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Groesbeek, 21 november 2019

Betreft: aanvulling zienswijze Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019

Geachte raadsleden,

Graag willen wij u in aanvulling op onze eerder ingediende zienswijze het volgende meegeven. 

In de carrouselvergadering d.d. 24 oktober 2019 werd door inspreker dhr. Arnts gepleit voor het 
aanwijzen van zijn bedrijfslocatie Ooijs moois aan de Leuthsestraat te Ooij als specifi eke locatie 
voor het aanleggen van een zonneveld. Buiten de thans voorgestelde zoekgebieden. Verschillende 
carrouselleden gaven aan dat ze hier wel in mee willen gaan. Ook werd geopperd om de witte/
overige ‘nee, alleen onder strikte voorwaarden’ gebieden op de kaart te wijzigen in ‘ja, mits’ 
gebieden. 

Ons advies aan u is om dit niet te doen. Sta vooralsnog geen zonnevelden toe buiten de 
zoekgebieden en de enkele specifi eke locaties die nu op de voorgestelde kaart staan. Geen 
grootschalige, maar ook geen kleine zonnevelden. Om de eenvoudige reden dat er nog geen 
ervaring is opgedaan met zonnevelden in onze gemeente. En ook elders zijn er nog weinig 
initiatieven gerealiseerd die de toets van een landschappelijke en ecologische inpassing kunnen 
doorstaan. Het is nog niet goed voor te stellen hoe ingrijpend ons mooie landschap binnen 
deze gemeente gaat veranderen door het aanleggen van zonnevelden. Bovendien zijn er nog 
veel vragen over de uitvoering van de gewenste landschappelijke en ecologische inpassing van 
zonnevelden. 

Er zijn eigenlijk nog geen goede praktijkvoorbeelden. Zou het niet verstandig zijn om eerst 
praktijkervaring op te doen met een of enkele zonneparken (binnen de zoekgebieden)? Het in 
principe openstellen van alle cultuurland brengt onvermijdelijk het risico van verrommeling en 
aantasting van het landschap met zich mee. Een aanzienlijk deel van het grondgebied van onze 
gemeente is om landschappelijke, ecologische, toeristische of cultuurhistorische redenen niet 
geschikt voor ruimtelijke ingrepen zoals zonnevelden. De Ooijpolder is zo’n gebied.

Met vriendelijke groet,

Gert Nieuwboer
voorzitter


