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Betreft 
Stand van zaken Energiepark Echteld Lienden Vattenfall 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Sinds 2021 onderzoekt Vattenfall (voorheen Nuon) de mogelijkheid om een windpark en twee zonneparken te 
ontwikkelen in het gebied langs de A15 tussen Echteld en Lienden, onder de naam Energiepark Echteld 
Lienden. U woont in de buurt van dit zoekgebied of uw bedrijf is hier gevestigd. Via deze brief willen wij u 
daarom informeren over de huidige stand van zaken.  
 
Over het initiatief 
Het gaat om projecten aan beide zijden van de A15. Aan de noordkant is Vattenfall bezig met de ontwikkeling 
van een zonnepark aan de Panderweg en aan de zuidkant bij de Spoorstraat. Daarnaast onderzoekt Vattenfall 
de mogelijkheden voor een windpark aan beide zijden van de A15. Ten zuiden van de A15 staan al vier 
windmolens van Vattenfall in de omgeving van Echteld. Die windmolens worden vervangen door hogere, 
nieuwe, krachtigere exemplaren en aan de noordzijde worden windmolens toegevoegd. 
 
Procedure voor het windpark 
De locatie is als zoekgebied vastgesteld voor zon- en windenergie als onderdeel van de Regionale 
Energiestrategie (RES) Fruitdelta Rivierenland. Voor de zonneparken is de ontwikkeling vergevorderd en 
recent (eind 2022) is voor het zonnepark aan de Panderweg een vergunning aangevraagd bij de gemeente 
Buren. De provincie Gelderland heeft op 1 november 2022 besloten om een ruimtelijke procedure te starten en 
te begeleiden voor het plaatsen van nieuwe windturbines in het zoekgebied. Deze ruimtelijke procedure 
noemen we een ‘provinciaal inpassingsplan (PIP)’. Dit betekent dat de provincie de kaders meegeeft (onder 
welke voorwaarden de windturbines geplaatst mogen worden). De provincie toetst en beoordeelt de plannen 
hier later aan en zal op basis daarvan wel of geen goedkeuring verlenen. Inwoners van de gemeente Buren en 
de gemeente Neder-Betuwe worden geïnformeerd en kunnen meedenken en adviseren over de plannen. 
Samen met energiecoöperatie Echteld-Lienden wordt een voorstel uitgewerkt hoe omwonenden mee kunnen 
profiteren van het windpark. 
 
Hoe kunt u meedoen met het windpark?  
Vattenfall wil graag samen met u onderzoeken welke locaties in het zoekgebied het meest geschikt zijn voor 
de windturbines en welke voorwaarden u belangrijk vindt. Ook verkennen we (in samenwerking met 
energiecoöperatie Echteld-Lienden) graag met u hoe het windpark zo veel mogelijk (financieel) kan opleveren 
voor u en uw omgeving. De energiecoöperatie zal hier binnenkort ook middels een enquête input bij u voor 
verzamelen. 
 
 



 

  

We nodigen u graag uit om mee te denken en te doen. Dat kan op verschillende manieren. In de loop van 
2023 organiseren we verschillende avonden waarop wij toelichten welke stappen doorlopen worden en halen 
we input op voor het ontwerp. Daarnaast vragen wij een vertegenwoordiging van omwonenden om plaats te 
nemen in een omgevingsadviesraad, die als adviesraad mee-ontwerpt. De uiteindelijke ontwerpkeuzes worden 
gemaakt in het ontwerp-platform, waar naast inwoners via de omgevingsadviesraad, ook 
belangenorganisaties, professionals en uiteraard de provincie en beide gemeenten een rol hebben. Verder 
organiseren we de komende periode activiteiten om specifieke groepen te betrekken bij de ontwikkeling. Denk 
hierbij aan jongeren, het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Een uitgebreidere beschrijving vindt u op 
https://energieparkechteldlienden.nl/omgeving/. 
 
Als u op dit moment al interesse heeft om plaats te nemen in de omgevingsadviesraad, meer wil weten over de 
invulling, of iemand kent die we zeker moeten benaderen, laat dit weten via  
info@energieparkechteldlienden.nl. 
 
De eerste informatieavond (energieavond) staat gepland op 29 maart 2023 vanaf 19.30 in Dorpshuis De 
Hoge Hof in Echteld. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Via de website 
(www.energieparkechteldlienden.nl/energieavond/) kunt u zich aanmelden voor deze avond. 
 
Vragen of op de hoogte blijven? 
Wanneer u naar aanleiding van deze brief een vraag wilt stellen, dan kunt u dat doen via bovenstaand  
e-mailadres. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Op de website www.energieparkechteldlienden.nl 
vindt u meer informatie over het initiatief. Ook kunt u zich hier inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Via deze 
nieuwsbrief blijft u automatisch op de hoogte van het nieuws rondom het zonne- en windinitiatief. Inschrijven 
kan met uw e-mailadres via bovengenoemde website.  
 
 
Met hartelijke groet,  
 
Bas Vollebregt 
Omgevingsmanager Wind op Land 

 



 

  

 


