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                       Pellendijk/Veldkamperstraat 
 
 
 
Geacht college, 
 
Met ontsteltenis hebben ondergetekenden kennisgenomen van de aanvraag van Energeia voor het 
realiseren van een zonneveld in het gebied, omzoomd door de Kersendijk/Pellendijk/ 
Veldkamperstraat in Westendorp. 
 
Wat ons allereerst tegen de borst stoot, is dat er door de aanvrager totaal geen vooroverleg met de 
omwonenden is geweest. We hebben pas op 7 april 2021 een brief ontvangen. In de bijlage bij deze 
brief stond dat in maart 2021 een eerste gesprek en mogelijk vervolggesprekken zijn geweest. Niet 
dus! Dit laat zien dat de aanvrager de communicatie en procesparticipatie met omwonenden nu al 
niet serieus neemt. Reden voor u om niet met deze aanvrager op deze locatie in zee te gaan. 
 
Op de grond waarop het zonneveld moet worden gerealiseerd rust volgens het bestemmingsplan 
Buitengebied de bestemming agrarisch met waarden. Op drie vlekken van de plankaart in dit gebied 
rust de bestemming Waarde – Archeologische verwachting. Dit is uitgewerkt in artikel 35.1 van het 
bestemmingsplan. Volgens deze bestemming zijn deze gronden bestemd voor het behoud, 
bescherming en veiligstelling van te verwachten archeologische waarden in de bodem. 
In het gebied zijn deze drie vlekken goed zichtbaar: het zijn de hoge es midden op het te realiseren 
zonneveld en de hoge rug rechts naast Kersendijk 9. Omdat deze gronden bol lopen, zijn deze totaal 
niet geschikt om zonnepanelen te plaatsen, daarvoor moet de grond afgevlakt worden. Dit is eeuwig 
zonde en een grote aantasting voor dit gebied. Bovendien beschermt het bestemmingsplan deze 
gronden vanwege hun voornoemde archeologische waarde. 
Daarnaast wordt het te realiseren zonneveld omzoomd door oude eiken langs de Kersendijk en 
midden op het te realiseren zonneveld. Behalve dat deze bomen beeldbepalend zijn in het landschap 
en absoluut niet verwijderd mogen worden, zullen deze bomen de nodige schaduw op het zonneveld 
werpen. De te verwachten opbrengst zal hierdoor negatief beïnvloed worden. Ook hebben veel 
(roof-) vogels hun uitvalsbasis in deze bomen. 
 
Verder is er onderbeplanting in de vorm van struiken onder de eiken midden op het perceel. De 
eigenaar van de grond, Hunland, heeft deze onderbeplanting enkele jaren geleden al illegaal 
verwijderd. Na handhaving door de gemeente beginnen deze struiken nu weer te groeien. 
In deze onderbeplanting vinden veel dieren een veilige vluchtplaats, zoals reeën, hazen, konijnen en 
zelfs dassen en vossen. Deze dieren zijn afkomstig uit het aangrenzende landgoed Hoenderbos, en 
gebruiken deze weilanden voor hun voedselvoorziening. Het terrein voor het zonneveld is eigenlijk 
door zijn fouragefunctie voor de dieren verbonden aan dit landgoed en moet daardoor alleen al 
gespaard en beschermd worden. 



Tot slot willen wij nog aanhalen, dat de gemeente dit jaar drie omgevingsvergunningen heeft 
verleend voor het bouwen van vrijstaande woningen aan de Kersendijk, recht tegenover het 
eventueel te realiseren zonneveld. Daarnaast is recent door u besloten om twee landgoederen met 
elk drie woningen aan de andere zijde van de Kersendijk te realiseren. Het zou erg vreemd zijn dat 
die zelfde gemeente nu een zonneveld tegenover deze woningen en landgoederen aan de Kersendijk 
toestaat. Dat is toch onbehoorlijk bestuur en moet zeker in de besluitvorming worden meegenomen. 
 
Wij vragen u deze brief bij uw besluitvorming te betrekken en gaan er daarbij vanuit u voldoende 
motieven te hebben gegeven voor afwijzing van het verzoek voor het realiseren van een zonneveld 
aan de Kersendijk/Pellendijk/Veldkamperstraat in Westendorp. 
 
Uw reactie zien wij graag op korte termijn tegemoet. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
De omwonenden van het mogelijk te realiseren zonneveld  
aan de  Kersendijk/Pellendijk/Veldkamperstraat in Westendorp. 
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