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Geachte heer Leenders, 
 
In uw brief van 26 januari 2021 geeft u namens de werkgroep zonnepark Bahrseweg aan 
dat u geen vertrouwen meer heeft in de ontwikkelende partij Kronos Solar GmbH. Naar 
aanleiding van uw brief kunnen we u het volgende berichten. 
 
Allereerst willen we aangeven dat het prettig is dat u ons hierover informeert. Wij vinden 
het bijzonder jammer dat de werkgroep haar vertrouwen opzegt in de ontwikkelende 
partij Kronos Solar GmbH. In het proces voor de realisering van het zonnepark zijn 
inderdaad de nodige zaken niet goed verlopen. Het is uiteraard aan de werkgroep om 
hieruit conclusies te trekken. 
 
Het is ook prettig te constateren dat het oppakken van een deel van de regie door de 
gemeente in dit proces heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen. Ook voor ons als 
gemeente is het in deze nieuwe initiatieven nog zoeken naar de goede rol. Jammer dat 
het proces in het zicht van de haven is gestrand voor de werkgroep. 
 
Inzet en kwaliteitsverbetering landschappelijke inpassing 

Wij willen de leden van de werkgroep bedanken voor alle vrijwillige inzet die ze hebben 
geleverd. Al met al vragen dit soort processen veel tijd van de deelnemers. Ook waarderen 
wij het dat de werkgroep zich niet heeft opgesteld als actiegroep, maar als 
meedenkgroep. Wij zijn blij met de suggesties van de werkgroep die hebben geleid tot 
een positieve verbetering van de landschappelijke inpassing van het zonnepark. 
 
Vervolg 

We vinden het wenselijk om op korte termijn een mondeling gesprek met elkaar te 
hebben (werkgroep, wethouder Frans Langeveld en Johnny Janssen). In dit gesprek 
kunnen de werkgroep leden het besluit nader toelichten. Daarnaast kunnen we als 
gemeente aangeven hoe we het vervolg van het proces willen oppakken en/of de 
werkgroep hierin een rol wil. 
 
Contact 

Mijn collega Aniek Schotman neemt contact op om een geschikte datum te vinden. 
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Vragen 

Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact op met procesleider Johnny Janssen. Hij is 
bereikbaar via het telefoonnummer (0314) 377 232 of via de mail 
j.janssen2@doetinchem.nl 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
K. Looman 
teamleider leefomgeving 


