
Geachte leden van de Raad,

Hierbij willen wij namens de buurt Giezenveld e.o. te Varsseveld ernstig bezwaar maken 
tegen de mogelijke aanleg van een zonneveld aan het Giezenveld (perceel nr.3453). Door 
de handelswijze van Energeia is er geen enkel draagvlak vanuit de omgeving.

De ingediende plannen worden door de gemeente getoetst aan het “Uitnodigingskader lokale 
duurzame energie opwekking 2020”. Dit uitnodigingskader bevat een aantal duidelijke 
basisvoorwaarden waaraan elk plan tenminste dient te voldoen. Wij constateren dat het 
initiatief van Energeia beslist niet voldoet aan diverse voorwaarden en benoemen deze 
puntsgewijs.

1. Het perceel is aangemerkt als waardevol landschap. Dit is niet voor niets.

Toelichting: ‘In het waardevolle gebied is grootschalige opwekking van duurzame energie 
niet mogelijk’, zo vermeldt het uitnodigingskader. ‘In uitzonderlijke gevallen, alleen indien het 
zonneveld grote meerwaarde heeft voor het gebied, kunnen binnen het waardevolle 
landschap (oranje zone) initiatieven worden toegestaan. Onder meerwaarde verstaan wij 
hoge natuurwaarde, kunst, cultuurhistorie, innovatie etc.’. De initiatiefnemer heeft er op geen 
enkele wijze blijk van gegeven dat er invulling wordt gegeven aan één van de genoemde 
meerwaarden. Alleen al om deze reden zou dit plan in onze ogen niet in aanmerking moeten 
komen voor verdere beoordeling en uitwerking. Een verdere toelichting op onze bezwaren 
vindt u onder Ad. 1

2. De initiatiefnemer geeft er geen enkele blijk van dat zij participatie serieus neemt. 
Het verdienmodel lijkt leidend, niet de omgeving of het milieu.

Toelichting: Pas op 7 april 2021 ontvingen wij als naaste buren voor het eerste een brief 
waarin wij op de hoogte gesteld werden over deze plannen. Het plan was toen al ingediend 
bij de gemeente en van enige vorm van participatie (zoals vermeld in de bijlage van de 
gemeente) is tot op heden dus ook absoluut geen sprake geweest.
Conform het klimaatakkoord van Ed Nijpels zijn draagvlak en lokale participatie een vereiste 
om dergelijke plannen te verwezenlijken, hiervan is in dit geval dus geen sprake.
De datum op de brief is 29 maart. Is deze brief 9 dagen onderweg geweest of worden we 
voor de gek gehouden? Inhoudelijk is ons helemaal niets bekend van de plannen van 
Energeia. Geen tekening, sfeerbeelden of ook maar iets wat ons een beeld kan geven van 
de wijze waarop zij dit zonneveld wensen in te passen in de omgeving. Op het gebied van 
participatie handelt Energeia in het gunstigste geval strikt naar de letter van het 
uitnodigingskader, maar zeker niet naar de geest ervan. Zij geven er zo blijk van dat deze 
stap als noodzakelijk kwaad wordt beschouwd op weg naar makkelijk rendement. Dat het 
COVID-virus als reden aangehaald wordt om geen intensiever contact te zoeken vinden wij 
een absolute drogreden. Een valsere start is nauwelijks denkbaar.

Voor een verdere toelichting, zie Ad 2

3. Dit plan is te klein van opzet en voldoet daarmee ook op dit punt niet aan de 
beleidskeuzes zoals genoemd in het uitnodigingskader

Toelichting: Het Uitnodigingskader zegt hierover het volgende: "we kiezen voor initiatieven 
met een grotere schaalgrootte. Dit betekent dat de voorkeur ligt bij grote zonnevelden en een 
clustering van windenergie". Het plan voor het zonneveld aan het Giezenveld is het op één 
na kleinste van alle ingediende plannen. Indien de initiatiefnemers rekening wensen te 
houden met een nette inpassing in het landschap, bestaand groen, de carpoolplaats en 



andere spelregels uit het uitnodigingskader, zal dit terrein relatief inefficiënt ingericht kunnen 
worden. De netto beschikbare ruimte zal vermoedelijk ruim onder de 2 hectare uitvallen.

De onwenselijkheid van een lappendeken van kleine initiatieven wordt in het document zelf 
onderbouwd, dus behoeft vanuit onze kant geen verdere toelichting. Wederom dus een no-
go.

Concluderend aan de hand van het uitnodigingskader: wanneer wij de inpassingsmatrix uit 
het uitnodigingskader volgen, dan kunnen wij op geen enkele wijze tot een uitkomst komen 
waarin dit initiatief goedgekeurd zal worden. Er staat immers "nee, tenzij..". De tenzij betreft 
"substantiële ruimtelijke en/of maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd". Hiervan is 
beslist geen sprake.

Over de wenselijkheid van zonnepanelen op landbouwgrond merken wij daarnaast nog de 
volgende punten op:

4. Het concept van zonnepanelen op landbouwgrond strookt niet met de beleidslijn 
van de zonneladder en is funest voor de natuur. Alternatieven zijn mogelijk.

Meer hierover onder Ad 4

5. Zwaar verminderd woongenot en waardedaling omliggende huizen.

Meer hierover onder Ad 5

Tot slot:

Wij wensen u als raad veel wijsheid toe bij de aanstaande besluitvorming over dit belangrijke 
onderwerp en vertrouwen er op dat u het belang van de inwoner van de gemeente daarbij 
centraal zult stellen.

Namens bewoners/eigenaren:

 Fam. te Grootenhuis Giezenveld 1
 Fam. Heusinkveld Giezenveld 2
 Fam. Breuker-Heusinkveld Giezenveld 2a
 Fam. Jansen Giezenveld 3
 Fam. Wolterinck Giezenveld 3a
 Fam. Bruggink Giezenveld 5 
 Fam. Velthorst Giezenveld 6
 Fam. Stuart Vlakkeeweg 10
 Fam. Otten Vlakkeeweg 8
 Fam. Wisselink Vlakkeeweg 7
 Fam. Ribbers Wesselstraat 1
 Fam. Peters Wesselstraat 1a
 Fam. Kdise Wesselstraat 8
 Fam. ter Hart Valkenhof 83 

Varsseveld, 8 mei 2021.

Aantal bijlagen: 2



Ad 1: Het perceel is aangemerkt als waardevol landschap.

Het bestemmingsplan van perceel 3453 is Agrarisch met waarde. 

Dit is o.a. omdat er tientallen prachtige eiken aan de zuidkant en de westkant staan. Dus 
precies aan de zonkant die het rendement van het zonnepark sterk verminderen. Kappen is 
een optie, maar de gemeente Zeewolde maakt andere keuzes (artikel De Stentor januari 
2020): 

Bomen zijn belangrijker dan zonnepanelen in Zeewolde

Bomen zijn in Zeewolde belangrijker dan zonnepanelen. In Zeewolde worden geen bomen 
gekapt om de opbrengst van zonnepanelen te vergroten. 

,,We willen geen kaalslag in het dorp.”

Ook de gemeente Borger-Odoorn vind dit (zie bijlage 1).

Met andere woorden: bij de plaatsing van zonnepanelen zal de initiatiefnemer rekening 
moeten houden met de aanwezigheid van de bestaande bomen (en dat deze nog kunnen 
groeien). Als blijkt dat door de aanwezigheid van de bomen het te behalen rendement 
vermindert of niet voldoende is, zal de initiatiefnemer de afweging moeten maken of het 
plaatsen nog als zinvol kan worden betiteld.

Wij vragen de gemeente vooraf duidelijk te scheppen over haar standpunt in deze.

Naast de bomen is het gebied rondom perceel 3453 aangemerkt als een actief Vlinder 
Beschermingsgebied door de provincie Gelderland. 

Zie onderstaand kaartje.

Dit moet bekend zijn bij de gemeente, want hiermee wordt rekening gehouden met de 
bestrijding van de processie rups.



Daarnaast heeft het nog een dubbelbestemming Waarde-Archeologische verwachting. 

Zie onder.

Grondroerende werkzaamheden in ongeroerde grond (bijvoorbeeld ten behoeve van 
fundaties) zijn slechts na uitvoerig onderzoek mogelijk en onder voorwaarden mogelijk. Hoe 
geeft de initiatiefnemer hier invulling aan?

Samenvattend: het perceel heeft echt zijn natuurlijk waarde.



Ad 2: Verwachte participatie omwonenden en motivatie van initiatiefnemers.

Betreffende participatie van de omwonenden: 

Een vereiste uit het klimaatakkoord van Ed Nijpels zijn draagvlak en lokale participatie. 

Conform het uitnodigingskader zouden de omwonenden voor 1 april geïnformeerd moeten 
worden. Dit is niet gebeurd. Op 7 april 2021 hebben wij de brief gekregen. Te laat dus. Wel is 
Energia zo slim om de datum van de brief op 29 maart te zetten. Wij vragen ons dan ook af 
of deze brief geantidateerd is of dat de post er 9 dagen over gedaan heeft om de brief te 
bezorgen. Graag opheldering hierover. 

En dan de brief zelf: een algemene folder zonder details betreffende het plan. En dit plan is 
ondertussen wel ingediend bij de gemeente. Bijzonder. De brief zat bovendien in een blanke 
envelop en leek op een reclame folder. Zeker de helft van de buurt heeft hem niet 
opengemaakt, totdat afgelopen weekend iedereen door alerte buren is geïnformeerd. 
Gewoon een maand voorbereidingstijd verloren door deze manier van informeren. Niet 
gebeld als directe buur, geen attentie op de envelop etc. Als je de buurt echt wil betrekken 
begin je niet zo.

Ook de referentieprojecten van Energia spreken niet in hun voordeel. Grote parken, 3 meter 
hoog, hek eromheen en klaar. Hoezo inpassen in het landschap?

Ook andere buurtschappen worstelen met dit probleem. Hoe serieus zijn de initiatiefnemers 
om de omwonenden werkelijk mee te laten praten? Als de vergunning binnen is, bouwen ze 
de zonnepanelen, zetten er een hek omheen en draaien de poort op slot. Weg, onbereikbaar 
in Noorwegen. Al met al een weinig participerende voortuitblik. Hoe gaat de gemeente 
garanderen dat dit niet gebeurd? 

De initiatiefnemers in deze zijn het Noorweegse bedrijf Energia en Veehouderij Hunland. 

Betreffende Energia: het is een Noors beursnoteerd bedrijf met een vestiging in Friesland, 
alwaar zij grote zonneparken gebouwd hebben. Helaas gaat deze stroom niet naar 
Nederlandse huishoudens maar naar de tech-reuzen als Google en Microsoft, zodat deze 
bedrijven hun (commerciële) milieu doelstellingen halen voor hun data centers. Let wel: 
zwaar gesubsidieerd door de overheid. 

Graag refereren wij ook aan de tv uitzending Zondag met Lubach (Nederland als harde 
schijf) waarin de situaties van buitenlandse beursgenoteerde bedrijven met grote subsidies 
de windparken en zonnepaneelvelden in Nederland annexeren. 

https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y

https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y


Ook het doel van Energia is, zoals elk beursgenoteerd bedrijf: waarde maximalisatie voor de 
aandeelhouder. Dus winst maken. Dit gaat dan wel ten koste van ons woongenot en waarde 
van onze huizen. 

Ad 4: Het concept van zonnepanelen op landbouwgrond strookt niet met de beleidslijn 
van de zonneladder en is ook funest voor de natuur.

In bijlage 1 staat een artikel uit Trouw: De aanleg van weides vol zonnepanelen kan grote 
gevolgen hebben voor het leven in en op de bodem. 

De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor kwetsbare natuur en bodemleven. 
Dit vrezen Nederlandse natuurbeschermers en ecologen, blijkt uit een rondgang van Trouw. 
Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecellen put dat de grond uit, zeggen ze. 
Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor 
insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan. Nederland staat al vol 
gebouwen en wegen. Laten wij de landbouwgrond sparen!

Dit is ook het oordeel van de gemeente Montferland. Zij hebben afgelopen maand besloten 
geen zonnepanelen op landbouwgrond te plaatsen.

Ook de provincie Friesland stopt met zonneparken op landbouwgrond

Naar onze mening een zinvol en logisch besluit. Wij willen de natuur beschermen tegen CO2 
uitstoot, maar niet door de natuur alsnog kapot te maken door zonnepanelen op natuurrijke 
landbouwgrond te plaatsen. Het duurt zeker 25 jaar voordat de natuur zichzelf hersteld 
(onderzoek Louis Bolk)



Wij willen de gemeente dan ook vragen de locaties te heroverwegen en creatievere 
oplossingen te zoeken voor het plaatsen van zonnepanelenvelden. Bijvoorbeeld 
zonneparken langs het spoor of zonnepanelen op het dak of als erfafscheiding. 

Ad 5. Zwaar verminderd woongenot en waardedaling omliggende huizen.

We praten hier over een veld van 2,4 hectare aan zonnepanelen, zeker 2,5 meter hoog. 
Daar kijk je elke dag tegenaan als je naar buiten kijkt. Nu nog zie je de scholeksters vliegen 
en de roofvogel jagen op een mol of konijn. Verschrikkelijk straks.

En dan geluidsoverlast van de wind razend door de zonnepanelen in plaats van wind door de 
bomen.  Het gebrom van de transformator, continu. Reflectie van de panelen (zeker voor 
Giezenveld nr 3 en nr 5 en de automobilisten op de Twenteroute) als je naar buiten kijkt. 

Als je er woont, daalt het woongenot aanzienlijk. Logisch. Maar ook de waarde van de 
woningen rondom het zonnepark daalt aanzienlijk. 

Daarnaast hebben we recentelijk de verbreding van de Twenteroute gehad (met alle overlast 
en vertraging van dien) en de aanleg van een carpoolplaats. In het recente verleden heeft 
deze buurt meerdere trajecten mogen inzien vanuit de MER (milieu effect rapportage) 
aangaande de mogelijke aanleg van de Betuwelijn dwars door de buurt. Het doortrekken van 
de A18 (wederom dwars door de buurt) is al jaren een vast gegeven. En zijn wij twee weken 
geleden bekend geworden met de bouw van een nieuw te bouwen wijk tussen de 
Twenteroute en de Eikenlaan. 

Daarom een aantal vragen:

 Hoe gaat de gemeente om met de waarde daling van de woningen bij een 
bestemmingsplan wijziging naar zonnepark voor perceel 3453?

 Hoe gaat de gemeente om met een mogelijk gevaarlijke situatie door spiegelingen 
van het zonnepark voor de automobilisten op de Twenteroute?

 Hoe rendabel is dit relatief kleine zonnepark eigenlijk, waardoor ons leefgenot 
drastisch moet dalen, ten gunste van de winsten van Energeia en Hunland?

Tot slot: de Achterhoek staat bij toeristen bekend om haar natuur en rust. Nederland is al 
genoeg volgebouwd. Wandelaars zien straks velden met zonnepanelen. Dat ziet er toch niet 
uit.


