
Onderwerp: zonnevelden Westendorp (Kersendijk & Krommestraat)

Westendorp, 10 mei 2021.

Geachte raadsleden, college en overige belangstellenden,

Mijn naam is …… en ik spreek in namens het bestuur van Westendorps Belang. 
Dit als aanvulling op ons bezwaarschrift van 15 april jl.
Het Westendorps Belang is in 1948 opgericht met als belangrijkste doelstelling “het behartigen van de 
belangen van de inwoners van Westendorp en naaste omgeving in de ruimste zin.” 
Hiervoor heeft het bestuur van Westendorps Belang regelmatig, gelukkig meestal in een vroegtijdig 
stadium, overleg met bijvoorbeeld de Gemeente op het moment dat er ontwikkelingen gaande zijn die 
voor Westendorp belangrijk zijn. Voorbeelden uit het recente verleden zijn de realisatie van het 
Kulturhus en de reconstructie van de Doetinchemseweg.
Het bestuur van Westendorps Belang onderschrijft het belang van de transitie naar duurzame energie.

Wij willen echter nu toch uw aandacht vragen voor het volgende:
Een aantal inwoners van Westendorp hebben zich half april bij het bestuur van Westendorps Belang 
gemeld omdat ze zijn overvallen met een aanvraag van Energeia voor het realiseren van twee 
zonnevelden in Westendorp, één bij de Kersendijk en één bij de Krommestraat. 
De omwonenden van beide locaties hebben op 7 of 8 april jongstleden voor het eerst een brief van 
Energeia ontvangen met de mededeling dat er een aanvraag voor realisatie van 2 zonnevelden bij de 
Gemeente Oude IJsselstreek voor 1 april was ingediend.
Bij deze brief was ook de flyer van de Gemeente Oude IJsselstreek gevoegd. 
In deze flyer zijn duidelijk de voorwaarden en procedure voor eventuele realisatie van zonnevelden in 
onze Gemeente aangegeven. 
Deze procedure begint rond half februari-begin maart wanneer de omwonenden een brief van de 
aanvrager moeten ontvangen met een uitnodiging voor een 1e gesprek. Tijdens dat gesprek kunnen 
de omwonenden dan meer informatie krijgen over de plannen en kunnen wensen en zorgen kenbaar 
gemaakt worden. (dit is de letterlijke tekst uit de flyer)
Na die ene brief van 7-8 april (die dus al veel te laat was) hebben de omwonenden tot op vandaag de 
dag niets meer van de aanvrager gehoord. 

De aanvrager van beide zonnevelden is Energeia, dit is een Noors bedrijf wat ook een kantoortje in 
Leeuwarden heeft. Ze exploiteren één zonneveld in Friesland en verder investeren ze in zonnevelden 
in o.a. Italië en Myanmar (voorheen Birma). 
Gezien de genoemde gang van zaken blijkt heel duidelijk dat dit internationale bedrijf haar eigen gang 
gaat en geen enkel belang heeft bij een goede relatie met de omwonenden en uitsluitend gaat voor 
het eigen rendement. 
Het moge duidelijk zijn dat de omwonenden absoluut geen enkel vertrouwen hebben in Energeia.
 
Naast de al toegelichte gang van zaken vinden wij, als Westendorps Belang, de locaties uitermate 
ongelukkig gekozen. De aanleg van de A18 destijds heeft het landschap en de natuurgebieden 
Tandem en Bijvank al danig aangetast, de realisatie van de zonnevelden rondom Westendorp zal het 
landschap nog meer gaan verrommelen. De omwonenden zullen hier dadelijk nog verder op ingaan. 

Tot slot:
Aangezien de aanvrager zich absoluut niet aan de geldende procedure binnen onze Gemeente heeft 
gehouden zijn wij van mening dat u deze beide aanvragen als zijnde “niet ontvankelijk” moet verklaren 
en daarom moet afwijzen. 
Dit gelijk aan het feit dat elke willekeurige burger, in welke procedure dan ook, die zich niet aan de 
geldende afspraken of termijnen houdt, ook als zijnde “niet ontvankelijk” wordt verklaard en daarom 
wordt afgewezen. 

Met dank voor uw aandacht,

Het bestuur van Westendorps Belang.


