Motie
Onderzoek aanleg zonnevelden 2e tranche
Onderwerp: Onderzoek aanleg zonnevelden
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener: Heini Peters
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 mei 2021;
heeft kennisgenomen van:
a. Er grote onrust is ontstaan bij bewoners in een groot aantal kernen naar aanleiding van
verstuurde commerciële brochures, incomplete en of onjuiste e-mails en contacten door
initiatiefnemers over de aanleg van zonnevelden.
b. Brieven van actiecomités en belangenverenigingen over hun zorgen en bezwaren over de aanleg
Van zonnevelden bij hun in de buurt.
c. De zorgen en bezwaren van insprekers op de commissievergaderingen van 14 april en 10 mei jl.
d. De open brief die door 12 actiegroepen en 3 belangenverenigingen, verenigd in een burgerinitiatief
Is verstuurd aan het gemeentebestuur en de raad om samen met de gemeente de doelstelling om
in 2030 energieneutraal te zijn, te realiseren.
Overwegende dat:
1. Door de openstelling van de inschrijving van de tweede tranche zonnevelden er veel onrust is
ontstaan bij omwonenden en belanghebbenden in de kernen en buurtschappen van: Etten,
Silvolde, Bontebrug, Sinderen, Westendorp, Varsseveld en Gendringen.
2. Deze onrust is veroorzaakt, doordat de betrokkenen zich door de initiatiefnemers overvallen en
overdonderd voelden door het onvolledige en onzorgvuldige informatie- en participatieproces, dat
ook veel te laat plaats vond.
3. Er zich 15 actiecomités gevormd hebben die samen met belangenvereniging, in de kernen:
Actiecomité Kersendorp Westendorp, comité Broerdijk Gendringen, comité voor dialoog tegen
opgelegde zonnevelden Silvolde, comité tegen zonneveld Eikelenboomse weg-Buurtschap Warm,
comité tegen zonneweilanden-Varsseveld Giezenveld, actiecomité Krommestraat Westendorp,
Behoud Buurtschap de Heuven, Werkgroep Bescherm de Ettense Buurtschappen, comite
dorpsbelang Etten, comité behoud landschappelijk karakter IJsselhunten, comité Bontebrug,
Kroesenhoek- petities of handtekeningen acties gehouden hebben, waarin circa 4000 inwoners
zich uitspraken tegen de aanleg van zonnevelden op land.
4. Deze actiegroepen zich ook veelal schriftelijk tot de gemeente hebben gewend, om hun bezwaren
over het informatie- en participatieproces en de inhoudelijke bezwaren over de gevolgen van de
aanleg van zonnevelden op land zoals: het aantasten van natuur en Landschap, de flora ende
fauna, het opofferen van productieve landbouwgrond en de gevolgen voor de gezondheid op
locaties waar al 380 kV masten staan.
5. Deze actiegroepen tijdens de inspraakavonden op 14 april en 10 mei, hun bezwaren tegen de
aanleg van zonnevelden op land, voor zowel over het informatieproces, alsmede over de gevolgen,
zoals genoemd onder punt 4 hebben toegelicht en de petities en handtekeningen aan het
gemeentebestuur hebben overhandigd.
6. Uit de reacties van de actiecomités bleek eveneens dat er geen enkel vertrouwen is om met
initiatiefnemers in het participatieproces samen te werken op grond van de ervaringen die zij
tijdens het informatieproces bij hen hebben opgedaan.
7. Er door de diverse actiegroepen alternatieven zijn aangereikt, waardoor bij een zorgvuldige
toepassing van de zonneladder, de aanleg van zon op land niet nodig is.
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8. Deze actiegroepen graag met de gemeente wilden samenwerken om de doelstelling van de

gemeente Oude-IJsselstreek, in 2030 energieneutraal te zijn te bereiken onder voorwaarden dat
de gemeente de huidige procedure opschort.
9. De actiecomités gezamenlijk een burgerinitiatief: Energie in de Oude-IJsselstreek, zijn gestart en
een Open brief hebben gestuurd naar de gemeente en raad, welke op de inspreekavond van de
commissie Fysieke leefomgeving op 10 mei is overhandigd en toegelicht.
Constateert dat:
1. Er veel mis is gegaan in het informatie en participatieproces door de initiatiefnemers in het
benaderen van omliggende bewoners en andere belanghebbenden.
2. Dat er geen vertrouwen is om met de initiatiefnemers samen te werken in het informatie en
participatieproces, welke een essentiële voorwaarde is voor de realisring van grootschalige
projecten voor energieopwekking.
3. Er grote bezwaren bestaan tegen de aanleg van zonnevelden op land vanwege: de mogelijke
aantasting van natuur en landschap en de flora en fauna.
4. Er geen enkel draagvlak is bij aanwonenden en belanghebbenden voor de aanleg van
zonnevelden op land in een groot aantal kernen van de gemeente zoals: Westendorp, Varsseveld,
Sinderen, Gendringen, Silvolde, Bontebrug- Kroezenhoek, Etten en de Buurtschappen.
5. De actiegroepen het doel van de gemeente onderschrijven om in 2030 energieneutraal te zijn.
6. De actiegroepen zich hebben verenigd in een Burgerinitiatief om samen met de gemeente de
energiedoelstelling in 2030 te realiseren.
Verzoekt het college:
1. De huidige procedure voor de aanleg van zonnevelden op te schorten.
2. Samen met de actiegroepen die het burgerinitiatief vormen aan de slag gaan om de
energiedoelstelling in de gemeente Oude-IJsselstreek in 2030 te realiseren.
en gaat over tot de orde van de dag.

Heini Peters
(fractie Pro)
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