
 

 

 

 

 

 

 

Aan Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

T.a.v. de heer Looman, griffier 

 

cc. College van B&W Oude IJsselstreek  

 

 

Onderwerp: zonnevelden Westendorp (Kersendijk en Krommestraat) 

 

 

Westendorp, 16 april 2021 

 

 

 

Geacht college, 

 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

Meerdere verontruste inwoners van Westendorp hebben zich deze week bij het bestuur van 

Westendorps Belang gemeld. Aanleiding is een door hen op 7 of 8 april 2021 ontvangen 

informatiebrief  van Energeia, waarin zij worden geïnformeerd over het plan om een initiatief bij de 

gemeente in te dienen voor het realiseren van twee zonnevelden in Westendorp: één bij de Kersendijk 

en één bij de Krommestraat.  

De omwonenden van beide locaties hebben op 7 of 8 april jl. voor het eerst kennis kunnen nemen van 

de plannen van Energeia om bij de gemeente een plan in te dienen voor het ontwikkelen van een 

zonneveld in de directe omgeving. Energeia heeft omwonenden een brief gestuurd met daarbij o.a. 

een flyer van de Gemeente Oude IJsselstreek waarin de procedure voor aanvraag is weergegeven. 

Hierin staat onder andere vermeld dat omwonenden vóór maart 2021 een eerste bericht moeten 

hebben ontvangen van de aanvrager. Dit zou omwonenden de gelegenheid geven om zich inhoudelijk 

te verdiepen in de plannen en eventuele zorgen bespreekbaar te maken.  

De aanvrager heeft de aanvraag weliswaar vóór 1 april bij uw Gemeente ingediend, maar heeft 

nagelaten omwonenden tijdig te informeren conform richtlijn. Wij constateren dat Energeia de 

belangen van omwonenden onvoldoende heeft meegewogen in de initiatieven. Er is geen 

mogelijkheid geweest om tijdig overleg te hebben met de aanvrager of een inhoudelijke reactie te 

geven op de plannen. Ook zijn omwonenden niet in de gelegenheid geweest een zienswijze te geven 

tijdens de raadsvergadering van 14 april jl.. Dit in tegenstelling tot een aantal andere belangenpartijen 

van andere initiatieven in de gemeente.  

Wij willen benadrukken dat Westendorps Belang niet negatief staat ten opzichte van initiatieven die 

gericht op het opwekken van duurzame energie. Daarbij wil ook Westendorp wel haar 

verantwoordelijkheid nemen. Echter in deze specifieke gevallen in Westendorp heeft de aanvrager 

zich niet aan de geldende procedureafspraken van de gemeente Oude IJsselstreek gehouden en zijn 

wij van mening dat de gemeente geen andere optie heeft dan beide aanvragen als niet-ontvankelijk te 

verklaren. 

 

Daarnaast vragen wij ons af of het politiek juist is om met genoemde aanvrager in zee te gaan die, 

volgens hun eigen informatie, ook belangen in Myanmar heeft. 

 

Naast de genoemde procedurele bezwaren vinden wij de locaties uitermate ongelukkig gekozen.  

Aan de Kersendijk is het veld geprojecteerd in het coulisselandschap, op een esgrond die grenst aan 

een groot natuurgebied (Hoenderbosch, Bijvankbos en het nog te realiseren gebied aan de 

Beukenlaan). Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied  wat deel uitmaakt van de 



ecologische verbindingszone. In het gebied is veel wild aanwezig wat ook regelmatig op het 

aangevraagde veld gezien wordt. 

Bij de Krommestraat ligt het veld nabij een zorgboerderij en een camping. Ook het natuurgebied en 

kasteel “de Slangenburg” is nabij gelegen. Dit aangevraagde veld zal de verdere recreatieve 

ontwikkeling van dit gebied zeker niet ten goede komen.   

 

Wij hebben begrepen dat ons verzoek vóór maandag 19 april jl. bij u binnen moet zijn. Gezien de 

korte reactietijd zijn wij onvoldoende in de gelegenheid om ons verzoek inhoudelijk verder toe te 

lichten. Overleg met aanvrager en diverse externe instanties, zoals het Gelders Landschap, de WBE 

Wisch, de Plattelandsraad, LTO Achterhoek en andere deskundigen is gezien de beperkte tijd 

onmogelijk. Wij vragen u ons verzoek mee te nemen in uw besluitvorming en de aanvraag kritisch te 

beoordelen.  

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

M.H.C.J. Aalders-van den Berg 

Voorzitter Westendorps Belang 
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