavond, bedankt voor uw vraag.

20:08:51 Bram | LC Energy

Die termijn heeft de gemeente bepaald. Er wordt op een 

tijdelijke manier ruimte geboden voor een zonnepark. En dat 

tijdelijk is hie ringevuld met 25 jaar. Voor meer informatie kunt 

naar: https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/.

Tijd Alias Bericht

20:16:48 JvdH

29 hectare is goed voor ca 10.000 huishoudens; voor zover ik 

weet heeft de gemeente Wijk bij Duurstede ca 9.000 

huishoudens en dus is dit voldoende voor de hele gemeente?

20:18:16 Bram | lcenergy

Beste JvdH, goede rekensom. Wat in deze rekensom mist is 

het energiegebruik dat er naast een huishouden nog meer is. 

Industrie, maar ook bijvoorbeeld transport van een 

huishouden.

20:20:37 Bram | LC Energy Beantwoord dit uw vraag?

20:20:47 JvdH
is het totaal van geplande zonnevelden van 60 (?) hectare 

voldoende om ook daaraan  die energie te leveren?

20:21:33 Bram | LC Energy
Dat kunt u beter bij de gemeente navragen/ opzoeken. U kunt 

naar: https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/. 

Tijd Alias Bericht

19:52:48 Lei
worden er onderzoeken uitgevoerd naar N depositie bij de 

aanleg?

19:54:44 Lei
in hoeverre is het bureau van de architect een onafhankelijke 

adviseur. Dit gezien de "vaste"werkrelatie met LC energie?

19:55:10 Reinier | Sunvest

Dag Lei, hartelijk dank voor uw vraag. Ja, de initiatiefnemers 

zullen inderdaad een stikstofberekening laten uitvoeren en 

deze indienen t.b.v. de aanvraag voor een 

omgevinsgvergunning.

19:56:47 Reinier | Sunvest 

De landschapsarchitect is inderdaad geen onafhankelijk 

adviseur. Deze is aangesteld door de initiatiefnemers om een 

landschappelijk inpassingsplan op te stellen. Wel hebben wij 

daarin te maken met onafhankelijk overlegpartners zoals de 

Provincie Utrecht, de Landschapscoordinatoor Kromme Rijn 

en MooiSticht. 

19:57:00 Reinier | Sunvest Ik hoop uw vragen daarmee voldoende benatwoord te hebben.



19:58:36 Reinier | Sunvest 
(en mijn excuses voor de typefouten die ik heb gemaakt in de 

haast van het beantwoorden)

19:58:52 Lei dank geen punt

19:59:51 Lei
met welke frequentie is het gebied onderzocht op aanwezige 

natuur. Welke data?

20:00:42 Lei
is er soortenonderzoek gedaan naar jaarvaste nesten ook in 

de nabije omgeving van de toekomstige zonnevelden?

20:01:43 Lei

kunnen de transformatoren ook tijdelijk energie opslaan? 

(indien deze niet aan het net geleverd kunnen worden? in 

welke mate?

20:02:12 Reinier | Sunvest 

De planvoornemens dienen getoetst te worden aan de Wet 

natuurbescherming. Daarvoor wordt een gespecialiseerd 

adviesbureau ingehuurd en de resultaten daarvan worden 

overlegd aan de gemeente

20:02:38 Reinier | Sunvest 
Nee, de transformatoren zullen niet in staat elektriciteit op te 

slaan

20:02:50 Lei
de provincie is bevoegd gezag in het kader van de NB wet. 

niet de gemeente.

20:03:28 Lei
kunt u mijn vraag beantwoorden m.b.t. vaste jaarrond 

aanwezige nesten ?

20:04:10 Reinier | Sunvest 

Dat klopt. Maar uit het onderzoek zal blijken of een ontheffing 

Wet natuurbecherming wel of niet nodig wordt geacht. Als dat 

het geval is dan zal er inderdaad een ontheffingsaanvraag 

moeten worden ingediend ter beoordeling van de provincie. 

20:04:17 Lei
en de data waarin natuuronderzoek plaats heeft gehad> de 

frequenties

20:04:43 Reinier | Sunvest 

Excuses, ik heb uw vraag mogelijk niet goed begrepen. Voor 

wat betreft de data, doelt u dan op de data van de uitvoering 

van de veldonderzoeken?

20:04:54 Lei ja

20:05:26 Reinier | Sunvest 
Daar zal ik navraag naar moeten doen bij het adviesbureau 

welke de veldonderzoeken heeft uitgevoerd.

20:05:39 Reinier | Sunvest Kunnen wij u op dit email adres bereiken?

20:05:48 Lei leiwillems@gmail.com

20:06:22 Lei
wat kunt u zeggen over de bussines case van het zonneveld. 

Om welke investering gaat het en welke subsidiebedragen?

20:07:00 Lei ja emailadres klopt

20:07:01 Reinier | Sunvest

Mocht u dat zicht afvragen: de resultaten van de natuurtoets 

worden ook ter inzage gelegd als onderdeel van de aanvraag 

omgevingsvergunning.  

20:09:06 Reinier | Sunvest

Informatie over de business case betreft bedrijfsvertouwelijke 

informatie. Subsidiebedragen zijn afhankelijk van het maximaal 

aan te vragen tarief dat door de overheid beschikbaar wordt 

gesteld en de keuze voor het tarief dat wordt aangevraagd is 

aan de aanvrager

20:10:04 Reinier | Sunvest
Hartelijk dank voor de bevestiging van het email adres, ik zal 

ervoor zorgen dat uw vraag over de data wordt beantwoord. 

20:11:23 Lei

op welke wijze laat de ontwikkelaar dan zien dat er haalbaar 

financieel plan wordt ingediend als de subsidie niet bekend is 

ten tijde van de procedure van de vergunning.



20:13:57 Lei

subsidie is gemeenschapsgeld. Waarom wordt het ebrekende 

bedrag  niet bekend gemaakt door de ontwikkelaar. Het zijn 

toch financiën die  door het  met Min. van ecopnomische 

zaken ter  beschikking wordt gesteld? dit is 

gemeenschapsgeld!

20:14:19 Lei ontbrekende bedrag

20:16:09 Lei
hoeveel tijd is nodig voor beplanting tot 4 a 5 meter? hoeveel 

jaren?

20:21:30 Lei op welke wijze worden de panelen geplaatst? wordt er geheid?

20:35:43 Reinier | Sunvest
Dag Lei, excuses ik was druk met andere vragen 

beantwoorden.

20:37:54 Reinier | Sunvest

De tarieven zoals die kunnen worden aangevraagd worden elk 

jaar door de overheid gepubliceerd. Dat is echter een 

concurrerend proces omdat er beperkt budget beschikbaar is. 

Voor welk bedrag initiatiefnemers hun aanvraag indienen 

wordt daarom niet op voorhand bekend gemaakt. Dat 

bedoelde ik te zeggen

20:38:27 Reinier | Sunvest
Voor wat betreft uw vraag over beplanting zal ik u 

doorverwijzen naar Koos

20:38:52 Reinier 
De zonnepanelen zullen met een zuid orientatie geplaatst 

worden. 

20:39:47 Reinier | Sunvest

De zonnepanelen worden op een ondersteuningsconstructie 

geplaatst. De palen die daarvoor worden gebruikt worden niet 

geheid maar de grond ingeduwd. De 

ondersteuningsconstructie wordt niet gefundeerd

20:40:11 Lei dank

20:44:46 Koos | Haver Droeze
Goedenavond, ik kan iets vertellen over de hoogte van de 

beplanting.

20:46:39 Koos | Haver Droeze

We streven er naar om niet een heel kaal park op te leveren 

bij aanleg. Dus we kiezen wat hoger plantsoen om mee te 

beginnen: ca. 1m bosplantsoen. Vervolgens groeit de 

beplanting als ze goed aanslaat in ca. 3jaar naar 2,5m. 

20:48:05 Koos | Haver Droeze

De beplanting wordt ook tijdens de groei gesnoeid om het 

dicht te laten worden. Dus het zal een tiojd de hoogte van 2 a 

2,5m blijven houden. Als planten dicht zijn uitgegroeid kunnen 

ze verder omhoog groeien, afhankelijk van de breedte van de 

beplanting naar 3 of 5m.  

20:49:33 Koos | Haver Droeze

Het hakhoutbosje is een eigen vorm van beheer waar 

beplanying 1x per 5 jaar wordt terugezet tot ca. 1m en dan 

weer uit de oude stobbe opgroeid. 

20:51:39 Koos | Haver Droeze

Door niet alle beplanting tegelijkertijd te snoeien blijven bosjes 

en hagen hun natuurfunctie behouden en worden het park niet 

plotseling 'uitgegekleed' Als een bosje in een cyclus van 3jaar 

wordt gedund dan verdelen we de werkzaamheden over drie 

gelijke stukken, zodat er steeds twee derde hoog en dicht blijft.

20:54:14 Koos | Haver Droeze Beantwoordt dit uw vraag?

Tijd Alias Bericht

19:40:02 Micky mouse
ik zie nog steeds het eerste beeld met de initiatiefnemers en 

hoor niets. Zijn jullie al begonnen ?



19:40:50 Reinier | Sunvest

Dag Micky, we zijn intussen inderdaad begonnen. Ik zal uw 

vraag doorzetten naar de technische ondersteuning zodat u 

hopelijk ook zo snel mogelijk audio heeft

19:41:02 Micky mouse Graag

19:41:09 Thomas | Online SeminarHoi Micky Mouse, 

19:41:24 Thomas | Online Seminar

Waarschijnlijk ligt dit aan uw downloadsnelheid. Rechts 

bovenin het scherm bij 'testpagina' onder uw profiel kunt u uw 

internetsnelheid testen. Indien deze te laag is, kunt u wellicht 

proberen om over te schakelen naar een betere 

internetverbinding. U kunt proberen andere 

internettoepassingen op uw computer tijdelijk uit te schakelen. 

Is alles groen? Dan kunt u wellicht proberen om van browser 

te wisselen. Met F5 kunt u eenmalig uw browser verversen, 

dat kan ook de problemen verhelpen.

19:41:27 Micky mouse Hoi Thomas

19:41:50 Thomas | Online SeminarWellicht werkt het na het verversen meteen al

19:42:41 Micky mouse Ok nu beeld en gelui

19:42:48 Micky mouse Geluid

19:47:12 Reinier | Sunvest Fijn en goed om te horen, fijne webinar1

20:12:38 Micky mouse

Wat gebeurt er met de driehoek boven het halve maantje 

langs de Romeinenbaan en ten zuiden van het AR kanaal ? 

Dit ligt zo ingesloten.

20:14:32 Bram | LC Energy
Hoi, Bedankt voor je vraag. Dat 'driehoekje' blijft de huidige 

invulling houden.

20:14:56 Micky mouse Ok duidelijk

20:24:49 Micky mouse

Er werd net gezegd dat dit Zonneveld elektriciteit levert voor 

10.000 huishoudens. Betekent dit dat hiermee alle 30.000 

inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek van 

elektriciteit kunnen worden voorzien ?

20:26:36 Bram | LC Energy

Hoi, Naast huishoudens is er nog meer energiegebruik in een 

gemeente. Denk aan industrie en transport (ook van 

huishoudens). Voor het overzicht moet u bij de gemeente zijn. 

Bijv. via: https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/.

20:28:52 Micky mouse Van ik daar kijken

20:29:11 Micky mouse Ik ga daar kijken

20:30:29 Bram | LC Energy Succes!

Tijd Alias Bericht

19:48:10 Muis
Jeroen: klopt, er waren 5 goeie plannen maar de beste 4 

mogen door

19:49:38 Reinier | Sunvest
Dag Muis, dat is zojuist toegelicht - hopelijk ook naar uw 

tevredenheid. Fijne voortzetting van de webinar.

Tijd Alias Bericht

19:48:45 Rick Ik hoor niets en zie de vierde slide? Ben ik op de juiste link?

19:49:10 Thomas | Online SeminarHoi Rick, ik denk dat je goed zit.

19:49:21 Thomas | Online SeminarWellicht werkt het om de pagina te verversen

19:49:54 Thomas | Online SeminarAnders kan dit helpen:

19:50:15 Rick Nou ja ik zie en hoor nu wat.



19:52:22 Thomas | Online Seminar

Waarschijnlijk ligt dit aan uw downloadsnelheid. Rechts 

bovenin het scherm bij 'testpagina' onder uw profiel kunt u uw 

internetsnelheid testen. Indien deze te laag is, kunt u wellicht 

proberen om over te schakelen naar een betere 

internetverbinding. U kunt proberen andere 

internettoepassingen op uw computer tijdelijk uit te schakelen. 

Is alles groen? Dan kunt u wellicht proberen om van browser 

te wisselen. Met F5 kunt u eenmalig uw browser verversen, 

dat kan ook de problemen verhelpen.

19:53:32 Rick problemen zijn verholpen

20:11:56 Rick
Wat is de impact op trekvogels ?  Jacht gebied van de 

buizerds in die omgeving?

20:17:28 Reinier | Sunvest

Dag Rick, fijn om te horen dat de problemen zijn verholpen. 

Voor wat betreft uw vraag over de mogelijke impact op 

trekvogels en het jachtgebied van buizerds: 

20:17:52 Reinier | Sunvest

Als onderdeel van de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning dienen de planvoornemens getoetst te 

worden aan de Wet natuurbescherming. Als onderdeel van dat 

onderzoek wordt gekeken naar de huidige situatie, de 

mogelijke impact van de komst van een zonneveld voor flora 

en fauna in het plangebied, hoe daarmee om dient te worden 

gegaan en/of hoe een ecologische meerwaarde kan worden 

gerealiseerd.

20:18:19 Reinier | Sunvest
Tevens zal uit dit onderzoek blijken of een ontheffing op de 

Wet natuurbescherming wel of niet vereist is.

20:18:57 Reinier | Sunvest

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd 

bureau en de resultaten worden ter inzage gelegd als 

onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning

Tijd Alias Bericht

19:50:35 Roland 
Ook beschikbaar voor inwoners van Odijk? Anders gezegd is 

er een grensgebied?

19:51:12 Roland Welke coupures zijn van toepassing?

19:53:35 Roland Wat is het verwachte rendement?

19:54:40 Roland Is er een relatie met het project in de buurt van Werkhoven?

19:57:40 Roland Wat gebeurt er met de panelen aan het einde?

Deze vragen zijn allemaal doorgespeeld naar EWEC voor beantwoording via de mail

Tijd Alias Bericht

19:37:23 Joop Hoe lang gaan de zonnevelden mee en dan?

19:38:30 George | LC Energy
De vergunning word voor 30 jaar verleend. De panelen gaan 

wel langer mee technisch gezien.

19:39:44 George | LC Energy
na afloop van de vergunning word het terrein weer in 

oorspronkelijke staat terug gebracht

19:45:37 Joop

De agrarische sector is erg ongelukkig met het opkopen en de 

daarmee gepaard gaande prijsopdrijving van vele hectares 

goede agrarische gronden. Waarom leggen jullie niet alle 

daken vol met zonnepanelen.?

19:48:25 George | LC Energy

omdat alle daken niet voldoende energie produceren voor het 

land, en zeker niet op korte termijn. het is niet of het een of het 

ander, maar beiden zullen noodzakelijk zijn.



19:49:16 George | LC Energy

het is aan de dak eigenaren om zefl te besluiten om hun dak 

vol te leggen. Dat is niet aan ons. De meeste dak eigenaren 

besluiten om hun dak niet vol te leggen. Ik weet niet waarom.

19:49:58 Joop Hoe ziet het tijdspad eruit?

19:51:50 George | LC Energy

Wij hopen in de komende 4 maanden een vergunning te 

halen. Daarop volgt een SDE (subsidie) procedure, en een 

aanbesteding. Totale tijdsduur 18 maanden ongeveer tot bouw

19:53:50 Reinier | Sunvest

Dag Joop, in aanvulling op de antwoorden van George. Het 

webinar wordt afgesloten met een slide waarin de ambities 

voor wat betreft de planning worden uiteengezet. 

20:07:02 Joop
10.000 huishoudens? het getal zegt me niet zoveel. Hoeveel 

huishoudens telt Wijk bij Duurstede?

20:07:54 George | LC Energy

volgens Google: Wijk bij Duurstede telt 9.773 huishoudens 

met een gemiddelde grootte van 2.4 gezinsleden. Van deze 

9.773 huishoudens hebben er 3.797 kinderen en hebben 

3.336 huishoudens geen kinderen.

Tijd Alias Bericht

20:11:14 Wim Stuur u nadien deze PPT door?

20:11:42 Reinier | Sunvest
Dag Wim, na afloop van het webinar kunt u de presentatie nog 

terugkijken door in te loggen

20:12:12 Reinier | Sunvest Dan kunt u ook de onderliggende presentatie terugzien

20:12:19 Wim Dank! De slides zijn erg klein ondankts mijn grote schermen.

20:12:25 Reinier | Sunvest Ik hoop dat dit uw vraag heeft beantwoord

20:13:01 Wim
Ja. De slides zou ik dus graag groter in beeld willen krijgen en 

dat lukt nu dus niet.

20:17:28 Wim

Nog één vraag. Deze presentatie gaat dus niet in op de velden 

aan de rand van Cothen. Waar nu het e.e.a. om te doen is. 

Omwonenden die niet blij zijn.

20:19:08 Wim

3e vraag: waarom zijn de velden voor maximaal 30 jaar? 

Moeten dan alle velden in Nederland weg zijn en hebben we 

een alternatief?

20:19:55 Reinier | Sunvest

Dag Wim, klopt deze presentatie heeft alleen betrekking op de 

Zonnevelden Wijkerbroek waarvoor Sunvest, EWEC en LC 

Energy initiatiefnemers zijn.

20:20:08 Wim Duidelijk.

20:21:07 Reinier | Sunvest

De termijn voor 30 jaar is vastgesteld door de gemeente. De 

omgevingsvergunning zal worden aangevraagd in afwijking 

van het bestaande bestemmingsplan. Vandaar dat er een 

maximale termijn is vastgesteld

20:21:34 Wim Duidelijk.

20:21:58 Reinier | Sunvest
Fijn, dank je wel voor je vragen. Goede voortzetting van de 

webinar

Tijd Alias Bericht

20:11:56 yvonne
wie gaat de ruigte en al het andere groen duurzaam 

onderhouden zodat het zijn waarde behoud



20:13:57 Reinier | Sunvest

Dag Yvonne, hartelijk dank voor uw vraag. De initiatiefnemers 

zullen hier een groenbeheerder voor aanstellen die het reeds 

bestaande groen en nieuw aan te planten groen t.b.v. de 

landschappelijk inpassing zal onderhouden volgens een 

daarvoor opgesteld beheerplan.


