
Een open brief van betrokken burgers aan de Gemeente Oude IJsselstreek (B&W en Raad) 

Het komende decennium moeten er harde noten gekraakt worden. Want hoe gaan we om met de dreigende  

droogte, de biodiversiteit, het woningentekort en natuurlijk de energietransitie? Dat worden, ook voor onze 

gemeente en haar inwoners, grote uitdagingen.  

Draagvlak 

Iedere transitie begint met draagvlak bij zoveel mogelijk burgers. Draagvlak creëer je door in gesprek te gaan, 

uitleg te geven, kritiek te ontvangen, juiste informatie te verstrekken en burgers mee te laten denken. 

Participeren! U zegt hier veel waarde aan te hechten. Zegt… 

In de Gemeente Oude IJsselstreek (GOIJ) is de energietransitie vals gestart. Er moeten zonneparken komen! De 

communicatie hierover is uitbesteed aan de organisaties die graag zo’n park willen aanleggen, initiatiefnemers. Die 

partijen hebben weinig op met de gevoelens en belangen van uw inwoners. 

Omwonenden van een zonnepark-initiatief voelden zich overvallen. Een aantal werden helemaal niet 

geïnformeerd, sommigen door middel van een commerciële brochure, een incomplete of onjuiste email of een 

kort gesprek. De strekking van de boodschap is dat het proces gestart is en dat ze verplicht zijn direct 

omwonenden ook even te informeren. Als de omwonenden in gesprek willen met GOIJ, kunnen we inspreken. 

Daar is een procedure voor …  

Van ondergetekenden krijgen de initiatiefnemers en GOIJ een dikke gele kaart voor de wijze waarop dit 

zogenaamde participatieproces is verlopen. De informatievoorziening was onzorgvuldig en onvolledig. Van 

draagvlak is geen sprake. Wel is er wantrouwen, frustratie en onbegrip. Het vertrouwen bij de burgers is geschaad. 

Wij willen echter niet alleen achterom kijken, we willen ook vooruit kijken hoe we de energietransitie in onze 

gemeente samen vorm kunnen geven. Om dat te bereiken, stellen we het volgende voor: 

Opschorten huidige procedure zonnevelden 

De aangeboden zonnevelden in GOIJ komen alle op landbouwgrond. Er is bijna geen instantie meer te vinden die 

daar nog voorstander van is, behalve de vaak buitenlandse investeerders. De provincie, college van Rijksadviseurs, 

LTO, Plattelandsraad, VAL Oude-IJssel, geen van hen is voorstander van zonneparken op landbouwgrond. Het Louis 

Bolk Instituut, het RIVM en de Vereniging Cultuurlandschap voorspellen ellende op basis van internationale kennis 

en metingen. Het advies is eenduidig; zonnepanelen horen op daken, wanden en langs snelwegen, niet op 

landbouwgrond. GOIJ maakt haast terwijl nieuwe technieken zich aandienen. Wat ons betreft is de zonneladder 

niet op de juiste manier toegepast. We vragen u eerst goed na te denken, voordat er onherstelbare schade wordt 

aangericht. De verschillende petities in GOIJ zijn inmiddels door duizenden inwoners getekend en er kan wat ons 

betreft maar één conclusie zijn: schort de procedure op en maak een pas op de plaats. 



Opstarten burgerinitiatief Oude IJsselstreek 

Alle zonnepark-comités in uw gemeente zijn het er over eens; de energietransitie moet slagen. Ook 

ondergenoemde comités hebben de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn.  Maar we willen deze transitie 

opnieuw starten. Na deze valse start willen we in goede samenwerking tussen GOIJ en haar inwoners, samen 

d’ran.  

Allereerst willen we graag begrijpen hoe het precies zit. Waar komt de opgave van 60 ha zonneparken vandaan? 

Waar staat GOIJ nu t.o.v de taakstelling? Wanneer zijn we energieneutraal? Op welke manier is er geborgd dat het 

netwerk de totale hoeveelheid opgewekte energie van GOIJ kan verwerken? Hoe passen we de zonneladder op de 

juiste manier toe? 

Op basis van dit gezamenlijk begrip willen we een energietransitie-burgerinitiatief starten met als doel om samen: 

- het energieverbruik terug te dringen, door het isoleren van huizen, winkels en kantoren te promoten 

- zon op dak onder onze inwoners te promoten  

- een gemeente breed dashboard op te zetten waarop iedereen het verbruik kan zien van particulieren en 

bedrijven en ook de energie die we opwekken met zon, wind en andere groene bronnen 

- daken, wanden, parkeer-, industrie- en braakliggende terreinen te gebruiken voor zonnepanelen. De subsidie 

moet naar onrendabele plekken gaan en niet naar rendabele mega-zonneparken op landbouwgrond 

- de nieuwste technologieën te stimuleren zoals folie, wandpanelen, energieopslag en kleine windmolens 

- zoveel mogelijk gelden terug te laten vloeien naar onze gemeenschap, bijvoorbeeld door samen een coöperatie 

op te zetten 

 

Als we deze stappen samen zijn doorgelopen en dan nog energie tekort komen, dan willen we kijken naar zon op 

water. En pas in het uiterste geval naar zonnevelden op landbouwgrond, op plekken waarvoor het meeste 

draagvlak is. Alle comités tezamen zeggen toe één platform voor de gemeente te willen vormen en actief mee te 

willen werken. Samen kijken we opnieuw naar de plannen en komen we tot concrete invulling om de 

energietransitie nu mét draagvlak te herstarten.  

Politieke keuzes 

We willen de politieke partijen, hun raadsfractie en de individuele raadsleden vragen goed na te denken. Dit is het 

moment waarop u bepaalt hoe er straks wordt gesproken over politiek in onze gemeente. Straks, als de panelen er 

liggen en iedereen zich afvraagt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Is het dan tegen de wil, of met medewerking van 

de bewoners tot stand gekomen?  



Pro!, VVD en PvdA staan achter deze ideeën. Ze hebben aangegeven de aanleg van grote zonneparken te willen 

opschorten en met ons in gesprek te willen. Let wel, we willen alleen de huidige procedure opschorten, zeker niet 

de energietransitie. De transitie gaat juist van start, want wij zijn nu ook van de partij!  

Wij willen graag van u weten of u Ja of Nee zegt tegen het opschorten van de huidige procedure en dit 

burgerinitiatief.  

 

Met energieke groet,  

Burgerinitiatief Energie in de Oude IJsselstreek 

LTO Noord Oost-Achterhoek, actiecomité Kersendijk Westendorp, Sinderens Belang, comité zonneveld Broerdijk 

Gendringen, Silvolds Belang, comité voor dialoog, tegen opgelegde zonneparken (Silvolde), comité tegen 

zonneveld Eikelenboomseweg, Buurtschap Warm, comité tegen zonneweilanden (Varsseveld/Giezenveld), 

actiecomité Krommestraat Westendorp, Behoud buurtschap Heuven, Werkgroep Bescherm de Ettense 

Buurtschappen, comité dorpsbelangen Etten, comité behoud landschappelijk karakter IJsselhunten, comité 

Bontebrug-Kroezenhoek. 
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