
Aan het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek,  

aan alle Fractievoorzitters en alle fractieassistenten, 

Postbus 42 

7080 AA  Gendringen 

 

Onderwerp: zonneveld Krommestraat                                            Westendorp, 18 april 2021 

                        

 

 

 

Geacht college, 

 

Met ontsteltenis hebben ondergetekenden kennisgenomen van de aanvraag van Energeia voor het 

realiseren van een zonneveld aan de Krommestraat te Westendorp. 

 

De grond waarop het plan is voorgesteld betreft landbouwgrond. Zonnevelden op landbouwgrond is 

inmiddels maatschappelijk achterhaald. Vermindering van landbouwgrond vereist intensiever 

gebruik van het overgeblevene. In hoeverre houdt de gemeente rekening met negatieve effecten van 

het ontnemen van landbouwgrond? 

 

De beoogde grond functioneert als wildroute tussen de omliggende groenstructuren en nabij gelegen 

bossen. Die route zal geblokkeerd worden voor de onder andere frequent gesignaleerde reeën in dit 

gebied. Ook de patrijs, hier regelmatig broedend, verliest een stuk leefgebied, daar waar dat juist als 

focusgebied is aangeduid. Hoe beoogt de gemeente dit te compenseren? 

 

Een zonneveld aan de Krommestraat geeft landschapsvervuiling. De Krommestraat is het gehele jaar 

door een veel gekozen fietsroute voor recreanten en toeristen, vanwege de parallel lopende 

Bielheimerbeek en het nabij gelegen Landgoed Slangenburg. Meerdere recreatiewoningen bevinden 

zich in de directe omgeving van het voorgestelde zonneveld. Hoe compenseert de gemeente voor 

het effect van de landschapsvervuiling aan de eigenaren van genoemde recreatiewoningen?  

 

In het beoogde grondoppervlak bestaat een evident hoogteverschil met aan de noord-westzijde het 

hoogste punt van de directe omgeving. Niet alleen is het daardoor van afstand te zien, maar zal dit 

ook bij doorgang van genoemde plannen invloed hebben op positionering van panelen en subtiliteit 

van benodigde beschutting, zo niet het benodigde grondverzet. Is de gemeente in de aanvraag 

hiervan op de hoogte gebracht en is in het plan het effect op uitvoering helder uiteengezet? 

Genoemde hoogte gaat in het bestemmingsplan samen met ‘archeologisch van waarde’. Wij doen 

een beroep op de plicht van de gemeente om de invloed van het voorgestelde proces van aanleg van 

een zonneveld hierop te onderzoeken.  

 

Zijn wij als omwonenden dan tegen zonne-energie? Allerzins niet! Diverse daken van particulieren in 

de directe omgeving bevatten zonnepanelen. Des te schrijnender vinden wij het dat het dak van 

Hunland (Ehringveld 5 Westendorp), de eigenaar van de grond, met zijn grootste dakoppervlakte in 

de omgeving van het perceel geen ènkel zonnepaneel draagt. De term ‘maatschappelijk verantwoord 

ondernemen’ wordt hier gebruikt als label voor een nieuwe inkomstenbron.  

 

Weerstand is ontstaan doordat Hunland, die op 14 januari jl. de grond in bezit heeft gekregen, de 

aanwonenden in het geheel niet heeft geïnformeerd omtrent zijn voorgenomen plannen een 

zonneveld te realiseren. Dit getuigd niet van een goed naoberschap.  

 

Verder blijkt totale desinteresse voor de impact van dit voorstel op ons uit het feit dat ook Energeia 

de informatie omtrent het voorgenomen zonneveld niet tijdig aan ons heeft verstuurd en wij nota 



bene op 7 april jl. pas voor het eerst geïnformeerd werden middels een antedateerde brief met de 

datum 29 maart 2021. Tot op heden is er geen enkel initiatief tot dialoog gekomen vanuit Hunland 

danwel Energeia. Sterker nog, het dialoog is afgehouden. 

Wij vragen de raad haar zienswijze op de hierboven beschreven nalatigheid in het selectieproces 

voor zonnevelden weer te geven en haar mening te geven over de precedentwerking die dit tot 

gevolg kan hebben.  

 

De door de gemeente vastgestelde procedure is genegeerd. Uit de genoemde antedatering blijkt ons 

inziens een minachting voor de gemeentelijk gestelde voorwaarden en daarmee de gemeente Oude 

IJsselstreek zelf. Te meer daar Hunland blijk geeft weinig op te hebben met gestelde regels van de 

gemeente gezien de illegale sloop van een oude singel, zoals bij u bekend.  

Dit roept bij ons de vraag op of dit een betrouwbare partner is om mee verder te gaan, of een 

voorbode voor het verder negeren van gemeentelijk beleid en omwonenden. 

 

Schokkend is tenslotte het feit dat Energeia een internationaal bedrijf betreft wat ook in Myanmar 

gevestigd is in een joint venture (EAM Myanmar Ltd). Myanmar, een land onder militaire dictatuur 

waarbij hoofdrolspelers, die werkbezoeken brachten aan projecten van EAM Myanmar, nu van de 

Verenigde Staten sancties krijgen vanwege bloedig neerslaan van vreedzame protesten. 

Omgevingsparticipatie als belofte van Energeia klinkt wrang hierbij. Wil de gemeente met zo’n partij 

werken? 

 

De energietransitie is op volle stoom gekomen, maar wij roepen de gemeente op het voorstel betreft 

ontwikkeling van een zonneveld aan de Krommestraat te Westendorp af te wijzen. Realisatie 

betekent in deze rechtstreeks negeren van de zonneladder. Bezin u, laat de energietransitie geen 

oncontroleerbare voortdenderende trein worden!  

 

In afwachting van uw spoedige schriftelijke reactie,  

 

 

Omwonenden van het voorgestelde zonneveld aan de Krommestraat te Westendorp, 

 

 

Correspondentieadres: 

M. Heideman 

Krommestraat 5a 

7054 BN  Westendorp 


