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Mijn naam is Gisèle Kdise, woonachtig te Varsseveld en ik spreek namens mijzelf en als 
voorzitter van het comité tegen zonnevelden in Varsseveld/Giezenveld.

Als oorspronkelijk Amsterdamse genoot ik van de natuur buiten de stad. Dat beeld 
veranderde al enigszins toen mensen besloten dat een aantal soorten dieren moesten 
worden opgesloten, want dat was effeciënter. Mensen hebben ook besloten dat we onze 
onafhankelijkheid voor het grootste gedeelte uit handen moesten geven aan de EU die 
ons dwingen mee te gaan in wat in hun ogen efficiënt is, oftewel we moeten allemaal 
mee in de klimaatgekte en zonder gedegen onderzoek weilanden vol gaan leggen met 
zonnepanelen, naast het plaasten van windmolens. Nog minder ruimte voor dieren en 
boeren, want dat is efficiënt. Er kunnen steeds meer weilanden bebouwd worden met 
zonnepanelen, want u raadt het al, dat is voor de boer effeciënter dan veeteelt of 
akkerbouw. Efficiënt gaat opvallend vaak gepaard met ‘geld’, waar een kleine groep 
steeds rijker wordt, wordt een grote groep allengs armer. Armer in welvaart en zeker 
armer in welzijn. 
In juni 2020 verhuisden mijn gezin en ik vanuit Zutphen naar Varsseveld, een mooi en 
vriendelijk dorp en wat een cadeautje om tussen de weilanden te mogen wonen.
Tot onze verbijstering kregen wij onlangs een soort commercieel pakketje, 
ongeadresseerd, met daarin de mededeling dat een groot stuk natuur ontsierd gaat 
worden door een zonneveld. Direct geïnformeerd bij buren en omwonenden en niemand 
hier staat achter deze plannen, waarbij duidelijk werd dat niet iedereen deze informatie 
heeft ontvangen. Spuuglelijk, milieubelastend, natuurontzuiverend en nog steeds niet 
wetenschappelijk bewezen onschuldig voor de gezondheid van mens en dier, iets wat erg 
makkelijk wordt weggewimpeld door betrokken partijen die er ,alweer, meer welvaart 
door zullen krijgen. 

Een aantal bewoners is echt boos, zij wonen hier al lang en hebben al veel ingeleverd 
voor de N18 en de carpoolplaats waar gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, zo ook 
het ontbreken van onderhoud van het groen langs de geluidswal wat een trieste aanblik 
geeft van dode Hedera. 
Een woning zal letterlijk aan 3 kanten worden ingesloten door afzichtelijke zonnepanelen 
mocht dit doorgang krijgen. Omwonenden zijn daarbij ontzettend teleurgesteld over de 
manier van communicatie en gebrek van participatie, van zowel gemeente als Energeia 
en dit heeft het vertrouwen reeds geschaad. 
De firma Hunland, eigenaar van het grote stuk land waar het zonneveld is bedacht, heeft 
op de tekening zich gemakshalve ook het stuk grond van de carpool toegeëigend, wat 
eigendom is van de Provincie en onbruikbaar is vanwege twee hoofdriool persleidingen 
die eronder de grond liggen.
Eerst zouden daken moeten worden volgelegd en opvallend is dat de firma Hunland, die 
als Hongaars bedrijf Nederlands subsidiegeld zal krijgen als dit doorgaat, zelf geen 
zonnepanelen op het dak van hun bedrijfshal heeft liggen, hoogstwaarschijnlijk omdat 
verzekeringsmaatschappijen dit niet accepteren vanwege brandgevaar. Dit gaat 
waarschijnlijk ook op oor de daken van huurwoningen.

 IJkdatum is 2050, opgelegd door de EU, 2030 keuze van de gemeente, dus geen moeten! 
We hebben nog tijd om pas op de plaats te maken, dingen eerst grondig uit te zoeken en 
alternatieven te bedenken, Neem geen overhaaste beslissing waarbij de bevolking 
gedupeerd wordt. 
Het is verbazingwekkend dat een ieder stijgt bij het woord kernenergie, want dat biedt 
nationaal en internationaal wel een oplossing waarbij natuur behouden wordt. 

Wij zijn voorstanders om wat groen is, groen te houden. Recent hebben een groot aantal 
gemeenten besloten te stoppen met het plaatsen van zonnevelden. Een trend is gezet!!
Gemeente Oude IJsselstreek zou een voortrekker kunnen zijn deze trend breder te 
maken, van lokaal, naar provinciaals bestuur, naar landelijk en uiteindelijke Europees 
bestuur! 



Tot slot; na mij te hebben ingelezen over de huidige wethouders die hierover uiteindelijk 
zullen beslissen, citeer ik dat mevrouw Kock de natuur voor haar deur heeft liggen en 
daar fijn gaat joggen. Dat gebeurt hier ook en ook wij zouden dat graag in de natuur 
willen blijven doen zonder zonnevelden. 
Mevrouw Ankersmit geniet iedere dag van de natuur op haar boerderij in het 
buitengebied van Westendorp. Dat willen de omwonenden hier ook graag zo houden, 
zeker de mensen die totaal ingebouwd zullen worden naast de mensen, waaronder mijn 
gezin, die een permanent uitzicht zullen gaan krijgen op het zonneveld naast last van 
weerkaatsing ervan. 
Als laatste mevrouw Verstappen zij profileert zich als verbindende kracht tussen de rigide 
wereld van bureaucratie en die van de burger. Wij hopen dat mede door die houding, wij 
daadwerkelijk gehoord zullen worden en nog lang mogen genieten van echte natuur 
zonder zonnevelden! 

Dank u wel. 

Uit een recente poll blijkt dat ruim 70% van de Achterhoekers tegen zonnevelden is.

Als we dan spreken over een stukje inkomsten en maatschappelijk belang en vooral 
verbinding van de bewoners, is mijn voorstel om van het stuk groen waar Hunland een 
zonneveld heeft bedacht samen met jullie en bewoners van Varsseveld/Giezenveld na te 
denken over een invulling waar bewoners van Varsseveld en omgeving echt iets aan 
hebben, tenzij het gewoon weiland mag blijven met dieren erop.
Voorbeelden zijn een educatieve pluktuin, speeltuin of een binnenbak voor de 
rijvereniging die vele leden telt en actief is in het organiseren van wedstrijden, waarbij 
samenwerking met lokale bedrijven mogelijk is, zoals horeca.

Rheden, Berg en Dal, Hollands Kroon (tegen plaatsing op het IJsselmeer), Dantumadiel, 
Maartensdijk 


