
Aan de Raadsleden en het College van de gemeente Oude IJsselstreek.

Stop de ongebreidelde aanleg van zonnevelden in het buiten gebied.

Geachte Raad, Geacht College,

Als VAL Oude IJssel volgen we met veel belangstelling de ontwikkelingen rondom de aanleg 
van zonnevelden in ons werkgebied waaronder de gemeente Oude IJsselstreek. 
Wij zijn geïnformeerd over de eerste tranche via de gemeente en de Plattelandsraad. Nu we 
voor de toekenning voor de 2de tranche staan en midden in het proces van de RES 1.0 zitten,  
maken we ons grote zorgen over de voortvarendheid waarmee initiatiefnemers van 
zonnevelden het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek hebben ontdekt.
Als belangenbehartiger van het (agrarisch) landschap en natuur in het buitengebied  willen wij 
u de volgende overwegingen meegeven.

- De gemeente Oude IJsselstreek loopt voorop in het streven om energie neutraal te 
worden t.o.v. de andere Achterhoekse gemeenten en binnen het RES (Regionaal 
Energie Strategie) Achterhoek.

- Doordat andere gemeenten in de Achterhoek de doelstelling waarschijnlijk niet gaan 
halen is de kans aanwezig dat de voorlopers (Oude IJsselstreek) extra taken krijgen 
voor de energie doelstelling in de Achterhoek.

- De RES Achterhoek brengt in 2022 een advies uit over waar en hoeveel zonnevelden 
en windmolens. De gemeente Oude IJsselstreek is dan al klaar!

- Er is veel animo in de gemeente Oude IJsselstreek om een zonneveld te exploiteren. 
Zowel door grondeigenaren als door projectontwikkelaars.

- Zonnevelden zijn geen oplossing om energie neutraal te worden. Ze zijn te beperkt 
actief (slechts 35% van de totale jaartijd) en veroorzaken piekbelasting op het net.

- Zonnevelden zijn een inbreuk op het platteland voor toeristen, landbouwers en 
bewoners van het buitengebied. Zonnevelden gaan het typische Achterhoekse 
landschap drastisch veranderen.

- De landbouwgrond in de gemeente Oude IJsselstreek is hard nodig voor transitie naar 
kringloop- en natuurinclusieve landbouw. De daarmee gepaard gaande extensivering 
en het natuur-inclusief maken vraagt juist extra grond voor de toekomstige agrarische 
bedrijven.

- De Oude IJsselstreek profileert zich graag als groene wandel- en fietsgemeente. 
Toeristen en recreanten vinden het niet aantrekkelijk om geconfronteerd te worden 
met zonnevelden tijdens hun wandel- en fietstochten en zullen het buitengebied gaan 
mijden.

 



- Grote zonnevelden kun je niet verstoppen achter een randje groen!
- In samenwerking met het collectief VALA zetten wij ons in voor bedreigde 

boerenlandvogels als de patrijs en steenuil. Veel van de voorgestelde locaties voor 
zonnevelden zijn leefgebied van deze soorten. Het biotoop wordt op deze wijze ernstig 
aangetast en vormt een bedreiging voor het voortbestaan van deze en veel andere 
soorten. 

- De gemeente zou nog veel meer moeten inzetten om de energieconsumptie te 
verminderen om zo extra zonnevelden en windmolens te voorkomen.

- Alternatieven voor groene energie worden nauwelijks gestimuleerd in de gemeente 
Oude IJsselstreek zoals biogas en biomassa. Door onderhoud aan het landschap 
ontstaat er elk jaar honderden tonnen resthout/houtsnippers. Deze kun je laten liggen 
of verbranden maar je kan ze ook nuttig gebruiken! De VALA heeft in dit kader een 
project “Stoken op streekhout” waarin ze lokaal snoeihout verwaarden.

Wij willen de Gemeenteraad en het College van de Oude IJsselstreek oproepen om geen 
zonnevelden te vergunnen op landschapselementen en landbouwgrond. Ook niet in de 
tweede tranche. Er zijn best plekken te vinden waar nog wel mogelijkheden zijn zoals 
parkeerterreinen, braakliggende gronden en waterplassen. En laten we eerst De Zonneladder 
serieus doorlopen. Laten we ervoor waken dat we in onze voortvarendheid om energie 
neutraal te worden een grotere taak krijgen binnen de Achterhoek of zelfs Nederland.

Tevens willen we alvast aandacht vragen voor toekomstige ontwikkelingen. Er zijn plannen om 
nieuwe woonwijken te ontwikkelen en een nieuw industrie gebied, Hofskamp Oost3, te 
realiseren. Dit gaat natuurlijk weer ten koste van het platteland, landbouw en natuur. Ook 
hebben deze nieuwe wijken en industrie na realisatie elk jaar weer energie nodig. Waar komt 
dat vandaan? Gaan we daarvoor weer zonnevelden en windmolens aanleggen in het 
buitengebied? Wij stellen voor om nu al vast te leggen dat bij nieuwe woningen, 
industriegebieden en infrastructuur deze zelf gaan zorgen voor hun energie. Als Oude 
IJsselstreek zijn wij trots op onze innovatiekracht en technische oplossingen. Dit lijkt ons dan 
een mooie uitdaging voor de techneuten om hier oplossingen voor te bedenken en niet het 
probleem neer te leggen in het buitengebied.

Laten we uiterst zuinig en respectvol omgaan met het landschap en het niet alleen 
beschouwen als uitwijk mogelijkheid voor het verstedelijkt gebied. En een moment van 
bezinning nemen in deze energietransitie race.

Namens de Val Oude IJssel,
Henry Steverink, voorzitter


