
Omgevingsdienst

Achterhoek

Beoordeling ruimtelijke onderbouwing milieueffectrapportage

Aan : Gemeente Berkelland, t.a.v. 
Zaaknummer : 2021EA0637
Onderwerp : Zonneveld Hupsel, nabij Groenloseweg 46 in Eibergen
Behandeld door : 
Datum : 16 juni 2021

Advies
Met de paragraaf over milieueffectrapportage kan worden ingestemd. De ontwikkeling is
niet m.e.r (beoordelings)plichtig. Er is ook geen vormvrije m.e.r beoordeling nodig.

Inleiding
Solarfields Projecten B.V. heeft een omgevingsvergunning gevraagd om ter hoogte van
Groenlosweg 46 in Eibergen (Hupsel) een zonnepark te realiseren op weidegrond. De grootte
is ongeveer 10 hectare. Eelerwoude heeft hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
De gemeente Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om deze ruimtelijke
onderbouwing inhoudelijk te beoordelen op het onderwerp milieueffectrapportage.

Beoordelingskader
Milieueffectrapportage (m.e.r.) is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten met
mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Soms is een lichtere variant mogelijk
in de vorm van een m.e.r beoordeling. M.e. plicht of m.e.r beoordelingsplicht kan ontstaan
doordat:
1. de activiteiten zijn opgenomen in het Besluit milieueffectrapportage;
2. voor de Wet natuurbescherming een passende beoordeling1 nodig is en sprake s van een

plan;
3. de activiteiten zijn opgenomen n de provinc ale omgevingsverordening ( n Gelder and s

daarvan geen sprake).

Inhoudelijke beoordeling
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Figuur 1: beoogde situering zonnepark (lichtgroene vlakken)

1 Bij het niet kunnen uitsluiten van negatieve gevolgen op Natura 2000-gebieden is een passende
beoordeling nodig. Die passende beoordeling gaat dieper in op de gevolgen voor Natura 2000- 
gebieden en de eventueel te treffen maatregelen om die gevolgen tegen te gaan of te verzachten.



■ ■ Omgevingsdienst
• Achterhoek

Het onderwerp milieueffectrapportage komt aan de orde in paragraaf 5.8 van de ruimtelijke 
onderbouwing. Het beoordelingskader is daarin correct omschreven. De overwegingen en 
conclusie kunnen worden gevolgd:
- een zonnepark is geen activiteit die voorkomt op de D-lijst van het Besluit 

milieueffectrapportage (ook niet op de C-lijst overigens);
- op grond van jurisprudentie is dit zonnepark niet aan te merken als stedelijk 

ontwikkelingsproject of industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, 
stoom en warm water;

- een zonnepark leidt niet tot zodanige belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu dat op 
grond hiervan een milieueffectrapportage nodig is;

- de aanleg en het gebruik van een zonnepark resulteren daarom niet in m.e.r.-plicht of 
(vormvrije) m.e.r.-beoordelingsplicht.

Conclusie / advies
Met de paragraaf over milieueffectrapportage kan worden ingestemd. De ontwikkeling is niet 
m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. Er is ook geen vormvrije m.e.r.-beoordeling 
nodig.
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Geacht college,

Op 8 april jl. heb ik het verzoek ontvangen om in het kader van het vooroverleg (art 3.1.1. 
Besluit ruimtelijke ordening) een wateradvies te verlenen op het plan Zonnepark Hupsel aan
de Groenloseweg ter hoogte van nr. 34 en tegenover nr. 46 te Eibergen. Hierbij stuur ik u de
reactie van waterschap Rijn en IJssel.

Na beoordeling van de ingediende stukken heb ik de volgende opmerkingen op de
ontwerpomgevingsvergunning en de hierin opgenomen waterparagraaf.
In tekstpassage over het beleid van het waterschap wordt nog verwezen naar het
waterbeheerplan 2016-2021. In december 2021 is het Waterbeheerprogramma 2022-2027
vastgesteld. Ik verzoek u daarom te tekst aan te passen, hiervoor heb ik een samenvatting
toegevoegd in bijlage 1.
De relevante waterbelangen zijn voldoende uitgewerkt en gewaarborgd in het plan.
Het plaatsen van zonnepanelen leidt niet tot een versnelde afvoer van water, onder en 
tussen de zonnepanelen is voldoende ruimte voor de infiltratie van hemelwater. Het gebied
is geschikt voor het vasthouden en infiltreren van water; de bodem bestaat uit leemarm en
zwak lemig zand, met een goede waterdoorlatendheid, en de grondwaterstand ligt diep.
Een actuele kaart van de grondwaterstanden is in 2020 door waterschap Rijn en IJssel
aangeleverd aan de gemeente Berkelland, t.b.v. de onderbouwing van het gemeentelijk
beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzame energieopwekking (RO-DE). In
bijlage 2 is de toelichting op de grondwaterkaart bijgevoegd.
De aanpassingen aan de in het plangebied gelegen watergangen zijn zodanig ontworpen,
dat de capaciteit behouden blijft en dat doelmatig onderhoud kan blijven plaatsvinden.

Mocht u nog wijzigingen aanbrengen in het plan, dan word ik daarvan graag op de hoogte
gesteld.

Met vriendelijke groet,

ir.  
manager Waterbeheer
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Bijlage 1 Samenvatting Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het waterschap zorgt voor het water in uw omgeving. Vanuit het leidend principe ‘Water en mens in 
hun element’ draagt het waterschap bij aan ruimtelijke kwaliteit en een duurzame leefomgeving. De 
zorg voor waterveiligheid, schoon water en voldoende water vraagt structureel aandacht en is continu 
in beweging. Dat doet het waterschap door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en 
te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren en te zorgen voor stevige dijken. 
Als belangrijkste speerpunt voor de periode 2022-2027 ziet het waterschap de opgave om zijn gebied 
veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering. Hiervoor werkt het waterschap toe naar een 
andere balans van vasthouden-bergen-afvoeren (voorraadbeheer), rekening houdend met de meest 
recente inzichten over de snelheid van klimaatverandering.

In het waterbeheerprogramma 2022-2027 heeft het waterschap zijn doelen en werkzaamheden 
weergegeven in vier thema’s.
Klimaatrobuust gebied
Het doel is het beheer, het onderhoud en de inrichting van het regionaal watersysteem zodanig te 
invullen, dat jaarrond een optimale balans tussen te nat en te droog wordt bereikt en tegelijkertijd 
inwoners, bedrijven en medeoverheden voldoende weerbaar zijn tegen de onvermijdelijke gevolgen 
van extreem weer.

Veilig gebied
Het waterschap zorgt voor veilige dijken, nu en in de toekomst. Onze ambitie is dat in 2050 de 
waterkeringen voldoen aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, en dat we daarbij wendbaar 
inspelen op ontwikkelingen. We voeren ons beheer op een duurzame wijze uit en werken aan behoud 
en verhoging van de biodiversiteit van de dijken.

Circulaire Economie en Energietransitie
Het waterschap wil in het uitvoeren van zijn primaire taak zoveel mogelijk bijdragen aan het beperken 
van 
klimaatverandering. Daarbij willen we in 2050 onderdeel zijn van een 100% circulaire economie 
waarin
we onze taken klimaatneutraal uitvoeren.

Gezonde leefomgeving
Als waterschap zorgen we voor een schoon en gezond watersysteem voor de mensen en de natuur 
in het gebied. Wij streven ernaar dat het water in onze leefomgeving geschikt is voor verschillende 
maatschappelijke functies en dat het geen risico’s oplevert voor de volksgezondheid. Ons doel is een 
oppervlaktewatersysteem te bereiken dat optimaal is voor ecologisch functioneren en biodiversiteit en 
natuurwaarden daarbinnen en -buiten bevordert.

De samenhang van de wateropgaven met andere opgaven in het gebied vraagt om nauwe 
samenwerking met onze partners (zoals gemeenten en provincies), inwoners en bedrijven. Om de 
waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en goed in beeld te krijgen en mee te kunnen 
wegen, gebruiken we de (digitale) watertoets.
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Bijlage 2 Toelichting grondwatermodel AMIGO

vrijdag 9 april 2021

De kaarten die beschikbaar zijn via bodemdata.nl zijn verouderd. Deze zijn in 2003 gedigitaliseerd, 
maar niet geactualiseerd. Dit is ook terug te lezen in de achtergrondgrondinformatie bij de kaarten 
(Alterra-rapport 811, ook in te zien via bodemdata.nl). De opname van de bodem en 
grondwatertrappen heeft plaatsgevonden in de jaren ’70 en in het Alterra-rapport wordt een hoge 
actualisatiebehoefte geconstateerd. Grondwaterstanden zijn sterk gewijzigd door verbeterde 
ontwatering en ruilverkaveling.
Er wordt gewerkt aan een landelijke geactualiseerde bodemkaart, maar die komt naar verwachting 
pas in 2022 openbaar beschikbaar.

De grondwatertrappenkaart die het waterschap nu hanteert en ook verstrekt heeft aan de gemeente 
Berkelland is gebaseerd op modelberekeningen van het grondwatermodel AMIGO (grondwatermodel 
van het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel, wordt beheerd en ontwikkeld in opdracht van 
een consortium van waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland en Vitens). Deze kaarten worden 
ongeveer een keer per jaar geactualiseerd op basis van de meest actuele gegevens en 
modelinzichten. (De meest recente beschikbare versie is nu AMIGO versie 3.0 over modelperiode 
2005 t/m 2016.)

De grondwatertrap is geen eenduidige waarde. Dit is afhankelijk van de methode (bijvoorbeeld 
modelberekeningen, tijdreeksanalyse, karteerbare kenmerken), de periode waarover deze bepaald is 
(gebruikelijk een periode van minimaal 8 jaar) en de resolutie/schaal waarop dit bepaald is (landelijk/ 
regionaal/ lokaal/ puntinformatie).

Verder is het goed om te weten dat het bij het AMIGO model gaat om regionale modelgegevens, die 
vooral als doel hebben om een globaal beeld te krijgen en op lokale schaal een bepaalde 
onzekerheid hebben. Voor lokale toepassing waar hoge betrouwbaarheid van de informatie 
noodzakelijk is, is het belangrijk om de informatie extra te valideren met behulp van beschikbare 
metingen op specifieke punten (zoals gemeten grondwaterstanden in peilbuizen en daaruit afgeleide 
grondwaterdynamiek). Deze kanttekening geldt echter voor alle landelijke/ regionale 
grondwaterdynamiekproducten.

Pagina:
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Omgevingsdienst
Achterhoek

Beoordeling ruimtelijke onderbouwing milieuzonering

Aan : Gemeente Berkelland, t.a.v. 
Zaaknummer : 2021EA0637
Onderwerp : Zonneveld Hupsel, nabij Groenloseweg 46 in Eibergen
Behandeld door : 
Datum : 16 juni 2021

Advies
Met de paragraaf over bedrijven en milieuzonering kan worden ingestemd. Het onderwerp
bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het aangevraagde zonnepark. 
Het is wel aan te bevelen om het op te stellen transformatorvermogen te vermelden in de
ruimtelijke onderbouwing.

Inleiding
Solarfields Projecten B.V. heeft een omgevingsvergunning gevraagd om ter hoogte van
Groenlosweg 46 in Eibergen (Hupsel) een zonnepark te realiseren op weidegrond. De grootte
is ongeveer 10 hectare. Eelerwoude heeft hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
De gemeente Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om deze ruimtelijke
onderbouwing inhoudelijk te beoordelen op het onderwerp bedrijven en milieuzonering.

Beoordelingskader
De VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering (editie 2009) is een hulpmiddel voor de
beoordeling van de toelaatbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen bij en rondom bedrijven. 
De in deze uitgave voor bedrijven opgenomen richtafstanden gelden ten opzichte van rustige
woongebieden. De richtafstanden zijn voor drukkere gebieden (gemengd gebied) naar
beneden bij te stellen. Aanvullend milieuonderzoek kan uitwijzen dat kleinere afstanden dan 
de richtafstanden mogelijk zijn. Verder hebben wettelijke afstanden voorrang op de
richtafstanden.

Inhoudelijke beoordeling
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Figuur 1: beoogde situering zonnepark (lichtgroene vlakken)



■ ■ Omgevingsdienst
• Achterhoek

Het onderwerp bedrijven en milieuzonering komt aan de orde in paragraaf 5.6 van de 
ruimtelijke onderbouwing. Het beoordelingskader is daarin kort maar correct omschreven. De 
overwegingen en conclusies kunnen op zich worden gevolgd:
- op grond van het opgestelde transformatorvermogen geldt een richtafstand van 30 meter;
- aan die richtafstand wordt ruimschoots voldaan ten opzichte van woningen en andere 

gevoelige functies, zodat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefmilieu;
- het onderwerp bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de 

uitvoerbaarheid van het project.

De richtafstand van 30 meter geldt voor een opgesteld transformatorvermogen tot 10 MVA. 
Het is op zich aannemelijk dat de transformatoren/omvormers voor het zonnepark hieronder 
blijven, maar het is goed om dat expliciet te maken door het op te stellen 
transformatorvermogen te vermelden in de ruimtelijke onderbouwing.

Conclusie / advies
Met de paragraaf over bedrijven en milieuzonering kan worden ingestemd. Het onderwerp 
bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor het aangevraagde zonnepark. Het 
is wel aan te bevelen om het op te stellen transformatorvermogen te vermelden in de 
ruimtelijke onderbouwing.
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Omgevingsdienst
Achterhoek

Beoordeling ruimtelijke onderbouwing Natura 2000

Aan : Gemeente Berkelland, t.a.v. 
Zaaknummer : 2021EA0637
Onderwerp : Zonneveld Hupsel, nabij Groenloseweg 46 in Eibergen
Behandeld door : 
Datum : 16 juni 2021

Advies
Met de paragraaf over Natura 2000 kan op zich worden ingestemd. Het is wel aan te
bevelen om het beoordelingskader voor Natura 2000 op te nemen.

Inleiding
Solarfields Projecten B.V. heeft een omgevingsvergunning gevraagd om ter hoogte van
Groenlosweg 46 in Eibergen (Hupsel) een zonnepark te realiseren op weidegrond. De grootte
is ongeveer 10 hectare. Eelerwoude heeft hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
De gemeente Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om deze ruimtelijke
onderbouwing inhoudelijk te beoordelen op het onderwerp Natura 2000.

Beoordelingskader
De verzameling van in de Europese Unie aangewezen en beschermde waardevolle
natuurgebieden staat bekend als Natura 2000. Die gebieden vallen onder de regels van twee
Europese richtlijnen: de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De Wet natuurbescherming is de
Nederlandse vertaling van die richtlijnen in de Nederlandse wetgeving. Ontwikkelingen zijn 
alleen toelaatbaar als er geen nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn.

Inhoudelijke beoordeling
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Figuur 1: beoogde situering zonnepark (lichtgroene vlakken)



■ ■ Omgevingsdienst
• Achterhoek

Het onderwerp Natura 2000 komt aan de orde in paragraaf 4.2.2 van de ruimtelijke 
onderbouwing. Het beoordelingskader is eigenlijk niet beschreven. Het is aan te bevelen 
omdat alsnog te doen.
De overwegingen en conclusies kunnen worden gevolgd:
- op grond van een berekening met AERIUS Calculator kan worden geconcludeerd dat het 

project niet leidt tot stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden;
- andere effecten dan stikstof zijn vanwege de afstand tot Natura 2000-gebieden op 

voorhand uit te sluiten;
- het onderwerp Natura 2000 vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het 

project.

Met de uitgevoerde stikstofberekening kan worden ingestemd. De uitgangspunten kunnen 
worden gevolgd en de invoerwaarden zijn plausibel. Verder is gebruik gemaakt van de actuele 
versie van AERIUS Calculator en zijn de resultaten correct geïnterpreteerd. De uitkomsten 
tonen aan dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in de aanleg- en gebruiksfase 
niet hoger is dan 0,00 mol/hectare/jaar. Dat betekent dat er voor wat betreft Natura 2000- 
gebieden geen vergunningplicht geldt op grond van de Wet natuurbescherming.

Conclusie / advies
Met de paragraaf over Natura 2000 kan op zich worden ingestemd. Het onderwerp Natura 
2000 vormt geen belemmering voor de zonneweide. Het is wel aan te bevelen om het 
beoordelingskader voor Natura 2000 op te nemen.
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Omgevingsdienst
Achterhoek

Vooradvies EV-bestemmingsplanwijziging

Aan Gemeente Berkelland, t.a.v.  
Zaaknummer 2021EA0637
Adres/onderwerp Zonnepark, ter hoogte van de Groenloseweg 46 te Eibergen
Behandeld door OK10/KT  
Datum 22-06-2021

Advies
In dit plangebied wordt gedacht aan het realiseren van een zonnepark. Dit object is geen 
(beperkt) kwetsbaar object en vormt ook geen risicobron volgens wet- en regelgeving
voor externe veiligheid.
Wel is het advies, gezien de mogelijke complicaties bij de bestrijding van brandende
zonnepanelen, om de VNOG te informeren over dit plan. We hebben het advies uitgezet
aan de VNOG.

Inleiding
Solarfields Projecten B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om ter hoogte van de
Groenloseweg 46 in Eibergen (Hupsel), op weidegrond, een zonnepark te realiseren. Dit
zonnepark wordt gerealiseerd tussen de Groenloseweg en de N18 in, ten zuiden van de
Eimersweg. De grootte van het zonnepark is ongeveer 10 hectare.
Hiervoor dient te worden afgeweken van het bestemmingsplan en moet onder andere een 
vooradvies voor externe veiligheid worden opgesteld.
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Figuur 1 - Luchtfoto plangebied met de beoogde ligging van het zonnepark tussen de
Groenloseweg en de N18 in, ongeveer bij het rode vlak t.h.v. de Groenloseweg 46 in Eibergen.

In dit vooradvies externe veiligheid worden de volgende vragen beantwoord:
1. Welke risicobronnen zijn vanuit het oogpunt van externe veiligheid relevant voor het

plangebied?
2. Aan welke aspecten moet voor deze relevante risicobronnen worden getoetst?
3. Welke vervolgstappen zijn hiervoor nodig?



■ ■ Omgevingsdienst
• Achterhoek

Toetsingskader
In de volgende AMvB’s, Ministeriële Regelingen en circulaires zijn risiconormen en/of 
veiligheidsafstanden opgenomen die relevant zijn voor externe veiligheid bij het vaststellen 
van een ruimtelijk besluit:

• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In dit besluit zijn de risiconormen voor 
risicovolle inrichtingen opgenomen. De Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 
legt de bijbehorende rekenvoorschriften, afstandseisen etc. vast.

• Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit bevat de risiconormen 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het binnenwater.

• Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In het Bevb zijn de risiconormen voor 
het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen vastgelegd.

• Activiteitenbesluit milieubeheer. In dit besluit zijn veiligheidsafstanden en 
risiconormen ten opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten opgenomen. 
Veiligheidsafstanden zijn vastgesteld voor onder andere opslagtanks met 
propaan/propeen, aardgastankstations, en gasdrukmeet- en regelstations. Voor 
windturbines geldt het plaatsgebonden risico als risiconorm.

• Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations. De circulaire is van 
toepassing bij een besluit ten aanzien van een LPG-tankstation onder werking van het 
Bevi, dat het mogelijk maakt dat er (meer) personen in de omgeving van een LPG- 
tankstation aanwezig kunnen zijn. De effecten van bepaalde ongevalsscenario’s staan 
centraal.

• Circulaire opslag ontplofbare stoffen voor civiel gebruik. In deze circulaire zijn 
veiligheidszones (A-, B- of C-zone) vastgesteld voor de opslag van ontplofbare stoffen 
voor civiel gebruik. Binnen deze veiligheidszones worden de aanwezigheid van 
activiteiten en/ of objecten uitgesloten.

• Vuurwerkbesluit. Dit besluit geeft veiligheidsafstanden voor de opslag van 
consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk.

Inhoudelijke beoordeling

Plangebied
In dit plangebied wordt gedacht aan het realiseren van een zonnepark. Dit object is geen 
(beperkt) kwetsbaar object volgens wet- en regelgeving voor externe veiligheid (zie 
‘Toetsingskader’). Het plangebied maakt zelf geen risicovolle activiteiten met gevaarlijke 
stoffen mogelijk en vormt daarmee geen risicobron.

Omgeving
Omdat het te realiseren zonnepark geen (beperkt) kwetsbaar object is en bovendien het 
aantal aanwezige personen op deze locatie niet toeneemt door dit plan, is het niet 
noodzakelijk om risicobronnen in de omgeving van het plangebied te inventariseren.

Magnetische veld transformatorstations
Voor het bepalen van een veilige afstand met betrekking tot het magnetische veld rondom 
transformatorstations wordt een RIVM-onderzoek1 gehanteerd. Daaruit blijkt dat op een 
afstand van maximaal 7 meter van de bron een magnetische veldsterkte van 0,4 microtesla 
wordt bereikt. De kortste afstand van het zonneveld tot de dichtstbijzijnde woningen aan de 
Groenloseweg 46, die zich ten westen van de beoogde locatie van het zonnepark bevinden, 
bedraagt minimaal 40 meter. Hiermee levert dit zonnepark geen gevaar of hinder op voor 
aanwezige personen in de directe omgeving.

1 RIVM-rapport ‘Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magnetische velden bij verschillende bronnen’ 
(RIVM-rapport 609300011/2009). Beschikbaar via: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300011.pdf

Kanttekeningen
Gezien de mogelijke complicaties bij de bestrijding van brandende zonnepanelen, wordt 
geadviseerd ook de Veiligheidsregio Noord- Oost-Gelderland te informeren over dit plan.

Conclusie
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Omgevingsdienst
Achterhoek

In dit plangebied wordt gedacht aan het realiseren van een zonnepark. Dit object is geen 
(beperkt) kwetsbaar object en vormt ook geen risicobron volgens wet- en regelgeving voor 
externe veiligheid. De afstand van het zonnepark tot de dichtstbijzijnde woningen in de 
directe omgeving bedraagt meer dan 7 meter, zodat dit plan geen gevaar of hinder, in het 
kader van elektromagnetische straling, oplevert voor omwonenden.
Wel is het advies, gezien de mogelijke complicaties bij de bestrijding van brandende 
zonnepanelen, om de VNOG te informeren over dit plan. We hebben het advies uitgezet aan 
de VNOG.

3 van 3
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Vooradvies geluid bestemmingsplanprocedure

Aan : Gemeente Berkelland, t.a.v. 
Zaaknummer : 2021EA0637
Onderwerp : Zonneveld Hupsel, nabij Groenloseweg 46 in Eibergen
Behandeld door : 
Datum : 28 juni 2021

Advies
Met de ruimtelijke onderbouwing kan worden ingestemd.
Het onderwerp geluid vormt gen belemmering voor de aangevraagde ontwikkeling.

Inleiding
Solarfields Projecten B.V. heeft een omgevingsvergunning gevraagd om ter hoogte van
Groenlosweg 46 in Eibergen (Hupsel) een zonnepark te realiseren op weidegrond. De grootte
is ongeveer 10 hectare. Eelerwoude heeft hiervoor een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 
De gemeente Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek om deze ruimtelijke
onderbouwing inhoudelijk te beoordelen op het onderwerp Geluid.

Beoordelingskader
Voor de beoordeling van het onderwerp geluid gelden bij ruimtelijke besluiten de volgende
uitgangspunten:
1. voldoen aan de normen uit de Wet geluidhinder (geluidzones rondom wegen, spoorwegen 

en industrieterreinen);
2. het niet belemmeren van bedrijven in de omgeving;
3. het garanderen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat;
4. voldoen aan de eisen uit gemeentelijk geluidbeleid.

Dit is niet van toepassing voor Berkelland.

Inhoudelijke beoordeling
1: Normen Wet geluidhinder
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen voor geluidgevoelige bestemmingen (zoals
woningen) is de Wet geluidhinder van toepassing. De Wet geluidhinder kent drie
geluidbronnen waar geluidzones voor gelden: railverkeerslawaai, wegverkeerslawaai en 
industrielawaai.

Wanneer een ontwikkeling in een zone valt zoals aangegeven in de Wet geluidhinder, moet
akoestisch worden aangetoond dat aan de grenswaarden in deze wet wordt voldaan. Wordt
niet voldaan aan deze grenswaarden, dan hebben Burgemeester en Wethouders onder
voorwaarden de mogelijkheid hogere grenswaarden vast te stellen. Hierbij wordt een 
procedure doorlopen die aan de eisen van de Wet geluidhinder moet voldoen.

Woning of ander geluidgevoelig gebouw
De ontwikkeling betreft niet het vestigen van een nieuwe woning of ander geluidgevoelig
gebouw. De Wet geluidhinder is niet van toepassing.

2: Belemmering bedrijfsvoering
Door een ruimtelijke ontwikkeling kunnen geluidgevoelige objecten dichter naar bedrijven toe
komen. Bedrijven moeten ten aanzien van deze objecten voldoen aan geluidsnormen. Het
realiseren van geluidsgevoelige objecten dichter naar de bedrijven kan een beperking voor de
bedrijven betekenen.

De ontwikkeling betreft niet het vestigen van een nieuwe woning of ander geluidgevoelig
gebouw. Bestaande bedrijven worden niet belemmerd.

3: Aanvaardbaar woon- en leefklimaat
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Afgewogen moet worden of er in en om de geluidgevoelige objecten een goed woon- en 
leefklimaat blijft gegarandeerd. Dit aspect speelt wanneer geluidgevoelige objecten en geluid 
producerende objecten als bedrijven en wegen in elkaars nabijheid worden gerealiseerd. Om 
hierover een goed oordeel te kunnen vormen dient te worden bepaald wanneer sprake is van 
een goed woon- en leefklimaat. Wanneer een gemeente geluidbeleid heeft vastgesteld kunnen 
daarin geluidnormen zijn opgenomen. Voor rail- en wegverkeerslawaai kan aansluiting worden 
gezocht bij de normen in de Wet geluidhinder. Ook als er sprake is van een industrieterrein in 
of rond een plangebied kent de Wet geluidhinder normen. Voor het overige lawaai van 
bedrijven kennen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Activiteitenbesluit en de 
Handleiding Industrielawaai en vergunningverlening regels en normen.

Uit vaste jurisprudentie blijkt dat bij ruimtelijke plannen verder moet worden gekeken dan de 
normen uit de diverse wetten. De VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering” is hiervoor 
een hulpmiddel. Wanneer aan de richtafstanden van deze publicatie wordt voldaan is sprake 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Wordt niet voldaan aan de richtafstanden dan 
dient de situatie akoestisch te worden bepaald en afgewogen.
Bij de afweging of een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ook in een nieuwe situatie 
aanwezig blijft, kan de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering worden betrokken.

De richtafstand van 30 meter geldt voor een opgesteld transformatorvermogen tot 10 MVA. 
Het is op zich aannemelijk dat de transformatoren/omvormers voor de zonneweide hieronder 
blijven, maar het is goed om dat expliciet te maken door het op te stellen 
transformatorvermogen te vermelden in de ruimtelijke onderbouwing.
Transformatoren maken vaak een tonaal geluid waarvoor een grote afstand moet worden 
aangehouden. Gelet op de situering zal een grotere afstand kunnen worden aangehouden en 
zal dit geen belemmering vormen.

Zonnepanelen vlak boven de grond kunnen geluid reflecteren. Meestal valt dit wel mee omdat 
de panelen onder een bepaalde hoek naar de zon gericht staan.
In deze situatie zijn het verkeerslawaai van de Groenloseweg en de N18 geluidbronnen in de 
nabijheid waarvan het geluid kan worden gereflecteerd op de woning Groenloseweg 46.

Woning Groenloseweg 46. Het effect van reflectie van verkeerslawaai op de gevel zal 
vanwege de schuine stand van de panelen gericht naar het zuiden (in en rondom blauwe 
ovaal) beperkt zijn op de woning maar is een aandachtpunt. Er zal geen reflectie van de 
Groenloseweg zijn en een eventuele reflectie van de N18 zal worden gecompenseerd door een 
afschermend effect van de zonnepanelen.

4: Geluidbeleid is n.v.t.
De gemeente Berkelland heeft geen geluidbeleid.

Ruimtelijke onderbouwing
5. 3 Geluid
Voor de beoordeling van het onderdeel geluid moet in algemene zin aan de volgende punten worden voldaan:
• • De normen uit de Wet geluidhinder worden in acht genomen.
• • Bedrijven in de omgeving worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.
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• • Op en rond het plangebied blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Wet geluidhinder
Per 1 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. Hierin staat dat inzichtelijk 
moet worden gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor 
woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen zoals onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en 
verpleeghuizen. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij nieuwe 
ruimtelijke plannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai. Artikel 
76 Wgh verplicht er toe om bij ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op gronden binnen een 
geluidzone terzake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen de 
grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen.
De VNG heeft inzake bedrijven en milieuzonering richtafstanden voorgeschreven ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening. Zonnevelden met een elektrisch vermogen boven de 50 MW vallen onder de categorie 
elektriciteitsproduktiebedrijven. Voor transformatorstations met een vermogen minder dan 10 MVA geldt voor 
het voorkomen van geluidhinder een richtafstand van 30 meter. Dit betekent dat wordt geadviseerd om, op 
basis van een goede ruimtelijke ordening, een afstand van minimaal 30 meter aan te houden met 
geluidsgevoelige functies (zoals burgerwoningen).
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Het zonneveld behoeft zelf geen bescherming ten aanzien van andere bestemmingen. Binnen het zonneveld 
worden geen gevoelige objecten toegevoegd. Het zonneveld hoeft dan ook niet beschermd te worden tegen 
geluidsoverlast. Bestaande bedrijven worden niet extra belemmerd. Ook is er geen sprake van industrielawaai 
vanuit het nieuw te realiseren zonneveld. Vanwege de liggende positie van de panelen (circa 10 graden) 
ontstaat geen wezenlijke reflectie van omgevingsgeluid. De panelen kaatsten door deze positie het geluid 
omhoog. Een akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
Het zonneveld vormt geen hinder voor geluidsgevoelige bestemmingen. De zonnepanelen produceren geen 
geluid. Bijbehorende installaties, zoals transformatorstations, worden op een afstand van meer dan 30 meter 
geplaatst en bij voorkeur zo ver mogelijk van geluidsgevoelige bestemmingen af. Bij de inrichting van het 
plangebied is rekening gehouden met mogelijke hinder voor omwonenden (figuren 7 en 8). Bij het noordelijke 
deelgebied is het zonneveld op meer dan 100 meter van de dichtstbijzijnde bestemming gelegen. De ruimte 
hiertussen is gereserveerd voor een landschappelijke inpassing. Ook ten aanzien van huidige boerenerf aan de 
Groenloseweg 34 (initiatiefnemers) wordt een afstand gewaarborgd van meer dan 30 meter. Overige 
bestemmingen zijn op meer dan 40 meter van het zonneveld af gelegen. Bij het zuidelijke deelgebied ligt de 
dichtstbijzijnde gevoelige bestemming ook op meer dan 30 meter. Met betrekking tot geluid blijft dan ook een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig.

Het effect van reflectie van verkeerslawaai op de gevel zal vanwege de schuine stand van de 
panelen gericht naar het zuiden beperkt zijn Een eventuele reflectie van de N18 zal worden 
gecompenseerd door een afschermend effect van de zonnepanelen. Een akoestisch onderzoek 
zal dit bevestigen en is dan ook niet nodig. Wanneer op di punt bezwaren komen is een 
akoestische onderbouwing wel wenselijk.

Met de ruimtelijke onderbouwing kan worden ingestemd.
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Vooradvies Natuur (soorten) bestemmingsplan

Aan : gemeente Berkelland, t.a.v. 
Zaaknr. : 2021EA0637
Zaakomschrijving : Zonnepark Hupsel
Behandeld door : 
Datum : 1 juli 2021

Inleiding
Solarfields Projecten B.V. heeft een omgevingsvergunning gevraagd om ter hoogte van
Groenlosweg 46 in Eibergen (Hupsel), op weidegrond, een zonnepark te realiseren. Grootte
ongeveer 10 hectare. Door aanvrager is een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. Het is
gewenst deze ruimtelijke onderbouwing te toetsen op diverse onderdelen. De gemeente
Berkelland vraagt om een toets voor het onderdeel Natuurbescherming soorten.

Het advies is gebaseerd op de aangeleverde informatie en beschikbare kennis op het moment
dat deze notitie is opgemaakt. Wijzigingen in informatie of kennis kunnen ertoe leiden dat het
advies niet meer adequaat is of komt te vervallen.

Beoordelingskader
Op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en het CITES worden veel planten en
diersoorten beschermd. Ook habitats worden beschermd (aangewezen natuurgebieden). De
regels uit deze richtlijnen en verdrag zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Wet
Natuurbescherming. Deze wet vervangt sinds 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet
1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet heeft de bescherming en het behoud van
de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten tot doel. 
De wet beschermt niet alle plant- en diersoorten en de mate van bescherming kan van soort
tot soort verschillen. Ontwikkelingen zijn alleen toelaatbaar als er geen nadelige gevolgen zijn 
voor:

- beschermde soorten
- Natura 2000-gebieden.

In bepaalde situaties is een ontheffing of vergunning nodig.

Inhoudelijke toets
Door Eelerwoude is de ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. Dit staat in paragraaf 4.2.1 t/m
4.2.6. Deze paragrafen zijn gebaseerd op de uitkomsten van een quick scan (þÿ �Toetsing Wet
natuurbescherming Zonnepark Hupsel, Gelderlandþÿ �). Dat rapport is van 18 december 2020.

Algemene opmerking:
De ruimtelijke onderbouwing is van 6-4-2021 en heeft als status definitief. De quick scan 
heeft status concept. Omdat de ruimtelijke onderbouwing de conclusies van de quick scan 
heeft overgenomen, wordt in dit advies de quick scan (þÿ �rapportþÿ �) getoetst.

Status van het rapport Concept
Is het rapport recent (niet ouder dan 3 jaar) ? ja
Wordt het wettelijk kader beschreven ? ja

Wordt de situatie beschreven ? ja
Is de onderzoeksmethodiek beschreven ? ja
Is gebruik gemaakt van literatuurgegevens ? ja

Noot: Er zouden echter meerdere bronnen geraadpleegd kunnen worden dan die zijn
genoemd in de literatuurlijst. De NDFF is minimaal nodig maar is niet 100% dekkend.

Is er veldonderzoek gedaan ? ja
Noot: veldbezoek 11 mei 2020 ter plaatse naar potentie van habitat. Geen ecologische
inventarisatie. Gezien de omvang van het project en het feit dat het veldbezoek meer
dan een aar geleden heeft plaatsgevonden, is een nieuw veldbezoek aan te raden.
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Verder wordt in paragraaf 4.3 slechts vermeld dat het veldbezoek heeft
plaatsgevonden b j gunstige weersomstandigheden. In een rapport moet worden
aangegeven hoe het veldbezoek is uitgevoerd en onder welke omstandigheden.

Heeft een beoordeling plaatsgevonden op N2000-gebied(en) ? ja
Noot: zie het ODA-advies Natura2000 van 

Heeft een beoordeling plaatsgevonden naar beschermde flora ? a
Heeft een beoordeling plaatsgevonden naar beschermde fauna ? onvoldoende

De fauna komt weliswaar uitgebreid aan de orde maar er zijn enkele
vragen/tegenstrijdigheden en opmerkingen te plaatsen.

Het is niet duidel jk wat de resultaten zijn van het literatuuronderzoek.

Broedvogels en broedseizoen. Heel vaak wordt het broedseizoen genoemd waarbuiten
men werkzaamheden zou mogen verrichten. In de Quick scan en de ruimtelijke
onderbouwing wordt 1 maart - 15 juli aangehouden. Dat is arbitrair want het
broedseizoen verschilt per vogelsoort en kan per aar verschillend zijn. Het is beter
geen data te noemen.

Jaarrond beschermde vogels inclusief hun leefgebied: pg 21 noemt buizerd, ooievaar, 
steenuil en kerkuil. Er staat dat het zonnepark beschikbaar blijft voor deze soorten
mits de panelen minimaal 1.80 m uit elkaar komen. Is er een wetenschappelijke
onderbouwing hiervoor? Waar komt die 1.80 m vandaan? Een ooievaar bijv. is zelf al
gauw 1 m groot met een spanwijdte van ca 2 m.

Er wordt gesteld dat vleermuizen kunnen voorkomen. Er wordt geen melding gemaakt
dat het Vleermuisprotocol is gevolgd. Toch wordt gesteld dat het zonnepark geen
negatie effect heeft mits de verlichting in het plangebied niet toeneemt. Hoe wordt dit
dan gegarandeerd? En is er bekend wat de invloed van de zonnepanelen is aangezien
deze elke vorm van licht goed kunnen reflecteren (dus ook licht van koplampen van
auto's).

Het is blijkbaar nog niet duidel jk of er (deels) een hekwerk komt om het zonnepark. 
Als deze er komt, wordt gesteld dat deze passeerbaar moet zijn voor grondgebonden
zoogdieren. Dus blijkbaar niet voor andere dieren. Toch wordt op pg 20 gezegd dat het
zonnepark ook na de ontwikkelingen voor de wolf beschikbaar blijft.

Conclusie / advies
De Quick scan heeft de status concept terwijl de ruimtelijke onderbouwing de status defintief
heeft. Geadviseerd wordt de quick scan aan te passen. Ook wordt geadviseerd een nieuw
veldbezoek te doen omdat het veldbezoek genoemd in de quick scan nu meer dan een jaar
geleden is.

2 van 2
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Vooradvies bodem bestemmingsplanprocedure

Aan Gemeente Berkelland,  
Zaaknummer 2021EA0637
Adres/onderwerp Groenloseweg ong thv nr 34 en 46
Behandeld door  
Datum 12 juli 2021

Advies
De bodemkwaliteit vormt mogelijk een belemmering voor de aangevraagde
ontwikkeling. Het is niet zeker dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het
voorgenomen gebruik (erf van Perceel 645 en 646) en perceel 469 (Groenloseweg 
53). Het uitvoeren van bodemonderzoek is wel nodig. Op basis van de vastgestelde
kwaliteit kan worden beoordeeld of er maatregelen nodig zijn.

Inleiding
Voor het plangebied (rondom Groenloseweg 34 Eibergen) is een verzoek ingediend om een 
zonneveld (plaatsing zonnepanelen) te ontwikkelen. Deze ontwikkeling past niet binnen de
geldende bestemming voor deze locatie. Er is daarom een planologische procedure nodig om 
de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

Afbeelding 1 het plangebied (bron, ruimtelijke onderbouwing zonneveld Hupsel

Voor deze wijziging van het bestemmingsplan is een onderbouwing nodig. De gemeente
Berkelland vraagt de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) om advies over het onderwerp
bodem.
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Beoordelingskader
Bij een bestemmingsplanprocedure geldt een verplichting om te toetsen of de bodemkwaliteit 
past bij de gevraagde ontwikkeling. De ODA voert een bodeminventarisatie uit om in beeld te 
brengen wat de lokale bodemkwaliteit is. We geven aan of er nog bodemonderzoek 
uitgevoerd moet worden of dat er maatregelen nodig zijn om de bodemsituatie te verbeteren.

Inhoudelijke beoordeling
Om in beeld te brengen of ter plaatse van het plangebied mogelijk sprake is van een 
afwijkende bodemkwaliteit, heeft de ODA een inventarisatie uitgevoerd:
- De locatie is overwegend in gebruik als agrarisch gebied. Er is 1 bebouwde locatie, waar 

sprake is van asbestdaken en de opslag van vloeibare brandstof (HBB informatie) en 
vermelding is van een veehouderijbedrijf.

- Er is 1 voormalig bebouwde locatie die later dienst heeft gedaan als depot voor de aanleg 
van de N18. In dat kader is er een nul situatie onderzoek uitgevoerd. Voor zover we 
kunnen nagaan is er geen eindsituatie onderzoek uitgevoerd na ontmanteling van het 
depot. Het uitvoeren van een bodemonderzoek voor deze locatie wordt geadviseerd.

- Direct naast de ontwikkellocatie heeft een spoorlijn gelegen. Het is niet de verwachting dat 
dit de bodemkwaliteit op de naastgelegen percelen negatief heeft beïnvloed. Bij het 
ontgraven van grond op de perceelsgrens moet men wel verdacht zijn op afwijkingen 
(kooldeeltjes/oliegeur).

- Op de locatie is, voor zover ons bekend, geen ondergrondse tank aanwezig geweest.
- Op de locatie is 1 bodemonderzoek bekend. (Nulsituatie depot)
- Uit de beschikbare luchtfoto’s en de asbestdakenkaart blijkt dat één of meerdere 

schuurtjes waarschijnlijk voorzien zijn van asbesthoudende dakbedekking. Door afwatering 
of erosie kan een asbestverontreiniging in de onderliggende bodem ontstaan zijn.

- De toegangsweg of direct omliggende wegen zijn niet betrokken geweest bij het project 
Sanering Asbestweg (SANAS).

- Op oude luchtfoto’s (>2008) en historisch kaartmateriaal ( ) is 
zichtbaar dat er een spoorlijn heeft gelegen direct naast het plangebied.

http://www.topotijdreis.nl/

perceel 760: twee dempingen (HBB) bij graafwerkzaamheden aandacht voor bodemvreemd 
materiaal (Puin etc) . Vormt geen belemmering

760

J!
4 Aickunk

Perceel 645 en 646: Bovengrondse dieseltank. Deze is vermoedelijk dicht bij de bebouwing 
geplaatst. Er is een vermelding van een boomgaard. Beide aspecten vormen geen 
belemmering voor de ontwikkeling. Bij het uitvoeren Verkennend bodemonderzoek (als 
noodzakelijk) en vrijkomende grond aandacht voor OCB/PCB en bestrijdingsmiddelen. 
Op de asbestdakenkaart worden een aantal gebouwen gemarkeerd als asbestdak. Twee 
daarvan liggen net binnen de groen arcering (zie afbeelding 1) Bij sloop van de betreffende 
gebouwen en/of graaf werkzaamheden op dit erf is minimaal een vooronderzoek conform 
NEN5725 en mogelijk bodemonderzoek conform NEN 5740 noodzakelijk.
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Perceel 469 (  Voormalig agrarisch perceel, er is HBB vermelding van een
ondergrondse tank (verwijderd in 1993 onder certificaat). In 2016 is er een NUL situatie
onderzoek uitgevoerd waarbij verhoogde gehalten zijn vastgesteld in grond en grondwater. Er
isgeen eindsituatieonderzoek uitgevoerd. N et uitgesloten kanworden d t l gevolg hiervan
bodemverontreiniging is ontstaan.

Conclusie en advies
Uit de bodeminventarisatie blijkt dat ter plaatse van de ontwikkeling van het zonneveld
sprake is (geweest) van opslag van vloeibare brandstoffen, asbestdaken en een gronddepot. 
Niet uitgesloten kan worden dat als gevolg hiervan bodemverontreiniging is ontstaan. In het
kader van de bestemmingplanprocedure moet bodemonderzoek worden uitgevoerd door een
hiertoe erkend onderzoeksbureau volgens de richtlijn NEN5740 voor verkennend
bodemonderzoek (inclusief het vooronderzoek conform NEN5725) en - bij een
asbes verdenking - de richtlijn NEN5707 of NEN5897 voor asbest(bodem)onderzoek. Het
onderzoek moet zich tenminste richten op de verdachte deellocaties, inclusief de
asbestverdenking

(Perceel 645 en 646). Hier is sprake van een opslaglocatie voor brandstoffen en een
vermelding van asbestdaken. Een vooronderzoek kan meer inzicht geven over deze
verdenkingen. Worden deze bevestigd dan is een bodemonderzoek conform de NEN 5740
nodig.
(Perceel 469 (  Ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet
bodemonderzoek worden uitgevoerd door een hiertoe erkend onderzoeksbureau volgens de
richtlijn NEN5740 voor verkennend bodemonderzoek (inclusief het vooronderzoek conform 
NEN5725) en - bij een asbes verdenking - de richtlijn NEN5707 of NEN5897 voor
asbest(bodem)onderzoek

Op grond van de onderzoeksresultaten kan worden vastgesteld of de bodemkwaliteit geschikt
is voor de gevraagde ontwikkeling of dat er een saneringsnoodzaak geldt.

Het is verstandig om de onderzoeksstrategie vooraf aan de ODA voor te leggen en de
rapportage daarna door de ODA te laten beoordelen. Deze bodeminventarisatie kan gedeeld 
worden met het uitvoerend onderzoeksbureau.
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Aandachtspunten
In algemene zin gelden de volgende aanbevelingen :
- Wanneer tijdens graafwerkzaamheden waarnemingen worden gedaan die op een 

verontreiniging wijzen, dan moet het werk direct gestopt worden en moet met de ODA 
worden overlegd.

- Voor de toepassing van vrijkomende grond en bouwstoffen gelden de voorschriften uit het 
Besluit bodemkwaliteit.

- Bij de oprichting, verandering of beëindiging van een inrichting kan sprake zijn van een 
verplichting voor een nul- of eindsituatieonderzoek. De beoordeling hiervan vindt plaats bij 
het indienen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of het aanvragen van 
een omgevingsvergunning milieu.

- Het is verstandig om de onderzoeksstrategie vooraf aan de ODA voor te leggen en de 
rapportage daarna door de ODA te laten beoordelen. Deze bodeminventarisatie kan 
gedeeld worden met het uitvoerend onderzoeksbureau.
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nieuwbouw zonnepark regulier

Adres Vergaderdatum Nummer

Groenloseweg/Hupsel ong 2021-001112

Eibergen Datum advies Ons nummer
23 februari 2022 BER21-0288-2

Geachte College,

Op uw verzoek geven wij een advies over het rapport "Inrichtingsplan Zonneveld Hupsel- 
Groenloseweg met twee posters als bijlage (versie 18 januari 2022) opgesteld door Eelerwoude en
de (technische) tekening "Opstelling Zonnepanelenveld" Hupsel Solar Farm (versie 28 januari 2022)
opgesteld door ib Vogt.

De planvorming voor het zonneveld Hupsel is door Solar Fields gestart in 2020. De locatie heeft een
omvang van in totaal circa 16 hectare. Er hebben verschillende overlegrondes plaats gevonden
tussen Solar Fields, Eelerwoude, de gemeente Berkelland en het Gelders Genootschap. Dit heeft
geresulteerd in het nu te beoordelen inrichtingsplan en (technische) tekening.

Omschrijving plangebied
Het plangebied is gelegen in het kleinschalige essenlandschap van Hupsel ten zuiden van Eibergen
en langs de nieuwe N18 (Twenteroute). De N18 begrenst het gebied aan de oostzijde. De locatie van
het zonneveld bestaat uit twee delen: een cluster percelen tussen de Schurinkweg/Hupselse Esweg
en de N18; een tweede cluster ten zuiden hiervan, ingeklemd tussen de Groenloseweg en de N18. 
De locatie ligt op de overgang van de hoge Hupselse Es en de historische randkamp naar de
lagergelegen hooilanden en klein beekdalletje. Het landschap is hoofdzakelijk in agrarisch gebruik en
heeft een kleinschalig halfopen karakter, met verspreid een aantal resterende kleinschalige
landschapselementen. Dwars door het plangebied loopt het tracé van een oude spoordijk. Deze is nu
in gebruik als fiets- en wandelpad. Het zuidelijke deel van dit tracé ligt verhoogd t.o.v. het
omringende landschap. In het noordelijke deel van het zonnepark ligt midden in dit gebied een erf
(Groenloseweg 34), waarvan de bebouwing goed zichtbaar is vanuit de omgeving omdat
erfbeplanting ontbreekt.

Planopzet
Het zonnepark ligt verspreid over een aantal percelen binnen de planlocatie, met een bruto
oppervlakte van ongeveer 16,2 hectare. Hiervan wordt 10,2 hectare effectief gebruikt voor de
panelen, beheerpaden en bouwwerken. Ongeveer 5 hectare (ca. 30% van bruto oppervlakte) wordt
ingericht met opgaande landschapselementen, natuurvriendelijke oevers en kruiden- en faunarijk
grasland. Deze 5 hectare blijft na verwijderen van de zonnepanelen, na ca. 20-25 jaar, behouden en

IBAN NL11 ABNA 04 3802 5202 BICABNANL2A BTW NL002620339B01 KVK 40119221
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worden niet verwijderd. De oude stallen van het erf midden in het plangebied worden gesloopt. Het 
zonnepark is onderverdeeld in een noordelijk en zuidelijk deel. In het noordelijke deel ligt de oude 
spoordijk als een centrale ‘as’ in het zonnepark die in gebruik blijft als fiets- en wandelpad.

De zonnepanelen op de drie noordelijkste percelen hebben een zuidoriëntatie en een maximale 
hoogte van 1,6 meter. De zuidelijkste percelen in dit noordelijke deel zijn qua oriëntatie uitgelijnd op 
de bestaande watergang in het gebied en daardoor iets meer richting het zuidoosten georiënteerd. 
Deze opstellingen hebben een maximale hoogte van 1,91 meter.

In het zuidelijk deel van het plangebied, zijn de panelen haaks op de Groenloseweg gezet, waardoor 
deze een licht zuidwestelijke oriëntatie hebben.
De stellages zijn hier maximaal 1,6 meter hoog. Aan de westzijde van dit perceel wordt een lage 
grondwal aangebracht om het zicht vanuit de woning op de zonnepanelenvelden zoveel mogelijk te 
beperken. De belangrijkste zichtrelaties van en naar het plangebied zijn die vanaf de 
N18/Groenloseweg en vanaf het fiets- en wandelpad over de voormalige spoordijk.

De inrichtingsmaatregelen bevinden zich aan de randen van de kavels van de zonnepanelen, bij 
bestaande landschapselementen en 
langs een tweetal watergangen.
Op hoofdlijnen bestaan de inpassingsmaatregelen uit:

• De aanleg van struweelsingels van 5 meter breed langs perceelsgrenzen en zuidzijde van 
de Leerinkbeek. Langs de individuele kavels worden afwisselend struweelsingels 
aangelegd, waardoor er halfopen kamers ontstaan die de zonnevelden deels uit het zicht 
onttrekken. Op een aantal plekken vormen de singels een aanvulling op bestaande 
beplanting, zodat er zich een bredere mantel en zoom vegetatie kan ontwikkelen.

• Het benodigde hekwerk van 2 meter hoog wordt meestal direct aan de rand van dit 
struweel, aan de zijde van de zonnepanelen, geplaatst. Deze worden daardoor grotendeels 
aan het zicht onttrokken.

• Aan de noordgrens van het plangebied en bij het erf (Groenloseweg 34), wordt een 15 
meter brede esrandbeplanting aangelegd. Deze vormt de begrenzing met de randkamp en 
Hupselse Es.

• Langs de watergang in het noordelijk deel van het plangebied (afwatering van Tetinkveld) 
wordt aan de noordzijde een flauwe, natuurvriendelijke oever aangelegd met behoud van 
een wandelpad, en aan de zuidkant een rij van knotwilgen.

• Ter hoogte van de kruising Groenloseweg-Eimersweg wordt een grondwal aangelegd van 
max. 1 meter hoog. De grondwal zorgt voor een optisch hogere horizon en onttrekt de 
panelen aan het zicht voor de erven aan de Eimersweg. Deze maatregelen zijn met deze 
bewoners afgestemd. De grondwal kan mogelijk worden verwijderd na verwijderen van de 
zonnepanelen op langere termijn.

• Aanbrengen van enkele bomenrijen ten behoeve van herstel of versterken van 
landschappelijke lijnen.

• De graslanden worden zodanig beheerd dat er kruiden- en faunarijk grasland wordt 
ontwikkeld. De bemesting wordt gestopt waardoor er een biodiversiteitswinst kan worden 
behaald.

• Alle aanwezige (on)verharde recreatieve paden blijven toegankelijk.
• Er wordt 1 type blauwe of zwarte zonnepanelen gebruikt.
• De bouwwerken en elementen krijgen een gedekte verzadigde kleur, kwarts grijs.

De plankaart en doorsnedes op de posters geven helder de voorgestelde inrichtingsmaatregelen 
weer en geven ook inzicht in de te behouden landschapselementen.

www.geldersgenootschap.nl
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Beleid en toepassing
De gemeente Berkelland heeft als doel om in 2030 energieneutraal te zijn. De raad heeft op 20 
februari 2018 de beleidsnotitie ‘Duurzame energie in Berkelland: zichtbaar, merkbaar en 
onmiskenbaar’ vastgesteld, en er is aanvullend een toetsingskader ontwikkeld voor de beoordeling 
van initiatieven. Ook staat hierin omschreven welke landschapstypes wel en niet geschikt zijn voor 
het ontwikkelen van zonnevelden.

Verder worden de ZonneWIJzer (2019) en Gelders Natuur Netwerk (GNN) en Groen 
Ontwikkelingsgebied (GO-gebies) aangehaald als relevant provinciaal beleid. Ook wordt er 
gerefereerd aan de legger en keur van het Waterschap Rijn en IJssel en landschapsplan voor de 
N18. Van de GO-zone en de legger van het Waterschap zijn relevante uitsnedes van de kadastrale 
kaart opgenomen in het rapport.

De gemeente Berkelland heeft een aanvullend toetsingskader ontwikkeld naast het bovenstaande 
beleid. Het Aanvullend toetsingskader RODE beleid (collegebesluit d.d. 19 februari 2019) geeft aan 
dat bij zonneakkers groter dan 2,5 ha, een ecologische verbetering moet worden gerealiseerd. 
Minimaal 10% van het projectgebied moet ingericht worden als blijvende natuur. In de Gelderse 
Ontwikkelingszone geldt 15%. Een omzoming van het projectgebied van 5 tot 10 meter moet 
worden ingericht en beheerd als blijvende natuur.

Proces
Er heeft een intensief proces plaats gevonden om te komen tot het nu voorliggende inrichtingsplan 
voor zonneveld Hupsel. De ontwikkeling van het zonneveld is gepland in een kleinschalig landschap 
en vraagt om een zorgvuldige en op maat gesneden ontwerp. In verschillende overlegrondes is het 
landschappelijke inrichtingsplan elke keer uitvoerig besproken. Er heeft op een constructieve wijze 
overleg plaats gevonden met de initiatiefnemers Solar Fields en Agem, het adviesbureau 
Eelerwoude, de gemeente Berkelland en het Gelders Genootschap.

Beoordeling
De commissie is positief over het inrichtingsplan Zonneveld Hupsel (d.d. 18 januari 2022).
Het ontwerp is zorgvuldig ingepast in het halfopen en kleinschalige landschap van het projectgebied. 
Er is een goede balans gevonden tussen de mozaïekachtige en afwisselende structuur van het 
landschap en de opzet van het zonneveld. De eerste plannen lieten nog aaneengesloten percelen 
zien met zonnepanelen. In het nu voorliggende plan is door het vrij houden van enkele percelen met 
zonnepanelen meer aansluiting gekomen met het afwisselende kleinschalige karakter van het 
omringende landschap. Zo is er voldoende open ruimte tussen de verschillende kavels, zodat de 
beleving van een afwisselend open en gesloten landschap tot zijn recht komt binnen het 
projectgebied zelf.

De landschappelijke inpassingsmaatregelen zelf, in de vorm van de struweelsingels en 
esrandbeplantingen, zijn op logische plekken toegepast, aansluitend op bestaande 
landschapselementen en hebben de vereiste breedte van minimaal 5 meter. Deze zorgen voor een 
blijvende en duurzame landschapsversterking voor de lange termijn. Dit dankzij het aanvullende 
toetsingskader Rode beleid van de gemeente. Er is een differentiatie in het sortiment en structuur 
van de verschillende beplantingssingels aangebracht, waardoor ook de ligging van het perceel op de 
overgang van es naar de hooilanden tot uiting komt. Ook is er een aantal relevante structuren in de 
grotere omgeving die worden versterkt, onder andere door het aanleggen van een rij eiken op de 
plek waar een oude weg onderbroken is door de N18. De struweelsingels beperken of filteren het 
zicht op de panelen vanaf de meest nabijgelegen erven en de infrastructuur van de velden blijft uit 
het zicht. Vanaf het fiets- en wandelpad over de oude spoordijk en de N18 wordt het zicht op de 
velden op een aantal plekken bewust open gehouden, zodat de velden voor passerende fietsers en 
automobilisten beleefbaar zijn.

www.geldersgenootschap.nl
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Door de sloop van de ontsierende agrarische schuren van het midden in het plangebied gelegen erf 
en een goede landschappelijke inpassing rondom dit erf van de overgebleven boerderij, verbetert de 
ruimtelijke kwaliteit en de beleving vanuit de omgeving, van dit erf zichtbaar. Dit zien wij ook als een 
positief effect op de landschappelijke kwaliteit.

In het proces is de ruimtelijke beleving steeds een belangrijk punt van aandacht geweest. De 
panelen waren in de eerst plannen overal 2,5 meter hoog.
Dat betekende dat op ooghoogte het landschap niet meer beleefbaar was. Ook niet vanaf het fiets
en wandelpad op de oude spoordijk. Er is nu maatwerk geleverd. De hoogtes zijn bepaald vanuit de 
maaiveldhoogtes van zowel de percelen van de zonnepanelen als de aangrenzende omgeving. Door 
de realisatie van een maximale hoogte van 1,6 meter van de zonnepanelen, op de noordelijke en 
zuidelijke percelen, kun je over de panelen heen kijken en beleef je vanuit de omgeving de 
karakteristieke open ruimtes: de Hupselse es aan de noordzijde en de landschappelijk open kamer 
aan de zuidzijde. Deze onderscheiden zich zo van de meer gesloten kamers van de andere 
percelen. Door de omzoming met struweel van deze percelen is hier een hoogte van 1,91 meter 
acceptabel in het landschap.
De beleving vanaf de oude spoordijk wisselt dus. De dijk heeft aan de zuidzijde een hogere ligging 
t.o.v. het maaiveld. Met een maximale hoogte van 1,91 meter van de zonnepanelen kijk je als 
passerende recreant net over de zonnepanelen heen. In het noordelijke deel ligt de oude spoordijk 
nagenoeg op maaiveld, de zonnepanelen hebben daar een hoogte van maximaal 1,60 meter. Hier 
kijk je over de panelen heen en ervaar je de open ruimte van de es.

We begrijpen dat de situering van de noodzakelijke voorzieningen behorende bij een zonneveld 
gebonden is aan afstanden t.o.v. de zonnepanelen en aanwezige ontsluiting. Dit zien we als minder 
passende elementen in het huidige landschap. We stemmen wel in met de nu gekozen locaties. De 
keuze voor 1 type zonnepaneel (bij voorkeur zwart), een landschappelijke uitstraling van het 
noodzakelijk hekwerk en een warmgrijze kleur voor de noodzakelijke voorzieningen wordt 
gewaardeerd. Dit zien wij als passend in het landschap. Er ontstaat zo geen dominantie t.o.v. de 
landschappelijke elementen en bebouwing in het gebied.

Ook is er waardering voor het maatwerk dat is toegevoegd na consultatie met het Waterschap en 
omwonenden, voor onder andere de watergang door het gebied en het aanleggen van een grondwal 
op een plek waar het veld dicht bij woonhuizen staat. Dit maatwerk heeft een positieve impact op het 
inpassingsplan en doet geen afbreuk aan het inrichtingsplan als geheel.

We spreken onze waardering uit voor de constructieve wijze van overleg en verwerking van de 
aandachtspunten door de initiatiefnemer en Eelerwoude. Ook de goede samenwerking met de 
ambtenaren van landschap en ruimtelijke ordening heeft het Gelders Genootschap gewaardeerd. 
Door het gelijk optrekken en de constructieve wijze van overleg met de initiatiefnemer heeft dit geleid 
tot een goed inrichtingsplan. De bestaande kwaliteiten worden goed geborgd en blijvende nieuwe 
kwaliteiten toegevoegd. Door naast het landschappelijke inrichtingsplan van Eelerwoude parallel de 
technische tekening van de opstelling van het zonnepanelenveld mee te beoordelen wordt gezorgd 
voor de borging van de voorgestelde maatregelen uit het landschappelijke inrichtingsplan bij de 
daadwerkelijke uitvoering. In het bijzonder waardering voor de gemeente Berkelland die naar 
aanleiding van hun aanvullende toetsingskader, de regie neemt in het belang van het goed borgen 
van de landschappelijke kwaliteit en natuur bij de ontwikkeling van zonnevelden.

We willen nog meegeven dat het mogelijk aardig is dat op de locatie informatie wordt gegeven over 
het zonneveld en de inpassing aan de recreant.

www.geldersgenootschap.nl
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Conclusie
De commissie oordeelt positief over het rapport "Inrichtingsplan Zonneveld Hupsel-Groenloseweg" 
(d.d. 18 januari jl.), bijbehorende posters van Eelerwoude en de (technische) tekening "Opstelling
Zonnepanelenveld" Hupsel Solar Farm (versie 28 januari 2022) opgesteld door ib Vogt. Het
inrichtingsplan laat een goede landschappelijke inpassing zien met een blijvende landschaps- en
natuurversterking van 5 hectare. Ook na ontmanteling van het zonnepark is er sprake van een 
duurzame bijdrage aan landschapsversterking en ecologie. Deze blijvende 30%
landschapsversterking is dankzij het gemeentelijke beleid. Bij de plaatsing en hoogte van de
zonnepanelen en overige bouwwerken, is er steeds aandacht geweest voor de beleving van het
landschap van de waarnemer en de landschappelijke karakteristieken. Er is maatwerk geleverd.

Uit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit voldoet het inrichtingsplan aan de gestelde kaders en
ambities, en voldoet het bouwplan aan redelijke eisen van welstand.

Namens de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit,

Adviseur ruimtelijke kwaliteit Landschapsarchitect BNT

www.geldersgenootschap.nl
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Beste meneer, mevrouw.

Hartelijk dank voor de voorontwerp-omgevingsvergunning vooreen zonnepark aan de
Groenloseweg te Eibergen, die wij op 4 inaart 2022 ontvingen. Wij hebben het plan bekeken en
hierbij ontvangt u onze reactie op het plan.

Inhoud van het voorontwerp
Initiatiefnemers Solarfields, coöperatieve energiemaatschappij AGEM en BerkellandEnergie willen

voor 30 jaar een zonneveld realiseren ter grootte van 16,2 ha. (bruto). Het plangebied ligt nabij de
N18, tussen Eibergen en Groenlo.

Provinciaal belang
In het plan spelen de provinciale belangenþÿ�  �Energieþÿ �� enþÿ�  �Natuurþÿ �� een rol. Deze belangen zijn nog
onvoldoende meegewogen in het plan. Daarom brengen wij hierover een advies uit.

Energie
Ons beleid
In de Omgevingsverordening (actualisatieplan 8) is een instructieregel 'zonneparken in het
buitengebiedþÿ �� opgenomen. Wij vragen met het oog op het belang van zorgvuldig ruimtegebruik
rekening te houden met:
a. de bijdrage aan de lokale energiebehoefte;
b. de mogelijkheden om binnen het stedelijk gebied en op daken van gebouwen in die behoefte te

voorzien;
c. de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van gebieden of locaties waar zonneparken mogelijk

zijn en de wijze waarop deze kwaliteit behouden of blijvend versterkt kan worden;
d. de samenhang met het omringende landschap;
e. de consequenties voor het elektriciteitsnet; en
f. het huidige grondgebruik.

Markt tl | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag = provincie
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G Gelderland
post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03
www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751
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Afiregingen en advies
Het beoogde plan draagt zeker bij aan de benodigde energietransitie. Op basis van de nieuwe 
instructieregels vragen wij u wel om in de ruimtelijke onderbouwing nader in te gaan op het 
bovenstaande zorgvuldig ruimtegebruik.

Natuur

Ons beleid
Een deel van het zuidelijk plangebied ligt in de Groene ontwikkelingszone (GO), de Ecologische 
verbindingszone (EVZ) en in een gebied met aardkundige waarde.
Volgens de Omgevingsverordening moeten bij nieuwe ontwikkelingen de kernkwaliteiten van het 
gebied per saldo en naar rato moeten worden versterkt en dit ook planologisch worden verankerd. 
Daarnaast vraagt de Omgevingsverordening expliciet om een versterkingsplan dat inrichting, 
beheer, monitoring en borging beschrijft. Er zijn nadere regels in voorbereiding hoe de versterking 
moet worden ingevuld, deze worden naar verwachting in mei 2022 vastgesteld.

Afiuegingen
Relevante kernkwaliteiten
De inrichting van het zonnepark moet leiden tot versterking van kernkwaliteiten in ecologische 
samenhang en omvang. Bij de keuze van het type en de locatie van de maatregelen is de 
ontwikkeling van de EVZ van groot belang. Ruwweg moet er rekening mee worden gehouden dat 
circa 40-50% van de oppervlakte GO als natuurelementen moet worden ingericht.

Plan
In de ruimtelijke onderbouwing (Toetsing Wet natuurbescherming Zonnepark Hupsel, 
Gelderland (Eelerwoude, 2020)) wordt vermeld dat toetsing aan het GO-beleid noodzakelijk wordt 
geacht, maar deze is - voor zover wij weten - nog niet uitgevoerd.

De globale oppervlakte van het zonneveld binnen de GO betreft volgens onze inschatting ca. 6.500 
m’ zonnepanelen, inclusief tussenliggende paden. De natuurmaatregelen in de GO betreffen 
aanplant van een beekbegeleidend bos van 600 m2 langs de beek aan de zuidzijde. Verder komen 
aan de west- en noordzijde struweelsingels van ca. 5 meter breed, globale lengte 160 meter, dus ca. 
800 m’. Tot slot wordt voorgesteld om de ondergrond in te richten als kruiden- en faunarijk 
grasland. Door bemesting te stoppen en het grasland in te zaaien met inheems, autochtoon zaad, 
krijgt het gras ecologische meerwaarde. De huidige oppervlakte aan natuurversterkings- 
maatregelen beslaat naar onze inschatting ca 1400 m3 op een totale oppervlakte van ca. 7900 m3 
(bruto-oppervlakte in GO), oftewel ca. 15%. Dat is een veel te laag aandeel natuurversterking.

= provincie
Gelderland
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Daarnaast is niet uitgewerkt hoe de natuurversterkingsmaatregelen bijdragen aan de EVZ 
(model kamsalamander). De gekozen type maatregelen kunnen daar wel aan bijdragen, maar 
moeten qua locatie voldoende samenhang creëren. Zowel in de GO binnen het plangebied als 
met de GO buiten het plangebied. Een corridor voor deze EVZ moet minimaal 10-15 m breed zijn 
en bestaat bij voorkeur uit een combinatie van meerdere typen natuurelementen zoals ruigte, haag 
of bos en een poel. Kruidenrijk grasland kan een ondersteunende rol vervullen.
Om kruidenrijk gras als volwaardig natuurelement te ontwikkelen is een groeiplaats met voldoende 
zon en neerslag noodzakelijk en dat is niet overal in een zonneveld beschikbaar. Als kruidenrijk 
gras kan in zonnepark worden meegeteld onder voorwaarde van natuurgericht beheer:
• Onderhoudspaden
• Groenstroken in het zonneveld zover ze de breedte overstijgen die al nodig is om beschaduwing 

van de zonnepanelen te voorkómen. Die strook wordt per definitie veel beschaduwd en hier 
kan een bloemrijke vegetatie dus ook slechter tot ontwikkeling komen. De breedte hangt af van 
de opstelling van de panelen en de hoogte van de tafels; ruwe vuistregel is 1,5 meter.

Advies
Het doel is om binnen het deel van het plan dat in de GO is gelegen bij te dragen aan de EVZ 
volgens model Kamsalamander. liet plangebied beslaat 2/3 van de breedte van de EVZ ter plekke. 
In de ruimtelijke onderbouwing missen wij de toetsing aan het vigerende beleid voor de GO en de 
uitwerking van een versterkingsplan GO. In het versterkingsplan GO moeten de volgende aspecten 
worden opgenomen:
• Kwantificering van type en omvang van versterkingsmaatregelen GO, uitbreiding tot 40-50% 

van de oppervlakte van het GO-deel van het plan;
• in de onderbouwing aangeven hoe de versterkingsmaatregelen bijdragen aan kernkwaliteiten 

en in het bijzonder aan de EVZ-model kamsalamander;
• uitwerking van de aanleg en het beheer per versterkingsmaatregel;
• accent van de versterkingsmaatregelen leggen langs de zuidrand, waar ook al een watergang 

ligt die de spil in de EVZ vormt en waar tevens het GNN ligt;
• kruidenrijk gras in liet zonnepark alleen meetellen als ondersteuning van 

versterkingsmaatregelen in de zuidrand en voor zover het voldoet aan dc cerdcr genoemde 
voorwaarden;

• de monitoring en uitvoering van het versterkingsplan moet planologisch worden geborgd in 
een voorwaardelijke verplichting in de omgevingsvergunning. Ook moet worden aangegeven 
hoe het behoud van versterkingsmaatregelen na de periode van exploitatie van het zonnepark 
wordt gewaarborgd.

— provincie
Gelderland
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Enkele aanvullende details:
• De aanleg van een takkenril kan ook in kleine oppervlakte een belangrijke versterking zijn van

de kwaliteit als EVZ;

þÿ "� De aanleg van een poel heeft eveneens meerwaarde, maar gezien de geringde ontvang van het
deel in dc GO zien wij een poel niet als verplicht element.

Voor dit advies geldt:
• Besluit omgevingsrecht, artikel 6.18, in samenhang met Besluit ruiintelijke ordening, artikel

3.1.1

þÿ "� Omgevingsvisi Gaaf Gelderland
• Omgevingsverordening Gelderland, artikel 2.65a (gebieden of locaties voor zonneparken)
þÿ "� Omgevingsverordening Gelderland, artikelen 2.53a, 2.53b, 2.53c en 2.54d (onderzoek, 

versterkingen uitvoering versterking GO)

Voorliggend advies beperkt zich tot de ruimtelijke kaders uit onze Omgevingsverordening. Er is

niet gekeken naar eventuele Wnb-vergunningen.

Wij horen het graag als u de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage legt. Gebruik hiervoor het e- 

formulier. U vindt dit formulier op www.geldcr and.nl.

Meer informatie
Heeft 11 nog v ragen? Neem dan contact op met I larold Bos.

Wij wensen u veel succes met het ontwerp van deze omgevingsvergunning.

Wij versturen deze brief in cc naar Waterschap Rijn en IJsscl

Met vriendelijke groet,
namens de algemeen directeur van de provincie Gelderland,

Teammanager Ruimte en Landschap
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TM7Annotator
Blur; implicit-name 475-17; #0015-2179a8bf;



veiligheidsregio
Noord-en Oost- 

Gelderland

Gemeente Berkelland
T.a.v. het college van B&W
Markts raat 1
7271 AX BORCULO

Datum 12 augustus 2021
Ons kenmerk RB/ROI050/JWVG/CG/7151HG0046
Zaakdossier 21-56695/21-077265
Behandeld door
Afschrift aan Archief; OD Achterhoek t.a.v.   
Bijlage(n) -

Onderwerp Advies m.b.t. zonnepanelenveld Groenloseweg Borculo

Geacht college,

U heeft mij op 23 juni jl. gevraagd te adviseren over de ruimtelijke onderbouwing van het
zonnepanelenveld aan de Groenloseweg in Borculo. U wilt weten of er voldaan wordt aan
de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast
geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen, verkleint u
de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de
gevolgen.

Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van:
• De ruimtelijke onderbouwing Zonneveld Hupsel met projectnummer 200505

opgesteld d.d. 06-04-2021 door adviesbureau Eelerwoude
• De geoviewer VNOG t.b.v. de bluswatervoorziening
• De signaleringskaart.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt
In het kader van artikel 13 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen adviseren wij
over de externe veiligheidsaspecten voor een bestemmingsplan indien er sprake is van een
risicovol object binnen het bestemmingsplan of indien er sprake is van een invloedsgebied
van een risicovol object dat over het bestemmingsplan valt.

De aangeleverde documenten zijn beoordeeld voor wat betreft de externe veiligheids
risicoþÿ �s. Daarbij is achterliggende literatuur en de signaleringskaart van Gelderland
geraadpleegd. Het plangebied valt voor het overgrote deel binnen het invloedsgebied van
de N18 (zie kaart 1). Echter, gezien het toekomstig gebruik van het plangebied zie ik geen
aanleiding om een nega ief advies te geven.



EIMERSWE

Kaart 1

Plangebied

Plangebied

Advies over de algemene veiligheid
Brandscenario's
Uit trends en analyses hebben wij een maatgevend brandscenario kunnen destilleren.
Feitelijk zijn er 3 brandscenario’s mogelijk op het solarpark:
1. Brand in de PV-panelen met mogelijk brandvoortplanting via de onderliggende 

vegetatie.
2. Brand in omvormerstations door overbelasting of kortsluiting.
3. Brand in transformatorhuisje door technisch defect met een aanzienlijke brand- 

uitbreiding door de transformatorolie dat als koelmiddel in het huisje bevindt.

Omgevingsrisico en brandbeheersing
De inrichting van het zonnepanelenveld met kruidachtigen/grassen als onderbegroeiing van 
het zonnepanelenveld, kan bij droogte bijdragen tot een onbeheersbare natuurbrand. De 
warmtestraling van de natuurbrand onder de zonnepanelen heeft invloed op het ontsteken 
van de zonnepanelen. Daarnaast zijn de zonnepanelen gevoelig voor schade veroorzaakt 
door dieren in het wild. Door schade aan bekabeling is de kans op brand erg groot.
Een brand op het zonnepanelenveld veroorzaakt een behoorlijke rookontwikkeling en geeft 
overlast voor de omgeving. Uit een studie (vooronderzoek depositie bij branden met 
zonnepanelen) van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) blijkt dat bij een brand in de 
zonnepanelen er grote nevenschade kan ontstaan. Verbrandingsproducten kunnen zich tot 
in weide omgeving verspreiden. In de nabijheid van het plangebied bevinden zich 
meerdere weilanden en/of akkerbouwgronden.
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Ik adviseer u om in de vergunning op te nemen dat:
• Bij een brand in het zonnepanelenveld de grondeigenaren van omliggende terreinen 

snel gewaarschuwd moeten worden voor de mogelijke gevolgen van de brand 
(verontreiniging van hun terrein door verbrandingsresten).

Daarnaast adviseer ik u om:
• De trafostations op een voor de brandweer bereikbare locatie te positioneren. Bij 

voorkeur in de nabijheid van een toegangshek.
• Rondom de trafostations een verharding/grind aan te brengen van 3 meter in het 

vierkant.
• De omvormingsstations te voorzien van verharding/grind zonder brandbare 

vegetatie.

Bereikbaarheid
Uit de toegestuurde stukken blijkt dat het park uit verschillende velden bestaat (zie kaart 2 
en 3). Het is van belang dat in geval van brand de brandweer in de buurt van de brand
haard kan komen. Omdat de verschillende velden een groot oppervlakte beslaan, kan het 
zijn dat daar problemen ontstaan bij een eventueel repressief optreden. De afstanden zijn 
te groot om elke plek binnen het zonnepark te benaderen.

Daarom is het van belang dat ieder veld van twee zijden bereikbaar is.
• Ik adviseer u dat er een weg voorzien van een verharding (bijvoorbeeld middels 

grasstenen of grind) op het zonnepanelenveld aangelegd wordt die minimaal 
3,5 meter breed is en waar een voertuig overheen kan rijden van ongeveer 16 ton. 
Indien een tweede brandweeringang niet te realiseren is, adviseer ik u een rondweg 
van minimaal 5 meter breed aan te (laten) leggen, zodat passeren op het terrein 
mogelijk is.

Kaart 2 Kaart 3
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Bluswatervoorziening
Aan de hand van het maatgevend brandscenario, bepalen wij wat er minimaal aan blus
watervoorziening noodzakelijk is om een adequate blussing uit te voeren. Afhankel jk van
de brandontwikkeling hanteren wij een offensieve of defensieve blussing. De bluswater
voorziening op en in de nabijheid van het terrein is onvoldoende aanwezig (zie kaart 4).

• Ik adviseer u om over de bluswatervoorziening en bereikbaarheid van het
bestemmingsplan in gesprek te gaan met   
(  , ).

8
8

0

Kaart 4

Zelfredzaamheid
Het plangebied valt buiten het bereik van de bestaande WAS-palen. Het ministerie gaat op
termijn deze wijze van alarmering in Nederland gefaseerd beëindigen.

De zelfredzaamheid van de burgers binnen uw gemeente kan vergroot worden door het
gebruik van N -alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren verder
geïnvesteerd. Burgers zullen echter zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele
telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: h tp://www.crisis.nl/nl-aler ).

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met

, telefoonnummer , e-mailadres 
Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar
rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bes uur van de Veiligheidsregio Noord- en Oos Gelderland,

 
teamleider Omgevingsveiligheid
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1 Introductie

1.1 Het initiatief
Samen met Agem is Solarfields van plan om een zonneveld te ontwikkelen langs de N18 nabij Hupsel en in de 
gemeente Berkelland. Hiermee willen de initiatiefnemers bijdragen leveren aan een energie neutrale gemeente 
Berkelland in 2030. Volgens het RODE beleid1 van de gemeente is voor een energieneutrale gemeente in 2030 een mix 
aan opwekinstallaties van duurzame energie nodig waaronder grondgebonden zonneparken. Voor zonnevelden als 
opwekinstallatie heeft de gemeenteraad besloten dat hiervoor maximaal 140 ha. aan bruto cultuurgrond mag worden 
ingevuld.

De kaders waarbinnen een initiatief zoals het zonneveld Hupsel ontwikkeld moet worden, is helder in het RODE beleid 
beschreven. Het inrichten van een goed participatieproces is een van de leidende beoordelingsprincipes van de lokale 
overheid. Daarom dit participatieplan. De kenmerken van het huidige plan voor het zonneveld Hupsel zijn na 
verwachting:

Aantal zonnepanelen: 45.000 panelen als 75% van het plangebied wordt belegd met 385Wp-panelen

Type: nader te bepalen

Beschikbare locatie: 14-15 ha, verdeeld over twee plangebieden

Totaal vermogen: 18 MWp

Productie: 16.500 MWh per jaar

Energie voor: ca. 5.500 huishoudens per jaar

Onttrokken cultuurgrond maximaal 90% van 15 ha: 13,50ha

1 Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland
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Figuur 1: topografische kaart met percelen plangebied

1.2 De initiatiefnemers
De initiatiefnemers van het plan zijn Solarfields, de energiecoöperatie BerkellandEnergie en Agem. Solarfields heeft de 
samenwerking met BerkellandEnergie en Agem opgezocht om samen het zonneveld te ontwikkelen en daarmee aan de 
beleidsvoorwaarde te voldoen van minimaal 50% lokaal eigendom. In het belang van het lokale eigendom begeleid de 
regionale energie coöperatie Agem mede de ontwikkeling van het zonneveld namens en in nauwe afstemming met 
BerkellandEnergie. Centraal staat hierbij de samenspraak met de directe omgeving. Het participatieplan moet hier zo 
goed mogelijk invulling aan geven. Solarfields concentreert zich als mede ontwikkelaar op de technische, financiële en 
ruimtelijke haalbaarheid van het plan.

Hieronder volgt een korte introductie van de initiatiefnemers.
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Solarfields
Solarfields heeft als ontwikkelaar van duurzame energieprojecten al veel ervaring opgedaan in zon op grond, water en 
dak, en in wind. Solarfields is opgericht in Groningen en uitgegroeid tot een landelijke speler met vestigingen ook in 
Rotterdam en Arnhem. Belangrijkste activiteit is de ontwikkeling van zonnevelden in Nederland. Naast ontwikkelaar van 
duurzame energieprojecten, is Solarfields ook dienstverlener op het gebied van duurzame energie. Solarfields 
ondersteunt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten in onder andere:

• technische ondersteuning gedurende de ontwikkelfase van een project;

• management en begeleiding van de bouw van projecten;

• advies en contractmanagement ten aanzien van financiering;

• beheer van operationele parken.

BerkellandEnergie
BerkellandEnergie (BE) is in 2013 ontstaan als burgerinitiatief en wil lokaal zoveel mogelijk duurzame energie opwekken 
en energie besparen. Dat doen ze als inwoners samen, lokaal en met elkaar en zijn mede geïnspireerd door de 
oprichting van vele energiecoöperaties in het land. BE is een coöperatieve vereniging met 113 leden. Deze leden 
bepalen het beleid. Door samen projecten te realiseren willen we de overgang van fossiele en nucleaire energie naar 
duurzame bronnen versnellen. BE is een bottom-up organisatie, flexibel en eigendom van inwoners die lid worden. BE 
wil bijdragen aan een democratischer en transparanter energiesysteem, waarin burgers en bedrijven zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen en zeggenschap hebben. Lokale uitvoering van projecten heeft een positief effect op de 
lokale economie. De coöperatie heeft tussen 2015 en 20202 drie collectieve zonneprojecten gerealiseerd op vijf daken in 
de gemeente: Zondelen in Berkelland in Borculo/Ruurlo; Duurzame Energie Eibergen; Reetmölle Stroom in Rietmolen 
e.o. Samen wekken deze projecten ruim 300.000 kWh per jaar op. Ook is de coöperatie betrokken bij of initiatiefnemer 
van onderzoek naar grootschalige opwekprojecten. Onze energiebronnen zijn zon, wind, aardwarmte en waterkracht. 
Sinds 2018 is BE ook lid en mede eigenaar van de coöperatie Agem.

Agem
Agem is de regionale energiecoöperatie die werkt aan de versnelling van de energietransitie in de Achterhoek. Agem 
staat in het midden van het speelveld tussen overheid, marktpartijen en burgers. Op dit moment hebben acht 
Achterhoekse gemeenten en vijftien lokale energiecoöperaties als lid een stem in Agem. Voor Agem is het belangrijk om 
de energietransitie lokaal en samen op te pakken. Dit om niet alleen de lasten maar ook de lusten in de regio te houden, 
om bewoners kansen te geven om mee te investeren en te profiteren en om de Achterhoek als regio te versterken. Dit 
kan alleen als zeggenschap en eigenaarschap van bewoners en bewonerscollectieven gestimuleerd en gewaarborgd 
wordt. Ook bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken. Dat is de focus van Agem zodat duurzame energie wordt 
opgewekt van, voor en door Achterhoekers.

1.3 Status participatieplan
In het aanvullend toetsingskader RODE beleid voor o.a. het inrichten van de participatie (bijlage A behorende bij het 
B&W besluit van 19 feb. 2019) vraagt de gemeente om eerst een intentieovereenkomst te sluiten op basis van dit 
participatieplan. De vergunningsaanvraag wordt pas in behandeling genomen als aantoonbaar is gehandeld conform het 
participatieplan. De initiatiefnemers stellen hiervoor t.z.t. een participatieverslag op. Het doel hiervan is een gezamenlijk 
beeld van het gelopen ontwikkelproces door initiatiefnemers, inwoners en de gemeente.

1.4 Leeswijzer
De inhoud van dit plan is zoveel mogelijk in lijn met de door de gemeente voorgeschreven onderwerpen voor een 
participatieplan.

Het participatieproces is beschreven in hoofdstuk 2. Hier geven wij als initiatiefnemers aan hoe wij ‘de omgeving’ de 
gelegenheid bieden om volwaardige inbreng te geven op het voorgenomen plan en maken we afspraken over de rol van 
de gemeente en andere stakeholders. Er is aandacht voor hoe wij communiceren met de omgeving, hoe we omgaan met 
hun inbreng en hoe de eventuele klachten worden afgehandeld.
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Ons voorstel tot het financieel participeren is beschreven in hoofdstuk 3. Hierbij is aandacht voor het lokaal mede- 
eigenaarschap of medezeggenschap.

De bijlagen gaan nader in op de voordelen van het vroegtijdig meedoen aan de ontwikkeling van het project en het 
communicatieplan.
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2 Participatie

2.1 Algemeen
Een zonneveld verandert de woon- en leefomgeving van mensen die in de buurt wonen en werken. De initiatiefnemers 
beseffen dat de omgeving deze verandering beter kan begrijpen en accepteren als zij worden betrokken in de 
planvorming van het zonneveld en als ook de meerwaarde ten goede komt aan omwonenden en lokale bedrijvigheid. 
Daarom is onze aanpak zorgvuldig en transparant. Zo gaan wij bijvoorbeeld eerst in overleg met de omgeving voordat 
het initiatief concreet vorm krijgt.

Het participatieplan richt zich op de ontwikkelfase van het zonneveld: de fase tussen idee en het verlenen van de 
omgevingsvergunning. In deze fase staat het projectplan nog niet vast, is ruimte voor inbreng en kan de omgeving 
informatie ophalen. Als het project wordt gerealiseerd zal voor de bouw- en exploitatiefase van het zonneveld het 
communicatieplan nader worden uitgewerkt. In Figuur 2 is het een en ander schematisch weergegeven.

Zoals aangegeven in de figuur, wordt ten aanzien van de participatie onderscheid gemaakt tussen:

- Procesparticipatie: waarbij de omwonenden worden betrokken bij het opstellen van plannen (o.a. landschappelijke 
inpassing) en realisatie van het zonneveld;

- Financiële participatie: waarbij de omwonenden de mogelijkheid krijgen om financieel mee te profiteren door 
bijvoorbeeld (deel)eigenaar te worden van zonneveld.

Beiden komen in dit participatieplan aan bod. De precieze invulling van de financiële participatie in onderdeel van het 
participatieproces met de omgeving.

Technisch mogelijk 
Ruimtelijk inpassen 

In gesprek 
Businesscase 
Grondpositie

Start = Grote onzekerheid.

Vergunning.

Realisatie.

Financiële participatie.
Economische voordelen van 
exploitatie ten goede laten 
komen aan de omgeving.

Deelname in het proces.
In samenspraak met de 

omgeving op weg naar de 
vergunning.

Figuur 2. Projectontwikkeling en participatie

2.2 Participatie doel
De noodzaak voor de opwekking van duurzame energie wordt breed gevoeld. Toch kan de ontwikkeling van dergelijke 
projecten vragen oproepen bij omwonenden en belanghebbenden. Om deze vragen of eventuele onduidelijkheden op 
voorhand weg te nemen, hechten initiatiefnemers waarde aan goede communicatie en participatie rondom de 
ontwikkeling van het zonneveld Hupsel. Acceptatie van locaties voor grootschalige opwek verschilt per situatie. 
Maatwerk is gebaat bij een goed contact tussen alle betrokken partijen.

Participatie betekent voor initiatiefnemers actieve betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen uit de regio. 
Door het betrekken van - en een dialoog aangaan met - de omgeving en alle belanghebbenden streven we naar 
wederzijds begrip en respect en naar acceptatie van het project in de omgeving. Hierbij worden lusten en lasten voor alle 
betrokkenen zo veel mogelijk verdeeld en overlast waar mogelijk beperkt. Het streven is nadrukkelijk om consensus te 
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bereiken over het projectplan tussen de initiatiefnemers en de omgeving - al is het reëel te beseffen dat een deel van de 
omgeving het project liever niet gerealiseerd ziet. Participatie draagt bij aan een zo breed mogelijk gedragen plan waarin 
waar mogelijk de wensen en belangen van de omgeving zijn verwerkt zodat de omgeving zowel financieel als sociaal 
kan profiteren van de realisatie van het project.

Het doel van dit participatieplan is om alle betrokkenen op een structurele wijze bij de ontwikkeling en realisatie van het 
project te betrekken. Het participatieplan gaat in op:

- Welke belanghebbenden worden betrokken.
- Hoe deze belanghebbenden worden betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van het zonneveld Hupsel.
- Wanneer deze belanghebbenden betrokken worden en welke bijdrage van hen wordt verwacht.

Dit participatieplan is tot stand gekomen volgens de handreiking van EnergieSamen2 en met dit participatieplan 
conformeren de initiatiefnemers zich ook aan de uitgangspunten van de Gedragscode Acceptatie en Participatie van 
NWEA, de Gedragscode Zon op Land van Holland Solar en aan gemeentelijk beleid.

2 Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners. Februari 2020. EnergieSamen en Natuur en Milieufederaties.

2.3 Uitgangspunten
Initiatiefnemers vinden het belangrijk om omwonenden en belanghebbende partijen vroegtijdig bij het project te 
betrekken. Uitgangspunt is dat informatieverstrekking en communicatie een continue proces zijn en dat ook van 
georganiseerde belangenorganisaties en omwonenden een actieve inzet mag worden gevraagd.

De leidende principes in de uitvoering van ons participatietraject zijn:

• Consequente communicatie: omwonenden en belanghebbenden dienen consequent geïnformeerd te worden.
o We zijn eerlijk en tijdig in onze communicatie en informatie;
o We zijn duidelijk - over het proces, over de kaders, over de verschillende belangen en over de beslisruimte;
o We hebben een positieve blik - de energietransitie geeft veel kansen om het anders en beter te doen.

• Zorgvuldige communicatie: onduidelijke communicatie resulteert in verschillen in perceptie. Informatie moet altijd 
feitelijk juist zijn. Dit maakt het voor mensen, die nog geen mening hebben, mogelijk om een afgewogen standpunt 
in te nemen.
o We luisteren en werken toe naar gedeelde waarden en belangen;
o We hebben aandacht voor de bredere leefomgeving rondom het zonneveld Hupsel en zoeken naar 

mogelijkheden voor meervoudige waardecreatie in het gebied;
o We begrijpen dat dit project zorgen en vragen oproept bij omwonenden en belanghebbenden;
o We erkennen en zien weerstand als een natuurlijk onderdeel van elk zonneveld of windpark waarmee 

grootschalig duurzame energie wordt opgewekt, maar blijven in overleg met de brede omgeving en 
belangenorganisaties en zetten het proces niet onnodig onder tijdsdruk;

o We werken inclusief - we maken het relevant voor alle betrokkenen zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen 
doen.

• Nakomen van afspraken: we maken duidelijke en heldere afspraken. Alle afspraken die gemaakt zijn worden goed 
gedocumenteerd en nagekomen.

• Focus op de lokale omgeving: omgevingsdialoog en lokale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van 
de ontwikkeling van het zonneveld Hupsel:
o We bevorderen de samenwerking tussen bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeente en 

initiatiefnemers;
o We gaan voor lokaal eigenaarschap. Hierbij is door de partijen de intentie uitgesproken om het zonneveld 

gelijkwaardig te ontwikkelen voor minimaal 50% lokaal eigendom. Als gelijkwaardig de risico’s in de 
ontwikkelfase worden gedragen kunnen inwoners en lokale bedrijven ook gelijkwaardig delen in de opbrengst;

o We willen zoveel mogelijk lokale ondernemers uit de directe omgeving of uit de Achterhoek betrekken bij het 
project om ook de lokale economie te stimuleren. In de aanbesteding van de civiele werken zullen de 
aanbieders worden gestimuleerd om gebruik te maken van lokale onderaannemers. Lokale ondernemers 
krijgen dan naar verwachting de voorkeur, mits ze concurrerend zijn op prijs en kwaliteit.
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2.4 Participatiebeleid gemeente Berkelland
In het algemeen toetst de gemeente het participatieplan op hoofdlijnen op de volgende criteria:

- Omgeving heeft een actieve rol bij de ontwikkeling en exploitatie;
- De opbrengst vloeit maximaal terug naar de gemeenschap;
- Goede landschappelijke en cultuurhistorische inpassing en ecologische meerwaarde.

In het aanvullend toetsingskader zijn de kwaliteitscriteria voor het participatieproces en de afbakening van verschillende 
fasen scherper geformuleerd door de gemeente en ingezet bij het toetsen van dit participatieplan. Zo is het storten van 
geld in een gebiedsfonds als inspanningsverplichting opgenomen. Initiatiefnemers zijn daarmee verplicht de optie voor 
een gebiedsfonds op te nemen in het participatieproces. De invulling hiervan is aangeven in dit participatieplan. In de 
volgende tabel is de fasering en bijbehorende stappen in dit plan afgezet tegen de fasering zoals beschreven in het 
aanvullend toetsingskader RODE beleid voor participatie, landschappelijke inpassing en ecologische verbetering bij 
grootschalige opwekinitiatieven.

Tabel 1: fasering participatieplan versus RODE beleid gemeente Berkelland

Fases RODE beleid
A. Initiatief Verkennende studies Initiatiefase Intentieovereenkomst met 

gemeente sluiten

B. Haalbaarheid Stap 1: buurt maken Participatiefase Proces; financiën en procedure

Stap 2: meedenksessie

C. Planvorming Stap 3: inloopavond Vergunningenfase Verslag participatieproces 
Ruimtelijke onderbouwing 
Schikkingsovereenkomsten 
Grondovereenkomsten 
Oprichten coöperatie 
Aandeelhouders overeenkomst 
Oprichten Project BV
Vergunning door B&W

D. Contractering Stap 4: samen eigenaar worden

E. Realisatie Stap 5: schop in de grond

Stap 6: samen profiteren

2.5 Stakeholders en hun rol in participatie
Bij de ontwikkeling van een zonneveld zijn verschillende partijen betrokken. Naast de initiatiefnemers, ontwikkelende 
partij(en) en de overheid, zijn er in de omgeving diverse belanghebbenden te onderscheiden. Om participatie op een 
effectieve manier te organiseren worden diverse stakeholders onderscheiden. Een stakeholderanalyse is een integraal 
onderdeel van elk participatieplan. De stakeholdersanalyse maakt duidelijk welke doelgroepen er zijn, wat de belangen 
zijn, en wat hun rol in het participatieproces is. In deze paragraaf is de uitkomst van de stakeholderanalyse beschreven.

De eerste vraag is wie de direct omwonenden van het zonneveld Hupsel zijn. Hierop is geen zwart-wit antwoord te 
geven, want ieder project en iedere locatie is anders. Bewoners binnen een straal van 200 meter hebben direct zicht op 
het zonneveld en hebben dus een groot belang bij de ontwikkeling van het zonneveld en moeten minimaal de 
mogelijkheid krijgen om het proces goed te volgen en op termijn voordeel te halen.

Bij de bepaling, rol en behandeling van de belanghebbenden binnen dit participatieplan wordt echter niet alleen gekeken 
naar de afstand tot het project; ook de mogelijke (beleefde) impact van het project wordt meegenomen. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan transportbewegingen, visuele impact, geluid, etc.

Dit betekent dat we ‘participatie’ niet beperken tot de direct omliggende adressen. De direct omwonenden bekleden 
echter een andere positie en hebben een meer prominente rol in de participatie.

Voor het zonneveld Hupsel geeft onderstaande tabel een overzicht van de verschillende stakeholders en hun rol in de 
participatie. We onderscheiden hierbij vier rollen:
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• Meeweten: deze stakeholders hebben slechts een klein belang en geen actieve rol in het project. Ze zijn als het 
ware toeschouwer, en moeten over het project geïnformeerd worden en blijven.

• Meedenken: dit zijn stakeholders waarvan het projectteam een bepaalde inhoudelijke inbreng wil krijgen. Deze 
stakeholders hebben grote belangen, maar geen of relatief weinig bevoegdheid ten aanzien van het project. 
Deze groep moet goed worden geïnformeerd over de manier waarop hun belangen meewegen in het project.

• Meewerken: deze stakeholders hebben veel invloed, maar weinig belangen bij het project. Zij zijn zogenaamde 
beïnvloeders, bijvoorbeeld vanuit hun expertise, en werken daadwerkelijk mee aan het project.

• Meebepalen: dit zijn stakeholders die een doorslaggevende invloed op het project en besliskracht hebben, 
daarnaast hebben zij een groot belang bij het project. Met deze stakeholders wordt dus nauw samengewerkt.

Afhankelijk van de rol gaat Agem de stakeholders informeren (meeweten), inventariseren welke vragen er leven waarop 
we antwoorden moeten formuleren en verdiepende dialogen voeren (meedenken), of samen aan de slag via co-creatie 
(meewerken).

Overigens kan de rol van een specifieke stakeholder gedurende de ontwikkeling van het project veranderen. Daarnaast 
kan de participatierol bij financiële participatie verschillen van die bij procesparticipatie.

Stakeholder Toelichting Rol en invloed

Direct omwonenden Binnen ca. 200 meter rondom de twee plangebieden bevinden zich 17 
woonadressen (zie Figuur 3) waaronder de grondeigenaar van beide 
plangebieden. Op 7 van de 17 adressen is tevens een bedrijf gevestigd. Deze 
bewonersgroep willen we in een zo’n vroeg mogelijk stadium betrekken.

Meebepalen

Meewerken

Meedenken

Met de omwonenden is het eerste contact gelegd en gaan de initiatiefnemers in 
vervolggesprek om te horen wat ze vinden van de ontwikkeling van het zonneveld 
Hupsel. Zorgen over de effecten en mogelijke maatregelen worden uitgebreid 
gedeeld.

Voorstel: Huiseigenaren zijn allen vertegenwoordigd in deze stakeholdersgroep.

Omwonenden in de 
wijdere omgeving

In de wat wijdere omgeving van het plangebied bevinden zich een aantal woningen 
die wellicht hun leefomgeving zien veranderen door de komst van het zonneveld 
Hupsel.

Meewerken

Meedenken

Het toekomstig zonneveld Hupsel voldoet aan wet- en regelgeving die 
onacceptabele hinder voorkomt. Meningen kunnen desondanks sterk zijn en de 
vraag naar informatie hoog.

Meeweten

Voorstel: is om met deze huishoudens met zicht op het zonneveld en met de 
Hupsels buurt- of belangenvereniging in gesprek te gaan over een eventuele 
aantasting van de situeringswaarde van het (plan)gebied.

Gemeente Berkelland In haar beleid zijn de volgende rollen aangegeven: Meebepalen

• informeren over RODE beleid. bijbehorende proces en financiële
participatie en de omvang en urgentie van een energie neutrale gemeente 
in het jaar 2030 (gebouwde omgeving);

• faciliteren en controleren van het participatieplan, de -overeenkomst en -
verslag zoals bedoeld in RODE beleid;

• toetsen van de vergunning en besluitvorming over de vergunning.

Meewerken

Meedenken

Provincie Gelderland De provincie is in eerste instantie niet het bevoegde gezag, maar wordt tijdig 
geïnformeerd over de relatie met de ecologische verbindingszone, de groene 
ontwikkelzone en de stikstofdepositie op natura 2000 gebieden in directe omgeving.

Meebepalen

Meeweten

Gelders Genootschap Denkt mee en adviseert gemeente over de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarde in het plangebied. Van schets tot aan de definitieve inrichting van het 
gebied.

Meedenken

Meebepalen

Defensie Via Rijksvastgoeddienst wordt Defensie geïnformeerd over eventuele verstoring van 
het zonneveld op het Antennepark Eibergen nabij Holterhoek.

Meebepalen

Meeweten

Belangenorganisaties (Lokale) belangenorganisaties hebben veelal een concreet belang. Deze groep 
bestaat uit mensen die doorgaans geïnteresseerd zijn in een speciaal aspect van 
het project. Voorbeelden zijn wandelaars, natuurbeschermers of 
ondernemerskringen. Deze belangenorganisaties zijn zeer goed op de hoogte van 
een specifiek onderwerp waar het project mogelijk van invloed op is.

Meewerken

Meedenken

Meeweten

Het betreft: Dorpsbelangen organisatie (DBO); Ondernemersvereniging Eibergen 
(OVE); Belangenvereniging Bedrijventerrein Eibergen (BVBE); Industrieterrein De 
Kiefte en de Laarberg (https://www.platformberkelland.nl/) LTO-Noord; Waterschap
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Stakeholder Toelichting Rol en invloed

Rijn en IJssel; Omgevingsdienst Achterhoek (ODA); IVN Oost-Achterhoek; Natuur 
en Milieu Gelderland; Vogelwerkgroep.

Voorstel: Deze organisaties informeren en consulteren over de plannen middels een 
digitale informatieavond.

Lokale media en 
journalisten

Berichten in de (lokale) media over duurzame energieprojecten hebben vaak grote 
invloed op de publieke opinie. Het is belangrijk dat journalisten met voldoende, 
goede en feitelijk correcte informatie over het project gevoed worden.

Voorstel: Initiatiefnemers maken duidelijke afspraken over wie de persvoorlichter is 
en wat wordt gecommuniceerd. De projectwebsite is de leidende informatiebron.

Meeweten

N1I

NI»

Leerinkbeek

Hupselsche 
Beek

Hupsel Airport

9
Molonwog

ff

3

Figuur 3: direct omwonenden plangebied binnen 200 meter
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2.6 Onze aanpak
Vanaf het prille stadium in planvorming wordt de dialoog met de omgeving gezocht. We willen op een gestructureerde
wijze informatie verschaffen en ruimte bieden voor consultatie van en advies door de omgeving en belanghebbenden. In
de ontwikkeling van het project onderscheiden we een aantal fasen: initiatief (A), haalbaarheid (B), planvorming (C),
contractering (D), realisatie (E).

Onderstaande figuur geeft een samenvatting van de organisatie en planning van het participatietraject. Per projectfase
worden de stappen toegelicht in onderstaande figuur.

Energieneutraal 2030

Zoeken naar kansrijke gebleden 
voor duurzame energieopwekking.

Concrete Initiatieven voor duurzame
energieopwekking.

Stap 1: Stap 2: Mijlpaal: Stap 4: Stap 5: Stap 6c

Buurt maken! Meedenksessie Inloopavond Het plan is Samen eigenaar De schop in Samen profiteren 
voor de naobers. voor de bredere klaar voor de worden. de grond. van groene energie.

omgeving. vergunnings

-aanvraag.

Fig uur 4. Or g a nisa t ie en pl a nning va n de pa r t ic ipa t ie

A. Init ia t ief  - o p zo ek na a r een l o c a t ie en g r o nd

Projectontwikkeling start zodra er een initiatief voor een bepaald gebied is. Het hebben van een (globale) locatie en
mogelijk grondposities met daarbij een verkenning van de haalbaarheid van een project is daarvoor een eerste vereiste. 
Zonder toestemming van de grondeigenaren is er geen initiatief. Startpunt voor de coöperaties is de meerwaarde voor
de Achterhoek en het gebied, zodat de dorpsgemeenschap met elkaar verder kan zonder verdeeldheid.

Nog voordat de precieze locaties van het zonneveld is vastgelegd zijn initiatiefnemers in gesprek met de grondeigenaren
en direct omwonenden. Daardoor kan er in de volgende fase gekeken worden naar de beste locaties en
inrichtingsvarianten zodat die niet afhankelijk worden van onderhandelingen met en tussen grondeigenaren en direct
omwonenden. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de bewoners aan de S
1 (zie bijlage 3).

B. Ha a l ba a r heid

Als locatie en grondposities zijn overeengekomen en afspraken zijn gemaakt over grondvergoedingen, is de
haalbaarheidsfase, en daarmee het daadwerkelijke participatieproces met de omgeving gestart. In de haalbaarheidsfase
wordt de projectorganisatie ingericht, het projectplan nader uitgewerkt, de directe belanghebbenden benaderd en de
gemeente gevraagd om planologische medewerking. In deze fase word het noodzakelijke planologisch traject doorlopen. 
Deze fase eindigt met een definitieve lay-out en plan van aanpak voor de realisatie van het zonneveld Hupsel.

In deze fase bestaat de participatie uit twee belangrijke stappen.

Stap 1. Buurt maken!
Volgens goed Achterhoeks gebruik gaan we verder de buurt in voor persoonlijke (keukentafel)gesprekken, in
kleine groepen of met buren gezamenlijk. Of het fysieke bijeenkomsten worden is afhankelijk van de actuele
coronamaatregelen en de vigerende protocollen van de initiatiefnemers.
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Ook een centrale startbijeenkomst met alle direct omwonenden is mogelijk, bijvoorbeeld als het een grote groep 
omwonenden betreft. De mogelijkheid om persoonlijke gesprekken te voeren blijft het uitgangspunt. Op dit 
moment staat er qua planvorming en ontwerp nog niks vast. Er is een idee dat moet bezinken en waarover 
vragen en wensen uitgesproken worden.

Stap 2. Meedenksessies voor de naobers
In deze stap stellen we de kaders vast waarbinnen we samen aan een voorlopig ontwerp kunnen werken. Het 
ontwerp moet vanzelfsprekend binnen de businesscase passen. Met andere woorden, er zijn geen onbeperkte 
mogelijkheden; het plan moet wel haalbaar zijn.

Naast het opstarten van onderzoeken om te komen tot een optimale invulling, zijn gesprekken met de gemeente 
en het Gelders Genootschap gestart over de uitwerking van de gestelde kaders en randvoorwaarden. In een 
projectbijeenkomst met belanghebbenden wordt de omgeving in staat gesteld mee te denken over de 
toekomstige invulling en lay-out van het zonneveld. Een projectwebsite wordt gebouwd als ruggengraat van de 
informatievoorziening.

C. Planvorming

Deze fase is gericht op het krijgen van een omgevingsvergunning voor het zonneveld Hupsel op basis van een concreet 
plan. Het vergunningsverleningsbesluit is politiek omdat het college een besluit neemt over de aangevraagde 
vergunning. Daarom wordt in deze fase het projectplan uit de haalbaarheidsfase uitgevoerd en met de omgeving de 
voor- en nadelen van verschillende ontwerpvarianten besproken.

Voor de benodigde vergunningen worden diverse onderzoeken uitgevoerd, de aanvragen voorbereid, de formele 
vergunningsprocedure opgestart en zo nodig een anterieure overeenkomst met de gemeente afgesloten. Deze fase 
eindigt in principe wanneer de vergunningen zijn verleend. Belangrijkste communicatiedoel is om geïnteresseerden en 
stakeholders (transparant) te informeren over de voortgang en uitkomsten van de diverse onderzoeken. Deze fase loopt 
voor een deel parallel met de haalbaarheidsfase.

Stap 3. Inloopavond voor de bredere omgeving
De plannen worden gepresenteerd aan een breder publiek. Wensen, opmerkingen en vragen die door het 
bredere publiek worden ingebracht worden meegenomen in het ontwerp. Samen met de directe omgeving 
komen we tot een definitief ontwerp van het zonneveld, maar ook tot een plan voor financiële participatie, waar 
de gemeente achter kan staan.

Na indiening van de vergunningsaanvraag zijn er als onderdeel van de ruimtelijke procedure nog diverse momenten om 
zienswijzen te ontvangen vanuit belanghebbenden en deze te verwerken in de definitieve vergunning.

D. Contractering

Bij aanvang van deze contracteringsfase is minimaal het bestemmingsplan gewijzigd en is de omgevingsvergunning voor 
bouwen en milieu definitief.

In deze fase zal de SDE++-subsidie worden aangevraagd en worden bouw- en leveringscontracten afgesloten. Dit is ook 
de fase waarin een beroep tegen de verleende vergunning kan worden ingesteld. Tevens worden de netaansluiting, de 
afname van de stroom en de contracten met betrekking tot financiering opgesteld, en krijgen de verschillende 
onderwerpen op het gebied van financiële participatie definitief vorm.

Stap 4. Samen eigenaar worden
Het grootste deel van de procesparticipatie heeft in fase A tot en met fase C plaatsgevonden. Het doel in deze 
stap is om de gekozen vorm van financiële participatie toe te lichten en om deelnemers te werven. Word lid van 
de coöperatie en koop zondelen!

Lokale bedrijven zullen worden uitgenodigd (marktconform) deel te nemen aan de aanleg, bouw en onderhoud 
van het zonneveld. Wij stimuleren dat lokale ondernemers worden betrokken in het werk.

Aan het eind van deze fase is de SDE++-subsidie ontvangen, zijn alle bouw- en leveringscontracten getekend, alle 
vergunningen zijn onherroepelijk en is er sprake van een financial close (of FID - financial investment decision). Deze 
fase eindigt met de start van de bouwwerkzaamheden.

E. Realisatie (bouw en exploitatie)

Als alle vergunningen en contracten rond zijn, kan het park daadwerkelijk worden gebouwd en opgeleverd binnen de 
bouwplanning en het budget. Onnodige overlast, ongelukken en schade worden voorkomen. Na oplevering begint de 
productie van groene stroom en wordt het park geëxploiteerd. Het is zaak dat het geïnstalleerde park zou goed mogelijk 
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functioneert, met zo min mogelijk storingen en stilstand. Voor de omgeving is het vooral van belang dat het park zo min 
mogelijk overlast veroorzaakt.

Stap 5. De schop in de grond en samen profiteren van groene energie
Tijdens de bouw komen de ruimtelijke veranderingen tot stand en kan de omgeving hinder ervaren. Daarom 
worden direct omwonenden en de lokale bevolking op de hoogte gehouden van het bouwproces. Tijdens 
bijzondere (bouw)activiteiten worden geïnteresseerden uitgenodigd op de (bouw)site. Hiervoor worden de direct 
omwonenden persoonlijk uitgenodigd.

Stap 6: Samen profiteren van groene energie
Wanneer het park bedrijfsklaar wordt opgeleverd kan de exploitatie starten. Op dat moment is het park 
operationeel, zijn alle investeringen gedaan, aandelen/obligaties e.d. uitgegeven en zullen ook alle afspraken 
met betrekking tot de financiële participatie zijn geëffectueerd.

Deze fase eindigt pas nadat het park weer is afgebroken (naar schatting na 30 jaar). Centraal in deze fase staat naleving 
van de vergunningsvoorwaarden en invulling geven aan de afspraken uit het participatieplan. De bewoners kunnen met 
hun vragen en eventueel klachten terecht via de contactgegevens op de website en op de open dagen gedurende de 
exploitatie.

2.7 Instrumenten voor participatie
Belangrijke instrumenten en communicatiemiddelen in de context van procesparticipatie zijn de website, de nieuwsbrief, 
keukentafelgesprekken en informatie- en ontwerpavonden. Daarnaast kan een buurtvertegenwoordiging (Naoberraad) 
als klankbord worden ingericht. Een en ander wordt hier onder nader toegelicht.

Op de projectwebsite (www.agem.nl/zonneveldhupsel) is algemene en technische kennis te vinden over het project, de 
stand van zaken en contactgegevens van het digitaal loket. Vanaf de start van het project is een digitaal loket 
beschikbaar waar mensen terecht kunnen voor vragen, ideeën en klachten, zowel via email als een online formulier.

Projectbijeenkomsten en consultatiegesprekken zijn bedoeld om belanghebbenden en geïnteresseerden de 
gelegenheid te bieden rechtstreeks in contact te treden met de initiatiefnemers en hun adviseurs. Op deze 
projectbijeenkomsten kan de omgeving zich laten informeren over het project en feedback/advies geven inzake het 
project. De projectbijeenkomsten zullen voldoende ruimte bieden voor consultatie en gesprek binnen de mogelijkheden 
die de coronaregels bieden. De volgende bijeenkomsten zijn / worden georganiseerd:

• Keukentafelgesprekken met direct omwonenden en omwonenden in een wijdere omgeving in het eerste 
stadium. De geïnventariseerde wensen en eisen komen aan bod gedurende het proces als hier behoefte aan is. 
Alle informatie van deze sessies is vertrouwelijk en wordt niet herleidbaar naar de persoon gedeeld. Indien het 
de voorkeur van een belanghebbende is kunnen deze keukentafelgesprekken te allen tijde gedurende het 
project worden aangevraagd.

• Consultatie- en ontwerpsessie dient ervoor om over de punten van inspraak te praten. Aan de hand van 
voorkeuren van de omgeving zullen de initiatiefnemers een aantal mogelijkheden uitwerken en voorstellen. We 
moedigen echter ook belanghebbenden aan om voor de betreffende locaties met eigen ideeën, wensen en 
voorkeuren te komen. Indien mogelijk zelfs als ontwerpschetsen. De initiële plannen worden nader uitgewerkt 
als de gemeente in principe wil meewerken. Uiteindelijk dient hier een definitief ontwerp uit te komen, waarvoor 
een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Tijdens deze ontwerpsessie worden ook de details van de 
financiële participatiemogelijkheden van het park besproken.

• Aan het eind van de planvorming (fase C) wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, bijvoorbeeld in de 
vorm van een (digitale) inloopavond, waar aan de hand van presentaties, overzichtsborden en 
landschapsbeelden informatie wordt verschaft over het project aan alle geïnteresseerden.
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3 Financiële participatie
Bij de start van het project dragen de initiatiefnemers het volledige risico en alle kosten voor de ontwikkeling van het 
zonneveld Hupsel, waarvan de verschillende fasen beschreven zijn in het voorgaande hoofdstuk. Naast de hoge 
investeringen in de ontwikkeling van het project zullen voor de bouw van het park aanzienlijke investeringsbedragen 
nodig zijn. Uitgaande van een gezonde financiële exploitatie van het park zou het mogelijk moeten zijn om 80% tot 90% 
daarvan als vreemd vermogen / bankfinanciering (lening) te verwerven. Dan is nog 10% tot 20% nodig aan eigen 
vermogen om het project te kunnen realiseren. De inkomsten komen pas tijdens de exploitatieperiode van het park en 
worden gevormd door een combinatie van de levering van de opgewekte stroom, inclusief de waarde voor garanties van 
oorsprong (GvO) en eventuele SDE++-subsidie. Na aftrek van de kosten en aflossing van de lening levert dit rendement 
op voor de investeerders.

Dit geeft mogelijkheden voor inwoners die de financiële ruimte hebben, om participant te worden in het park en geld in te 
leggen voor de ontwikkeling en bouw. In ruil voor hun investering wordt, gedurende de exploitatie van het park, een deel 
van het behaalde rendement aan deze participanten uitgekeerd. Bewoners worden daarom uitgenodigd via een 
energiecoöperatie mede eigenaar en investeerder te worden. Het voordeel van een energiecoöperatie is dat daarin 
kennis en ervaring gebundeld kan worden.

3.1 Minimaal 50% lokaal eigendom.
Initiatiefnemers zetten in op minimaal 50% lokaal eigendom en zeggenschap, met een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de omgeving om vanaf het begin het projectinitiatief goed te ontwikkelen, zodat we in de 
Achterhoek zelf grip houden op onze eigen energievoorziening.

• Lokaal eigendom gaat over het deel eigen vermogen in het project.
• (Mede-)eigendom betekent ook zelf ondernemen en risico nemen bij de ontwikkeling van het project. Risico kan 

echter voor een deel worden beperkt door bijvoorbeeld de voorfinanciering van ontwikkelkosten via een 
ontwikkelfonds (provincie Gelderland).

• (Mede-)eigendom betekent niet alleen financieel eigendom, maar ook democratisch zeggenschap over het project 
en over de geldstromen, zoals de besteding van de baten. Andere vormen van financiële participatie, zoals het 
uitgeven van obligaties, kennen geen zeggenschap.

• Eigendom door de lokale omgeving is altijd een collectief eigendom, meestal georganiseerd via een coöperatie.

V oor de realisatie en exploitatie van het zonneveld zal een aparte projectentiteit (bijvoorbeeld een project B.V.) worden 
opgericht. Deze projectentiteit wordt minimaal 50% coöperatief eigendom van de lokale energiecoöperatie. Het eigen 
vermogen, bepaald door het maximaal vreemd vermogen dat het project kan dragen, wordt dus voor minimaal 50% 
opgebracht door de (leden van de) coöperatie. Op deze wijze wordt niet alleen financiële participatie mogelijk gemaakt 
maar wordt men ook (mede-)eigenaar. Hiermee is het een project voor en door de Achterhoek. Omwonenden kunnen via 
de coöperatie mede-eigenaar worden van het project en tevens rendement ontvangen uit het project. De waarde van 
50% van het dividend uit het project dat beschikbaar wordt gesteld aan inwoners van de Achterhoek kan hierdoor een 
veelvoud worden van een bedrag dat zou worden uitgekeerd bij een obligatielening of een omgevingsfonds. Dit initiatief 
geeft hiermee een erg ruime invulling aan lokale participatie en het lokaal financieel meeprofiteren.

Als het de coöperatie niet lukt om minimaal 50% van het eigen vermogen op te halen gaan beide partijen in gesprek over 
de aanvulling van het kapitaal en de zeggenschap over het project. De coöperatie kan bijvoorbeeld zelf tijdelijk een 
financiering aan gaan als overbruggingskapitaal dat later wordt ingevuld met Achterhoeks kapitaal.

Het structureren van het coöperatieve eigendom moet nader worden verkend met de betrokkenen. Twee belangrijke 
pijlers daarin zijn de samenwerking met een bestaande of nieuw op te richten coöperatie en het creëren van eigen 
vermogen.
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Figuur 5: Hoe werkt een energie coöperatie (bron: EnergieSamen)
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3.2 Het gebiedsfonds.
Naast lokaal (mede-)eigenaarschap zijn er verschillende andere mogelijkheden voor financiële of economische 
participatie (zie bijvoorbeeld de participatiewaaier). In de praktijk wordt vaak gekozen voor een combinatie van meerdere 
opties, afhankelijk van de situatie en van de voorkeur van de omwonenden. Afstemming met de omgeving over deze 
keuze is hierin cruciaal.

De gemeente wil conform haar beleid het gebiedsfonds als optie terugzien in het participatievoorstel. In dit collectieve 
omgevingsfonds wordt op basis van lokale afspraken een deel van de opbrengsten tijdens de exploitatie van het 
zonneveld Hupsel gestort. Hiermee kunnen maatschappelijke doelen in de buurt worden ondersteund.

De initiatiefnemers stellen voor om - in lijn met de NWEA gedragscode - jaarlijks een deel van de opbrengst uit het 
project ter beschikking te stellen aan de omgeving via het gebiedsfonds. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte 
megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van 15 jaar. Met naar verwachting 16.500MWh per jaar is er dan ruim 
8.000 euro per jaar beschikbaar voor de omgeving. Dit totaalbedrag is louter bedoeld ter indicatie, er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. De opbrengst van het zonneveld en daarmee de omvang van het fonds is sterk afhankelijk 
van het definitieve ontwerp en de afmetingen van het zonneveld die uiteindelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast kan het 
een jaar meer productie opleveren dan het andere (een beter of slechter zonjaar dan gemiddeld). Wel is deze indicatie 
van het jaarbedrag een reële inschatting van de mogelijkheden.

Hoe het gebiedsfonds wordt beheerd en waaraan het wordt besteed, is onderwerp van gesprek met de omgeving. Wat 
initiatiefnemers betreft wordt dit in hoofdzaak bepaald door de omgeving en is dit een goed gespreksonderwerp met de 
omgeving. Initiatiefnemers kunnen hierbij assisteren, ook met kennis en ervaring vanuit andere initiatieven waar 
dergelijke fondsen worden gevormd. Wel zullen initiatiefnemers erop toezien dat het fonds zorgvuldig wordt beheerd.
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Overigens zijn grondvergoedingen en eventuele vergoedingen voor planschade geen onderdeel van financiële 
participatie. Hierover worden met de direct betrokkenen afspraken gemaakt en deze vergoedingen behoren tot de 
ontwikkelkosten van een grootschalig duurzame energieproject.
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Bijlagen

Bijlage 1 Waarom vroegtijdig betrokken zijn als omgeving?

Bij grote projecten gaan wij voor actieve betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen uit de regio. Voor direct 
omwonenden en de omgeving zijn verschillende redenen om al in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij het project 
(al dan niet via de energiecoöperatie).

Financieel gezien kun je in een vroeg stadium profiteren van waardesprongen tijdens de ontwikkelfase van het project en 
extra kosten voorkomen bij later instappen (zie onderstaande figuur). Bij financiële deelname vanaf het begin profiteer je 
mee met de waardevermeerdering in een project. De waarde neemt toe naarmate de zekerheid toeneemt (en het risico 
dus lager wordt). Bovendien neemt de waarde sneller toe dan het totaal aan (ontwikkel)kosten. Dus als je halverwege 
instapt, tegen de dan geldende waarde, ben je meer geld kwijt dan in het geval je vanaf het begin mee-investeert.
Daarom is het interessant om juist vanaf het begin mede-eigenaar te zijn.

Andere redenen voor vroege betrokkenheid zijn:

• Lokale (mede-)zeggenschap
• Invloed op goede procesparticipatie (open, transparant en breed)
• Invloed op ontwerp, inpassing, biodiversiteit (ook in relatie tot rendement)
• Goede verdeling van opbrengsten en effecten (financiële participatie, Naoberfonds, omwonenden regeling, 

gesocialiseerde grondwaarde)
• Energie in de omgeving behouden via de afzet van groene stroom
• Stimuleren van werkgelegenheid en kennis/educatie
• Versterken van acceptatie voor het project en de energietransitie

Financiën lokaal eigendom
Hoog

Laag

Ontwikkelfase Bouwfase Exploitatiefase

Ontwikkelkosten

------ Risico

—Waarde
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Bijlage 2 Communicatieplan

De realisatie van projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie is van invloed op de omgeving. Om vragen
of onduidelijkheden te voorkomen is een heldere en transparante informatievoorziening wenselijk. De initiatiefnemers
communiceren op verschillende manieren over het project. De manier van communiceren hangt onder andere af van het
onderwerp, de doelgroep en het doel van de communicatie.

De initiatiefnemers communiceren in de volgende vormen:

• Gesprekken in groepen of individueel;
• Publieke informatiebijeenkomsten;
• E-mail en/of post;
• Informatie op website(s);
• Digitale nieuwsbrief;
• Persberichten.

De communicatie wordt uiteraard voortdurend afgestemd met de gemeente, partners en andere betrokken partijen.

Algemene communicatie
Het doel van de algemene communicatie is om mensen op de hoogte te stellen van de plannen en invulling daarvan
door middel van informatieverstrekking op de projectwebsite van Agem. Hier vinden bezoekers een overzicht van het
initiatief en een samenvatting van de kernpunten (locatie, omvang, planning, etc.).

Ook via sociale media (Facebook; Instagram; LinkedIn) en de eigen kanalen van de gemeente wordt informatie verstrekt
over het initiatief, de ruimtelijke procedure en de kaders die gesteld zijn.

Periodieke communicatie
Periodieke communicatie betreft communicatie gerelateerd aan nieuwe ontwikkelingen waarvan omwonenden en
belanghebbenden op de hoogte moeten worden gesteld. Ook als er geen specifiek nieuws is, zal er gecommuniceerd
worden. Deze communicatie geschiedt middels een nieuwsbrief aan de mensen die kenbaar hebben gemaakt dat ze op
de hoogte willen worden gehouden en zal doorgaan tot het project is gerealiseerd.

Nieuwsbrieven worden per e-mail verzonden. Deze zijn ook online na te lezen via de projectwebsite. Daarmee zijn alle
nieuwsbrieven openbaar en downloadbaar voor iedereen.

De informatie op de website(s) wordt afgestemd en actueel gehouden om de laatste ontwikkelingen weer te geven.

Communicatie in de vorm van (digitale) bijeenkomsten
Onze voorkeur gaat uit naar fysieke bijeenkomsten, echter door de coronacrisis is dat niet altijd mogelijk. Per
bijeenkomst wordt de afweging gemaakt om dit al dan niet digitaal te doen.

Fase A: initiatiefase

Doel Buurt maken: informeren en inventariseren van wensen

Vorm en datum Keukentafelgesprek op 16 september 2020

Genodigden Direct omwonenden: Bewoners  & 4 en 

Locatie

Organisatie Via mail en telefonisch contact

Resultaat Zie gespreksverslag in bijlage participatieplan

Rol gemeente informeren, uitleggen, participatie bewaken

Doel Buurt maken: informeren en inventariseren van wensen

Vorm en datum Individuele gesprekken in november 2020.

Genodigden Overige direct omwonenden binnen 200meter rond het plangebied (zie figuur 3).
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Locatie Bij de mensen thuis indien de coronaregels dat toestaan, anders via telefoon- of Google- 
Meet.

Organisatie Telefonisch uitnodigen en bevestigen per mail. Contactgegevens zijn gedeeld en iedereen is 
uitgenodigd voor gesprekken aan de keukentafel waar wordt doorgepraat over de zorgen 
over hinder (visualisaties), waardedaling woning en voorgenomen participatietraject

Rol gemeente Geen

Fase B: Haalbaarheidsfase

Doel Meedenksessie: informeren, inventariseren en consulteren inrichtings- en participatieplan.

Vorm en datum Ontwerpsessie in januari 2021

Genodigden Omwonenden binnen 200 meter, enkele woningen daarbuiten met zicht op het zonneveld en 
de belangenorganisatie Hupselse buurtvereniging.

Locatie Digitaal (Webinar: Live met interactie) of groepsbijeenkomst coronaproof.

Organisatie Uitnodiging per brief.

Rol gemeente Geen

Doel Meedenksessies bilateraal: informeren, inventariseren en consulteren inrichtings- en 
participatieplan.

Vorm en datum Ontwerpsessie in januari-februari 2021

Genodigden Belangenorganisaties

Locatie Digitaal (Live met interactie).

Organisatie Uitnodiging per e-mail.

Rol gemeente Geen

Fase C: Planvormingsfase

Doel Informeren over het plan dat wordt ingediend.

Vorm en datum Actieve informatievoorziening via persbericht in maart 2021

Genodigden Alle geïnteresseerden en lokale media en journalisten

Locatie Digitaal (Webinar: Live met interactie) of groepsbijeenkomst coronaproof.

Organisatie Via mail, huis-aan-huis bladen, sociale media, nieuwsbrief Agem, websites van 
Agem/Solarfields en Berkelland Energie

Rol gemeente Toelichten beleid

Communicatiemiddelen per doelgroep
Doelgroep Wijze van communiceren

Direct omwonenden Informatiebijeenkomsten;
Keukentafelgesprekken;
Website;
Brief huis aan huis;
Inloopavond; digitaal en/of fysiek;
Individuele gesprekken.
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Doelgroep Wijze van communiceren

Omwonenden Website;
Inloopavond; digitaal en/of fysiek;
Informatiebijeenkomst.

(Lokale) belangenorganisaties Website;
Inloopavond; digitaal en/of fysiek;
Informatiebijeenkomst.

Gemeente Rapportage;
Gespreksverslagen;
Persoonlijk overleg.

Overlegpartners Rapportage;
Gespreksverslagen;
Persoonlijk overleg.

Lokale media en journalisten Website;
Persberichten en eventuele uitnodigingen;
Inloopavond; digitaal en/of fysiek;
Informatiebijeenkomst;
Interviews op verzoek en/of op eigen initiatief aanbieden;
Referenties naar andere projecten.

Globale planning
Wanneer?

November ‘20

Wat?

Vaststellen participatieplan door sluiten intentieovereenkomst
Welke vorm?

November ‘20 Informeren en inventariseren met direct omwonenden (17 adressen) Keukentafelgesprekken

Januari ‘21 Ontwerpen met omwonenden en Buurtvereniging (115 adressen & 
buurtvereniging Hupsel)

Ontwerpsessie

Februari ‘21 Meedenken door belangenorganisaties. Ontwerpsessies via Teams

Maart ‘21 Informeren over het plan, indienen aanvraag omgevingsvergunning. Inloopavond

April ‘21 Indienen overige vergunningaanvragen (indien nodig) Projectbijeenkomsten

Q2 - 2021 Besluitvorming door gemeente Regie bij gemeente: inspraak

Q3 - 2021 Aanvraag transportindicatie Liander en SDE++ Projectbijeenkomsten
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m G SOLARFIELDS
BerkellandEnergi Eelerwoude

voor mekaar.

Verslag meedenksessie direct omwonenden zonneveld Hupsel

Datum: 27 januari 2021

Locatie: online via Microsoft Teams

Deelnemers: 13 huishoudens, belangenvereniging Hupsel, gemeente Berkelland

Gespreksleider:  (Agem)

Sprekers:  (Berkelland Energie),  (Eelerwoude),  (Solarfields) en Familie

Moderators:  (Solarfields) en  (Agem)

Voorafgaand
Eind 2020 heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden met de directe omgeving middels een bezoek of een brief over
de plannen voor een zonneveld en de mogelijkheid om contact te leggen via e-mail. Na dit eerste contact vonden
buurtgesprekken plaats met een aantal direct omwonenden, enkele jagers, en met de belangenvereniging Hupsel over
de inhoud van de plannen. Daarbij zijn zorgen geuit, maar kwamen ook wensen en ideeën op tafel voor verdere
planuitwerking, zoals:

• aanpassen van de plangrenzen;
• zonneveld niet in zicht voor direct omwonenden, en tegelijk vrij uitzicht houden op de Hupselse Es;
• vasthouden water door bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de bestaande beek;
• veilig houden van het bestaande fietspad door het plangebied, bijvoorbeeld door maar aan één kant een hek te

plaatsen of door het fietspad te verlichten;
• na aankoop grond en opstallen, de verouderde gebouwen slopen op het terrein van de grondeigenaar om 

crimineel gebruik en ‘verrommeling’ van het landschap te voorkomen;
• voorkomen overlast door geluid afkomstig van de installaties en schittering door reflectie zonnepanelen;
• voorkomen van nog meer ongelukken met reeën op de Twenteroute.

Met de suggesties uit de buurtgesprekken is zoveel mogelijk rekening gehouden in de verdere uitwerking van de
plannen. Daarnaast is ook gekeken naar de aandachtspunten die het Gelders Genootschap en de gemeente hebben 
meegegeven.

Direct omwonenden (binnen 200meter vanaf het plangebied, en daarbuiten met direct zicht op het zonneveld) en
belangenvereniging Hupsel zijn hierna schriftelijk uitgenodigd voor een meedenksessie met als doel het uitgewerkte plan 
te presenteren. Vanwege de corona-maatregelen is hiervoor een digitale sessie georganiseerd.

Verloop van de bijeenkomst
Opening (paginaþÿ �s 1 t/m 6 van de presentatie)
Om 20:00 heet  iedereen van harte welkom. Er wordt toegelicht dat wanneer je niet in beeld wilt
verschijnen, de camera uitgezet kan worden. De sessie zal niet worden opgenomen, maar er wordt een anoniem verslag
gemaakt van de vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst en in de chat. De sprekers en de agenda worden getoond
en het doel van de avond wordt uitgelegd.

Grondeigenaar
De  is aanwezig om kort de motivatie toe te lichten om mee te werken aan zonneveld Hupsel. De meeste
direct omwonenden kennen de achtergrond van de familie en het bedrijf, maar voor degenen voor wie dit nieuw is, willen
zij dit graag delen. De familie had het landbouwbedrijf graag voortgezet, maar door verschillende omstandigheden (o.a. 
ziekte en de aanleg van de Twenteroute) was dit niet mogelijk. Het ontwikkelen van een zonnepark geeft de familie kans
op een toekomst in de melkveehouderij. Sinds 2019 zijn er gesprekken met verschillende partijen geweest, en vanaf
2020 is de familie een samenwerking aangegaan met Solarfields, omdat dit een partij is die past en die ook veel ervaring 
heeft met werkwijze met betrekking tot aanleg van een zonnepark en die daardoor ook bij de omgeving Hupsel past. 
Solarfields heeft in de loop van 2020 contact gezocht met Agem en Berkelland Energie.



Planvorming (paginaþÿ �s 9 t/m 13 van de presentatie)
Paul vertelt meer over het doorlopen ontwerpproces en het beoogde realisatieproces.

Gedurende de presentatie over de planvorming wordt gevraagd welke onderzoeken er zijn uitgevoerd. Antwoord: Op
basis van een quickscan is naar voren gekomen welke onderzoeken benodigd zijn op deze locatie. Tot nu toe is
uitgevoerd:

• een ecologisch onderzoek
• AERIUS-berekening

Verder zal er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld worden en een archeologisch onderzoek volgen.

Lokaal Eigendom (paginaþÿ �s 14 t/m 16 van de presentatie)
Zonneveld Hupsel wordt voor 50% coöperatief opgezet. Er zal een energiecoöperatie opgericht worden die het
zonneveld deels in eigendom heeft, waardoor zowel zeggenschap als inkomsten in de omgeving van Hupsel blijven. Het
bestuur van de nog op te richten energiecoöperatie wordt bij voorkeur gevormd door omwonenden.  roept
de aanwezige omwonenden op om zich te melden als er interesse is in een bestuursfunctie.

Vragen rond dit onderwerp:

Er is gesproken over stroom voor 4.100 huishoudens, is het de bedoeling dat het hiervoor gebruikt wordt of komt er
binnenkort een groot datacenter in de buurt? Geantwoord wordt dat het streven juist is om de lokaal opgewekte energie
lokaal te benutten, zodat we de kringloop sluiten en we in de Achterhoek zelf grip houden op onze eigen
energievoorziening.

Zal het park niet worden doorgespeeld naar buitenlandse investeerders? Antwoord: In ieder geval het deel dat lokaal
eigendom is niet! De lokale coöperatie zal zeggenschap hebben over beheer en exploitatie. Wat betreft het deel dat in
eigendom is bij Solarfields is dat zeker de intentie niet, maar daar is nooit 100% garantie op te geven. In de
aandeelhoudersovereenkomst binnen de Project BV worden zulke risicoþÿ �s ook zoveel mogelijk beperkt.

Inrichtingsplan (paginaþÿ �s 19 t/m 47 van de presentatie)
 laat via meerdere afbeeldingen zien hoe het inrichtingsplan er nu uit ziet. Knelpunten en kansen worden

benoemd. Waaronder de ecologische meerwaarde van de inrichting van het zonneveld door middel van aansluiting op
de natuur in de omgeving. De gemeente Berkelland vult aan dat dit ook een eis is vanuit het RODE beleid (Ruimtelijke
Ordening en Duurzame Energieopwekking).

De volgende vragen worden gesteld:

Hoe lang duurt het tot de inpassing in volle omvang is te zien? Antwoord: Het duurt twee tot drie jaar voordat de
volledige groei is bereikt. Er wordt niet te klein geplant, maar ook geen volgroeide bomen of struiken omdat dit niet goed
pakt.

Wat te doen bij droge jaren? Antwoord: De eigenaren van het plan hebben een zorgplicht met betrekking tot de
landschappelijke inpassing. Het groen moeten, en zullen, wij dus in stand houden. Bij de aanbesteding van het
groenwerk wordt ook meegenomen dat er de eerste jaren beheer wordt uitgevoerd, waaronder het extra geven van
water. Belangrijk is daarnaast om te planten in het najaar.

Het park wordt tzt weer afgebroken en niet alleen deze maar ook andere parken in het land. Is dan ons energie probleem
opgelost of is er dan geen energieprobleem meer? Antwoord: Wellicht zijn er tegen die tijd door innovatie andere
technieken die minder ruimte in beslag nemen. In ieder geval zullen de initiatiefnemers zich altijd blijven inzetten voor
duurzame energie; dit is immers onze doelstelling.

Er is gesproken over afbraak van de schuren, hoe zit dat met het woonhuis? Antwoord: het plan is vooralsnog om het
woonhuis in tact te laten. Over de bestemming van de woning denken we nog na. Eventuele suggesties hierover zijn
welkom.

Wat is de geplande looptijd van het project, en wat is het huidige plan om het terug te brengen in originele staat?
Antwoord: de looptijd is 30 jaar; daarna is Solarfields eigenaar van de grond. Afspraak is dat de grond weer in
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. De bestemming van de grond is daarna nog steeds agrarisch.

Zorgplicht voor bodemvruchtbaarheid: als na 30 jaar blijkt dat deze is achteruit gegaan, wie is daar dan verantwoordelijk
voor? Antwoord: De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk dat het gebied en bodem in de oorspronkelijke staat worden
opgeleverd. De vervolgvraag is of er dan een 0-meting wordt gedaan? Het antwoord daarop is ja. De vraagsteller



ontvangt graag meer informatie over welke parameters worden gebruikt in de nulmeting. Afgesproken wordt dat deze
informatie op een later moment per email persoonlijk wordt toegestuurd. Zoals bij de vorige vraag beantwoord, is
Solarfields eigenaar van de grond en zal eventuele vermindering van bodemvruchtbaarheid voor hun risico zijn.

Is het de bedoeling om naast de transformatoren, ook batterij opslag te plaatsen? Antwoord: Solarfields is bezig met
onderzoeken naar de mogelijkheid van batterijen en een koppeling met onze zonneparken. Dit gebeurt bij een paar pilot
projecten, waarvan Hupsel geen deel uit maakt. De techniek staat nog in de kinderschoenen en is op dit moment erg
kostbaar, dus of en wanneer dit gerealiseerd zou kunnen worden is onbekend.

Hoe zit het met geluidshinder? Antwoord: zonnepanelen wekken stroom op. Deze stroom wordt omgevormd door
transformatoren en dit proces geeft een licht geluid. Overdag is dit nauwelijks hoorbaar door de geluiden uit de omgeving
zoals het geritsel van blad s Nachts schijnt de zon niet; wordt er geen stroom opgewekt, en is er dus ook geen geluid.

Hoe zit het met schittering van het licht op zonnepanelen? Antwoord: hier zal geen sprake van zijn. Ten eerste hebben
de panelen een anti-reflecterende coating. Ten tweede is de hoek van de inval van het licht, ook de hoek van de
uittreding, en dat is met name omhoog. En ten derde is er beplanting rondom de panelen.

Visualisaties (paginaþÿ �s 48 t/m 71 van de presentatie)
Om 20.45 start  de presentatie van de gemaakte visualisaties. Er wordt aangegeven dat we iets uitlopen in de tijd, 
maar dat er zeker voldoende ruimte zal worden genomen voor de dialoog.

De getoonde visualisaties zijn met en zonder landschappelijke inpassing. Dit omdat in de beginjaren het groen nog tijd
nodig heeft om tot volledige omvang te komen. En simpelweg omdat er weinig meer dan groen te zien zal zijn als alleen
de visualisaties met volledige inpassing worden getoond.

Wil je een impressie hebben van je eigen uitzicht, bijvoorbeeld vanaf keukenraam of de achtertuin? Dan is dit mogelijk!
Stuur een zelf gemaakte foto (graag mét locatieaanduiding) rechtstreeks naar  via  of naar
de projectmailbox 

Vraag: Vanaf de Eimersweg, onze woning wordt er niets dus gedaan aan het zicht op de panelen. Wij zien de panelen
dus volledig op ongeveer 20 meter afstand. Antwoord: Het zou kunnen zijn dat er geen beplanting mogelijk is vanwege
kabels en leidingen. Maar ook dan zijn er oplossingen zoals het planten van klimop tegen het hekwerk en het plaatsen
van houtwallen. Deze specifieke locatie wordt nog verder uitgezocht en later teruggekoppeld aan de twee betreffende
huishoudens.

De vraagsteller geeft tevens aan prijs te stellen op een gesprek omdat dit toentertijd niet heeft kunnen plaatsvinden.
Afgesproken wordt dat er persoonlijk contact wordt gezocht om een afspraak in te plannen.

Afronding en afspraken
Er wordt aangegeven dat het verslag van de bijeenkomst inclusief de presentatie naar alle aanwezigen gemaild zal
worden. Eventuele reacties daarop zijn van harte welkom.

Vraag: Is er een termijn (datum) waarop de initiatiefnemers alle reacties van omwonenden en belanghebbenden binnen
willen hebben? Ik kan me voorstellen dat er later nog opmerkingen of ideeën naar voren zouden kunnen komen
Antwoord: dat begrijpen wij en wij dachten aan een week reactietermijn. We zullen de presentatie morgen gelijk
toesturen zodat er optimaal tijd is om deze te bekijken. Het verslag en het inrichtingsplan zullen dan volgen wanneer
deze gereed zijn.

Opmerking: Ik denk dat het goed is om even de tijd te nemen de presentatie gedetailleerd nog rustig te bekijken, en dan
nog te kunnen reageren. Een week is dan erg kort. Antwoord: we zullen bekijken in ons huidige proces wat haalbaar is
om de reactietermijn te verlengen.

Om 21:20 zijn er geen nieuwe vragen meer en worden alle deelnemers hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en
gegeven feedback. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Vervolg
Met de verslaglegging van de meedenksessie wordt stap 2 in onderstaande visualisatie afgerond. Hierna zullen wij
overgaan naar stap 3: het organiseren van een inloopavond voor de bredere omgeving. Uiteraard zullen alle direct
omwonenden hier ook weer voor worden uitgenodigd.

Indien de deelnemers aan de meedenksessie of andere direct omwonenden en/of belanghebbenden nog met vragen
zitten of input willen aanleveren horen wij dat graag. Dit kan via het contactformulier op de projectwebsite
(www.agem.nl/zonneveldhupsel), een mail aan  of door te bellen met Agem via 0314 - 820



388. Een gesprek of visualisatie aanvragen behoort altijd tot de mogelijkheden. Om inhoudelijke input op het plan of 
op de verslaglegging te kunnen verwerken, vragen wij te reageren vóór maandag 15 februari.

Zoeken naar kansrijke gebieden 
voor duurzame energieopwekking.

Concrete initiatieven voor duurzame 
energieopwekking.

Energieneutraal 2030

Stap
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Stap 4: Stap 5:
Samen eigenaar De schop in
worden. de grond.

Stap 2:
Meedenken en 
meepraten.

Stap 3: 
Inloopavond 
voor de bredere

Mijlpaal:
Het plan is 
klaar voor de

omgeving. vergunnings

Stap 6: 
Samen profiteren 
van groene energie.

-aanvraag.
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Zaaknummer: 26236

PARTICIPATIE OVEREENKOMST PROCES- EN FINANCIËLE PARTICIPATIE
ZONNEVELD HUPSEL

Gesloten tussen de gemeente Berkelland enerzijds en Solarfields Projecten B.V AGEM 
Ontwikkeling B V. anderzijds in verband met het verzoek van laatstgenoemde om af te wijken
van het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020þÿ �� voor het realiseren van een tijdelijk
zonnepark voor 30 jaar nabij de Groenloseweg te Hupsel.

De ondergetekenden:

1 de gemeente Berkelland, hierbij vertegenwoordigd door de heer drs. ,
burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van 4 november 2018, hierna te
noemen de gemeente

en

2. Solarfields Projecten B V.  rechtsgeldig vertegenwoordigd door
 geboren op n en  geboren te  

en

3. AGEM Ontwikkeling B V. ), rechtsgeldig vertegenwoordigd door
, geboren op 

en
4. Berkelland Energie U.A. ( ), rechtsgeldig vertegenwoordigd door

, geboren op 

Solarfields Projecten B.V AGEM Ontwikkeling B V. en Berkelland Energie U.A. hierna
gezamenlijk te noemen: “de verzoeker  De verzoeker handelt namens en ten behoeve van 
de op te richten vennootschap; hier verder te noemenþÿ�  �Project B.V. in oprichting

Considerans
in aanmerking nemende:
a. dat de verzoeker in April 2021 bij de gemeente een omgevingsvergunning wil aanvragen

voor het planologisch mogelijk maken van een zonnepark nabij de Groenloseweg in
Hupsel plaatsnaam kadastraal bekend Eibergen. Het eerste deel bestaat uit de volgende
sectie AB nummer(s): 425, 429, 434, 646 (deels), 743, 760, 763, 765, en 768 met een 
totale omvang van 163.620 m2. Het tweede deel bestaat uit de volgende sectie AC
nummers: 456, 469, 470 en 532 met een totale omvang van ca. 32.174 m2;

b dat het verzoek wordt aangemerkt als een aanvraag om (buitenplans) af te wijken van het
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub c juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

c. dat het verzoek door de gemeente geweigerd behoort te worden, tenzij de gemeente
bereid is om mee te werken aan herziening of afwijking van het bestemmingsplan;

d dat de gemeente pas kan besluiten tot een herziening of afwijking van het
bestemmingsplan als daarbij sprake is van een goede ruimtelijke ordening;

e. dat het plan moet voldoen aan het op 20 februari 2018 door de gemeenteraad 
vastgestelde “Beleidsnotitie Ruimtelijke Ordening en Duurzame energieopwekking in 
Berkellandþÿ �� (hierna: RODE) en de aanvulling daarop vastgesteld op 19 februari 2019;

f. dat de vereisten voor de financiële- en procesparticipatie zijn omschreven in 
beleidsuitgangspunt 3 en bijlage 9 van de genoemde beleidsnotitie en in de genoemde
aanvulling van februari 2019;

Ten aanzien van financiële participatie komen partijen het volgende overeen:

paraaf verzoeker: paraaf gemeente:

blad 1 van 3



1. Dat het partipatieplan (Agem; 12 november 2020; versie 1.0) wordt uitgevoerd. De in deze 
overeenkomst vastgelegde verplichtingen van de verzoeker voor realisatie en beheer van het
zonnepark worden aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat:
a) SDE subsidie verkregen wordt; en
b) de omgevingsvergunning voor de verwezenlijking van het zonnepark onherroepelijk wordt;

en
c) de verzoeker de financiële zekerheid heeft gekregen van financiers dat zij de bouw van 

het zonnepark kan aanvangen (þÿ �financial close');
d) het zonnepark daadwerkelijk is gerealiseerd.

2. De verzoeker verplicht zich jegens de gemeente uiterlijk direct nadat zij de onder artikel 1 
punt c de benoemde financiële zekerheid heeft verkregen, uitvoering te geven aan de in deze
overeenkomst vastgelegde verplichtingen door met de in de betreffende artikelen van deze
overeenkomst genoemde derden, zoals omwonenden aangrenzend aan het zonnepark (zie
participatieplan), overeenkomsten te sluiten waarmee nader invulling wordt gegeven aan de
verplichtingen van de verzoeker om financiële participaties aan te gaan. De verzoeker zal
kopieën van de gesloten overeenkomsten aan de gemeente ter hand stellen.

3. Deze overeenkomst laat uitoefening van alle publiekrechtelijke bevoegdheden door de 
gemeente volledig onverlet.

4. Zodra verzoeker om wat voor reden dan ook het zonnepark niet kan bouwen dan vervalt
deze overeenkomst en dan stuurt zij de gemeente een verzoek om de vergunning in te
trekken.

5. Het is verzoeker niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden (zoals andere ontwikkel- of bouwpartijen)
tijdens de bouw, exploitatie en het na 30 jaar verwijderen van de installatie, zulks met
uitzondering van een overdracht door de verzoeker aan een groepsmaatschappij als bedoeld in
artikel 24b van het Burgerlijk Wetboek Boek 2. De verzoeker kan de gemeente verzoeken aan
de overdracht van rechten en verplichtingen medewerking te verlenen. De gemeente zal haar
medewerking niet op onredelijke gronden weigeren. Aan deze medewerking kan de gemeente
wel voorwaarden verbinden:
a) Er kan een wijziging plaatsvinden ten aanzien van de bestuurder van het zonnepark De 

gemeente wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld;
b) Er kunnen geschillen tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst.

Omdat op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing is worden geschillen
voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen het
grondgebied van de gemeente is gelegen;

c) Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur is deze overeenkomst openbaar, 
behoudens de uitzonderingsgronden genoemd in artikel 10 en 11 van deze wet.

d) De vereisten ten aanzien van ecologie en landschappelijk inpassing zijn uitgewerkt in een 
landschapsinrichtings- en beheersplan. Ten aanzien van de procedure voor de onderdelen
landschap, ecologie en participatie verbind de verzoeker zich zoveel mogelijk aan de
adviezen van de commissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Berkelland.

6 .Ten aanzien van procesparticipatie komen partijen overeen dat het partipatieplan (Agem; 1
november 2020; versie 1.0) wordt uitgevoerd

7 . De verzoeker spant zich in de proce - en financiële participatie met de omgeving zovee
mogelijk voorafgaand aan de omgevingsvergunningprocedure tot stand te brengen teneinde
de omgeving volwaardig gelegenheid te geven tot het leveren van een inbreng voor de
participatie; dat wil zeggen zonder de druk van wettelijke vergunning termijnen of wettelijke
subsidietermijnen. De verzoeker maakt het technische, financiële en juridische tijdspad en
go/no go momenten duidelijk aan de omgeving.

paraaf verzoeker: paraaf gemeente:

blad 2 van 3



Aldus ondertekend,

de verzoeker.

Bijlage 1. (Agem; 12 november 2020; versie 1.0) ).

paraaf verzoeker: paraaf gemeente:

blad 3 van 3 f
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1 Inleiding

1.1 Introductie

Samen met Agem en BerkellandEnergie ontwikkeld Solarfields een zonneveld langs de N18 nabij Hupsel in de 
gemeente Berkelland. Met dit zonneveld willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan een energieneutrale 
gemeente Berkelland in 2030. Volgens het RODE beleid1 van de gemeente is hiervoor een mix aan opwekinstallaties 
van duurzame energie nodig waaronder grondgebonden zonneparken.

Voor het zonneveld Hupsel is een landschapsinrichting en -beheersplan opgesteld (Eelerwoude; d.d. 25 maart 2021; 
projectnummer 200505). Dit plan kwam tot stand binnen de afspraken over proces en financiële participatie zoals 
vastgelegd in de participatieovereenkomst tussen gemeente en de initiatiefnemers (d.d. 7 december 2020; nr.: 26236). 
Een van de afspraken is dat het participatieplan (Agem; 12 november 2020; versie 1.0) wordt uitgevoerd.

De kenmerken van het huidige plan voor het zonneveld Hupsel zijn:

Bruto plangebied: 
16,2 ha

Netto plangebied:
11,0 ha

Energie voor:
ca. 4.000 huishoudens p/j

Onttrokken cultuurgrond: 

11,0 ha

Exploitatieduur:

30 jaar

N18

Hupsel Airport
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Figuur 1: kaart met percelen plangebied (bron: 
Google Maps) > D

1 Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland
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1.2 Doel participatieverslag

Het verslag van het participatieproces is opgesteld met als doel om een gezamenlijk beeld vast te stellen van het 
doorlopen ontwikkelproces door initiatiefnemers, inwoners en de gemeente. Het verslag beschrijft daarmee de 
inspanning en het resultaat van de voorgenomen acties, zoals beschreven in de verschillende fases tot aan de 
vergunningaanvraag (zie §2.6 v/h participatieplan).

Voor de initiatiefnemers is lokale participatie een belangrijk aspect van een gedegen maatschappelijke inpassing. 
Hiervoor zijn meerdere bijeenkomsten gehouden met de omgeving en betrokken organisaties. De oogst van deze 
bijeenkomsten is gebaseerd op de afzonderlijke verslaglegging, vertaald naar het inrichtingsplan en inzichtelijk gemaakt 
in deze rapportage.

Participatie tijdens de contractering en realisatie richt zich op de mogelijkheid om lid te worden van een coöperatie. Deze 
projectcoöperatie i.o. wordt voor 50% mede-eigenaar van het zonneveld Hupsel, de leden kunnen delen in de winst van 
het project en krijgen lokaal zeggenschap over belangrijke besluiten. Zo kan worden meebeslist over de afname van de 
opgewekte stroom. Uitgangspunten staan beschreven in het participatieplan voor het zonneveld Hupsel. Deze 
uitgangspunten zijn niet aangepast op basis van het doorlopen planproces met de buurt en betrokken organisaties.

1.3 Hoe hebben we het aangepakt?

Participatie tijdens het planproces richtte zich met name op het informeren en laten meedenken op belangrijke aspecten 
van het project, zoals het ontwerp en de landschappelijke inpassing. De belangrijkste wensen, ideeën en voorwaarden 
zijn opgehaald tijdens 1:1 gesprekken in de buurt en met betrokken organisaties. Deze doelgroep is vervolgens opnieuw 
uitgenodigd voor een meedenksessie, deze ging digitaal via Microsoft-Teams. Tenslotte is voor een breder publiek een 
informatiebijeenkomst gehouden als digitale variant van de openbare inloopavond, dit vanwege de coronamaatregelen.

De verslagen zijn eerst in concept voorgelegd aan de deelnemers voordat de verslagen definitief zijn verstuurd. De 
verslagen van de meedenksessie en de informatiebijeenkomst zijn geanonimiseerd te vinden op de projectwebsite 
https://www.agem.nl/zonneveldhupsel en als bijlage bijgevoegd.

In de volgende tijdlijn is te zien welke stappen zijn gezet:

Kennismaking 
directe buren
• Q12021

Veldbezoek & uitgangspunten 
Gelders Genootschap & Gemeente
• juli 2020 • Olokt. 2020

Meedenksessie
• 27 januari 2021

Informatieavond

Directe buren
• 16sept. 2020

• 10 maart 2021

Aanvraag vergunning
• 13 April 2021

1:1 gesprekken met direct omwonenden

Onderzoek 
& ontwerp

Buurt 
gesprekken

24 nov. 2020

• 08 dec.2020

• 18feb. 2021

03 feb. 2021
Vergunning & aanvraag subsidie
• Oktober 2021

2020

Figuur 2: chronologisch overzicht deelname aan planproces door omgeving

2021
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Directe buren
Solarfields heeft met de directe buren van het plangebied, de bewoners aan de Schurinkweg (2 en 4) en de Borckinkweg 
(1), begin 2020 kennisgemaakt en alvast een aantal wensen/bezwaren geïnventariseerd. Op 16 september 2020 heeft er 
opnieuw een gesprek plaatsgevonden met de bewoners van Schurinkweg 2 & 4 en Borckinkweg 1. Agem is ook 
aangeschoven bij dit gesprek en het verslag hiervan is opgenomen in de bijlage. Gedurende het gehele traject is 
vervolgens contact gehouden met de directe buren via de bewoner aan de Borckinkweg.

Velbezoek & uitgangspunten Gelders Genootschap & Gemeente
Op basis van het concept-inrichtingsplan (Eelerwoude; 16 juli 2020) heeft de landschapsadviseur van de gemeente, met 
een adviseur van het Gelders Genootschap, het plangebied bezocht. In oktober 2020 zijn vervolgens de 
aandachtspunten ontvangen op het inrichtingsplan en vond een beleidscheck plaats op het plan aangevuld met verlengd 
perceel aan de zuidzijde.

Buurt maken: 1:1 gesprekken met direct omwonenden
De meeste 1:1 gesprekken met direct omwonenden vonden plaats op 24 november en 8 december ’20. Dit zijn alle 
adressen binnen 200 meter vanaf het plangebied en een groot aantal adressen buiten de 200 meter maar binnen de 
1000 meter met zicht op het plangebied (zie Figuur 3). Het bezoek was onaangekondigd. Van de 17 adressen zijn we op 
13 adressen een gesprek aangegaan met de bewoners. De gesprekken waren kort, vriendelijk en coronaproof. Bij een 
aantal bewoners vond het gesprek plaats aan de keukentafel. Bij zowel de adressen waar iemand thuis was als de 
adressen waar niemand thuis was, is een brief achtergelaten. Deze zijn als bijlage bijgevoegd.

Vervolgens zijn op 3 en 18 februari keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners aan de Groenloseweg (44, 46, 46A).

Zonnepark Hupse!

Plangebied + omwonenden
21 weergaven
Alle wijzigingen opgeslagen in Drive

9 Laag toevoegen S+ Delen 
O Voorbeeld weergeven

Omwonend e 200 meter

Omwonend < 200 meter

% Adressen < 200 meter

T Individuele stijlen

Q Schurinkweg 2

Q Schurinkweg 4

Q Oude Groenloseweg 15

Q Borckinkweg 1

Q Groenloseweg 36

Q Oude Groenloseweg 17

Q Eimersweg 1

Q Groenloseweg 42

Q Groenloseweg 34

Q Kerkdijk 1

Q Molenweg 17

Q Groenloseweg 46

$ Groenloseweg 38

Q Groenloseweg 40

Q Groenloseweg 44

Q Eimersweg 3

Q Groenloseweg 46A

M Omwonend < 1000 meter 

T Individuele stijlen

Gre

Be

Hupselsche 
Beek

Body Stress Releas 
praktijk Ei berge

1

/8 y*Të 
59 y •/

th ..- 

nqParkA O"'

Omwonend < 1000 meter

Figuur 3: alle adressen binnen 200m zijn bezocht en een deel van de adressen binnen 1000m
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Meedenksessie
Op 27 januari jl. is een meedenksessie georganiseerd door de initiatiefnemers. Hiervoor zijn alle bewoners van de
adressen uitgenodigd die ook in de buurtgesprekken zijn benaderd. De uitnodigingsbrief is opgenomen als bijlage. In het
volgende overzicht staan de adressen die een uitnodiging hebben gehad voor deelname aan deze online sessie:

Borckinkweg 1 7151 HK Eibergen Hupselse dwarsweg 7 7151 HP Eibergen

Eimersweg 1 7151 HB Eibergen Hupselse Esweg 2 7151 HM Eibergen

Groenloseweg 36 7151 HG Eibergen Hupselse Esweg 3 7151 HM Eibergen

Groenloseweg 42 7151 HG Eibergen Hupselse Esweg 4 7151 HM Eibergen

Groenloseweg 46A 7151 HG Eibergen Hupselse Esweg 5 7151 HM Eibergen

Oude Groenloseweg 15 7151 HC Eibergen Hupselse Esweg 6 7151 HM Eibergen

Oude Groenloseweg 17 7152 HC Eibergen Hupselse Esweg 7 7151 HM Eibergen

Schurinkweg 2 7151 HJ Eibergen Kerkdijk 2 7152 DB Eibergen

Schurinkweg 4 7152 HJ Eibergen Kerkdijk 4 7152 DB Eibergen

Eimersweg 3 7151 HB Eibergen Landweerdijk 1 7152 CE Eibergen

Groenloseweg 38 7151 HG Eibergen Wolbrinkweg 1 7151 HL Eibergen

Groenloseweg 40 7151 HG Eibergen Wolbrinkweg IA 7151 HL Eibergen

Groenloseweg 44 7151 HG Eibergen Wolbrinkweg 3 7151 HL Eibergen

Groenloseweg 46 7151 HG Eibergen Wolvenkamerweg 1 7152 DC Eibergen

Kerkdijk 1 7152 DB Eibergen Wolvenkamerweg 2 7152 DC Eibergen

Kerkdijk IA 7153 DB Eibergen Wolvenkamerweg 3 7152 DC Eibergen

Molenweg 17 7151 HA Eibergen Wolvenkamerweg 4 7152 DC Eibergen

Hupselse dwarsweg 3 7151 HP Eibergen Wolvenkamerweg 4A 7152 DC Eibergen

Hupselse dwarsweg 5 7151 HP Eibergen 7152 DC Eibergen

Fig uur 4: Adr essen die zij n uit g eno dig d vo o r deel na me a a n de meedenk sessie

Dertien huishoudens, de belangenvereniging Hupsel en de gemeente Berkelland (ca. 18 mensen) namen deel aan de
online meeting via Teams. Vanwege de privacybescherming zijn deze adressen niet gespecificeerd.

Informatieavond
Op 10 maart 2021 zijn de plannen gepresenteerd aan een breed publiek via een online bijeenkomst. Hiervoor zijn alle
adressen binnen 1000 meter vanaf het plangebied actief uitgenodigd (zie Figuur 3). De uitnodigingsbrief en het
persbericht zijn opgenomen als bijlage. Naast de belangenverenigingen van Hupsel, Gelselaar en Wildbeheer Rekken
namen 24 omwonenden deel aan deze avond. Zes omwonenden gaven hun adres niet op en van de overige 18
deelnemende adressen liggen er 5 binnen 500 meter van het plangebied.

Verslag participatieproces

2.1 Aanbevelingen Gel ers Gen otschap

Op 1 oktober 2020 heeft de gemeente en het Gelders Genootschap haar aandachtspunten op het inrichtingsplan
(Eelerwoude; conceptversie van 16 juli 2020) gedeeld met de initiatiefnemers nadat vlak daarvoor de locatie is bezocht.
Deze paragraaf beschrijft vijf belangrijke aandachtspunten en de invulling daarvan.

1. Er ontbreken onderdelen zoals de argumentatie van gemaakte keuzes en heldere conclusies gebaseerd op
inventarisaties en analyse. Het bepla^tingsplan ontbreekt en een heldere beschr jving van kernkwaliteiten,
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kenmerken, doorsnedes, verschil bestaande en nieuwe landschapselementen, visualisatie toekomstig beeld 
(incl. hekwerken, beheerwegen, entree zonnevelden en trafo’s en bijgebouwen).

Het inrichtingsplan is aangevuld met een beplantingsplan (hst. 6) en een uitwerking van de panelen met technische 
elementen (hst. 5). Conclusies zijn in verband gebracht met de inventarisatie en landschappelijke analyse. De gevraagde 
doorsnedes van de watergang en voormalige spoorlijn zijn opgenomen in het inrichtingsplan en de maatvoering, 
aanplant en beheer van landschapselementen zijn verder verduidelijkt. Tenslotte is een beplantingsplan met inzicht in 
nieuwe elementen, soorten en wijze van aanplant opgenomen.

Nieuw zijn de percelen aan de zuidzijde. Deze percelen zijn toegevoegd nadat een aantal percelen aan de noordkant uit 
het plangebied zijn gehaald vanwege de landschappelijke kwaliteiten van de Hupselse es en om meer afstand tot het 
zonneveld voor de bewoners aan de Schurinkweg. Ook de bouwwerken, beheerpaden en poorten in het hekwerk zijn nu 
opgenomen in het plan.

2. Maak onderscheid in schakering kleinschalige percelen en autonome voormalige spoorljn met meer 
continuïteit en samenhang in beplantingsstructuren. Wissel grondgebruik af met minimaal 1 open veld zonder 
panelen, versterk zichtbaarheid en biodiversiteit smalle watergang, benut bestaande randbeplanting voor 
omzoming zonnevelden, sluit ruimte b.j het erf aan op kenmerken landschap en zorg dat de erfbeplanting geen 
deel uitmaakt van de inpassing van de zonnevelden.

Ruimtelijk is vanuit cultuurhistorie ingezet op landschapsherstel met ecologische meerwaarde. De beleving van de 
voormalige spoorlijn en het landschap wordt versterkt met een nieuwe groenstructuur en het plaatsen van insectenhotels 
langs de voormalige spoorlijn. Langs de watergang is de natuurvriendelijke oever verder uitgewerkt in samenwerking met 
het waterschap. Enkele percelen langs N18 en Schurinkweg worden volledig ingezet voor het inpassen van de 
paneelvelden. Hierbij wordt o.a. een deel van het weiland langs de Schurinkweg ingezet als kruidenrijk grasland zonder 
panelen. Als randbeplanting wordt bestaande beplanting doorgezet en versterkt de nieuwe randbeplanting de 
kleinschaligheid en de afwisseling tussen open en gesloten. Het bestaande groen rondom het erf is geïntegreerd in het 
plan en historische beplanting wordt hersteld. Het bestaande erf van de grondeigenaar (Groenloseweg 34), behoudt de 
boerderij met historische bijgebouwen. De landschaps-ontsierende bijgebouwen worden gesloopt.

3. De meest noordelijke en daaronder gelegen weiland hebben een inpassing met struweel nodig aan de oostzijde 
van het perceel en leg de noordelijkste drie zonnevelden aan onder ooghoogte, max. 1.50 meter. Dit i.v.m. 
handhaven van het zicht op de Hupselse es.

De randkamp aan de noordzijde van te plangebied is geen onderdeel meer van het plangebied, nu houdt het plan 
rekening met een duidelijke afbakening door het herstel van de esrandbeplanting op microreliëf. Het zonneveld zal 
nauwelijks effect hebben op bestaande zichtlijnen als er rekening wordt gehouden met de inpassing van de N18 en door 
de maximale hoogte van de zonnepanelen in de noordelijkste 3 velden te verlagen van 2,5 naar 1,6 meter.

4. Hoe en waar worden de hooilanden versterkt?

Door te stoppen met reguliere landbouw met bemesting en gebruik van pesticiden en door over te stappen op extensief 
ecologisch beheer, wordt geïnvesteerd in hooilanden met kruiden- en faunarijk grasland.

5. Waar komen de twee zeecontainers, welke functie hebben ze en hoe worden de containers ingepast?

De containers dienen voor opslag van reserveonderdelen voor het zonnepark, staan binnen de landschappelijke 
inpassing/hekwerk van de openbare weg en minimaal 50 m vanaf woningen. Met de bestaande forse groene 
achtergrond en kleurstelling containers (RAL) vindt de inpassing plaats.

2.2 Direct omwonenden
In lijn met het participatieplan zijn de 17 woonadressen binnen ca. 200 meter rondom beide deelplangebieden benaderd 
middels buurtgesprekken en een meedenksessie. Een eerste kennismaking vond plaats in het 1e kwartaal van 2020 met 
de bewoners langs de Schurink weg en Borckinkweg over het plangebied en de intentie om een zonneveld te 
ontwikkelen. Vervolgens is in september 2020 aan de keukentafel doorgepraat met deze bewoners over een eerste 
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inrichtingsschets. Besproken is het concept inrichtingsplan dat ook is voorgelegd aan de gemeente en het Gelders 
Genootschap (zie §2.1). Daarna zijn in de periode november ’20 - januari ‘21 de overige direct omwonenden benaderd 
en vonden buurtgesprekken plaats aan de keukentafel, op de oprit of digitaal via beeldgesprekken. De gekozen fasering 
heeft onrust gebracht onder een aantal direct omwonenden die niet in de 1e ronde zijn benaderd

De inbreng van de individuele buurtgesprekken en de gezamenlijke meedenksessie is in deze paragraaf samengevat. 
Dat geld ook voor wat er mee gedaan is in het uiteindelijke inrichtingsplan dat deel uit maakt van de 
vergunningaanvraag. Een uitgebreid geanonimiseerd verslag van de meedenksessie is te vinden op 
https://www.agem.nl/zonneveldhupsel en als bijlage opgenomen

Buurtgesprek Schurinkweg en Borckinkweg (sept. 2020)
De bewoners aan Schurinkweg 2 & 4 en Borckinkweg 1 gaan niet akkoord met de schets in het concept-inrichtingsplan. 
Men wil meer ruimte aan de westkant door het plangebied te verkleinen. Het volgende is besproken:

• Inzet percelen grondeigenaar tussen Groenloseweg en de nieuwe N18 ter compensatie van het plandeel met 
zonnevelden langs de Schurinkweg;

• Compensatie door het voormalig erf in te richten met zonnepanelen, waardoor de sloop van gebouwen ook 
wordt gegarandeerd;

• Een veilig fietspad (voormalige spoorlijn) door het plangebied;
• Men wil geen zicht op het zonneveld en vindt een goede inpassing met bijvoorbeeld een aarden wal (incl. 

natuurlijke begroeiing) en het inplanten met natuurlijke begroeiing (bosschages en heesters) van belang;
• Men wil geen hoge hagen of hekken die het zicht belemmeren;
• Vasthouden van water met meanderen bestaande watergang en aanleg natuurvriendelijk oevers;
• Garantie opruimen installaties na exploitatie of faillissement eigenaar.

Buurtgesprekken direct omwonenden (november ’20 - maart ‘21)
Er is geen draagvlak voor het zonneveld op de beoogde locatie onder een aantal direct omwonenden (zes huishoudens). 
Deze bewoners aan de Schurinkweg (nr. 2 en 4), Borckinkweg (nr. 1) en een aantal bewoners aan de (Oude) 
Groenloseweg (nr. 15 en 36) en Hupselse Dwarsweg (nr. 3) hebben dit nader gemotiveerd in een gezamenlijke 
schriftelijke reactie (Gezamenlijke aangelanden plan Zonneweide Hupsel; d.d. 11 feb. 2021). Rond het plangebied aan 
de Hupselse Es wordt gewoond en gezien als waardevol landschap vanuit leefbaarheid, toerisme, ecologie en historie. 
Men vindt het plan een aanslag op natuur en leefomgeving. Niet alleen voor deze zes huishoudens maar ook verder 
daaromheen. De openbare fiets- en wandelpaden in het gebied, alsmede de Borckinkweg en de beek van het 
Waterschap zijn geen toeristische routes meer na de komst van het zonneveld. De buurt vindt dat eerst de Regionale 
Energie Strategie voor de Achterhoek moet worden vastgesteld met inspraak van bewoners. Als het zonneveld er toch 
komt dan wil men, samen met andere omwonenden die zich niet direct tegen de komst van het zonneveld uitspreken, 
dat de initiatiefnemers rekening houden met:

• Zoveel mogelijk de zichtlijnen op de Hupselse es in stand houdt, m.n. vanaf de andere kant van de N18 (Oude 
Goenloseweg) door geen panelen te plaatsen tussen de watergang Toldiekske en de N18. Dit deel van het 
plangebied (ruim 3 ha.) kan dan worden ingericht als vochtige akker voor het vasthouden van water en 
windturbine van maximaal 25 meter hoog;

• Uitsluiten van een zonneveld in het plandeel met grondwatertrap III, volgens gemeentebeleid;
• Aandacht voor de verdrogingsproblematiek en het onderzoek naar grondwaterstanden in de directe omgeving, 

m.n. rond e fietstunnel onder de N18;
• Verstoring radarinstallatie Eibergen;
• Sloop van de (bij)gebouwen op het terrein van de grondeigenaar;
• Ruimte voor ruiterpaden tussen de divers zonnevelden;
• Zuidelijk plandeel: geen zicht op de zonnevelden vanuit de woningen/tuinen aan de Eimersweg, door inzet 

brede strook van de gemeente met streekeigen beplanting, aanleg aarden wal of paneelvrij houden van een 
deel van het plangebied. Alleen beplanting dat binnen 2 a 3 jaar het zicht ontneemt is niet haalbaar door 
verdroging. Dit gaat 5 tot 10 jaar duren ondanks grondverbetering;

• Noordelijk plandeel: zicht op het park vanaf andere kant N18 wegnemen met hoge streekeigen haag (b.v. 
Liguster) tussen N18. Inpassing van de N18 is hiervoor niet maatgevend;

• Noordelijk plandeel: profiel diepe sloot vanaf duiker onder N18 in stand houden en hiermee waterafvoer 
achterland garanderen;
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Onduidelijkheid over het inpassen van het zonneveld in de omgeving en of de afvoer van water verzekerd is 
voor een goede landbouwpraktijk stroomopwaarts;
Een maximale paneelhoogte van 1,6m boven maaiveld;

Figuur 6: voorstel buurt om deel plangebied 
TUSSEN WATERGANG EN N18 IN TE RICHTEN ALS NATTE
AKKER (CA. 3 HA)
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ï

Figuur 5: Voorstel buurt voor aanleg zandwal
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Meedenksessie ( 27 januari 2021)
Een uitgebreid verslag staat op de website (https://www.agem.nl/zonneveldhupsel) en is bijgevoegd als bijlage. 
Samengevat zijn dit de belangrijkste onderwerpen die zijn ingebracht:

• Grip op de vestiging van toekomstige stroomverbruikers, zoals een groot datacentrum op het bedrijventerrein 
de Laarberg en buitenlandse investeerders. Antwoord: Hiervoor is juist het lokale eigendom bedacht. De 
energie coöperatie heeft voor minimaal de helft zeggenschap over beheer en exploitatie van het zonnepark.

• De tijdelijke opslag van duurzame energie staat nog in zijn kinderschoenen. Grootschalige opslag in batterijen 
wordt nog onderzocht maar is zeer kostbaar. Met de inrichting van het zonnevels Hupsel wordt hier nog geen 
rekening mee gehouden.

• Inpassing zonnevelden duurt 2 tot 3 jaar nadat de struweelhagen zijn geplant. Eigenaren hebben zorgplicht in 
onderhoud en beheer landschappelijke inpassing, ook in droge jaren;

• Looptijd van het zonneveld is 30 jaar. De beplante perceelsranden geven een permanente landschappelijke en 
ecologische impuls aan het buitengebied van Berkelland met de randkampen en hooilanden. De nieuwe oevers 
en landschapselementen met mantel en zoom (esrandbeplanting, struweelsingels en bomenrijen) en oevers 
blijven behouden na afloop van de vergunning voor het zonneveld en/of de ontmanteling van het zonneveld 
nadat de technische en/of economische levensduur is bereikt. De grondwal kan desgewenst worden verwijderd.

• De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk dat het gebied en bodem in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd 
na 30 jaar. Dat wordt in de vergunning geregeld en is afdwingbaar door de handhavende instantie. Voor bouw 
wordt een 0-meting gedaan volgens de gangbare norm;

• Het effect van geluid door de omvormers en de schittering door reflectie van het zonlicht is minimaal doordat 
alleen overdag stroom wordt opgewekt en de panelen worden voorzien van een antireflectie coating.

Zonneveld Hupsel ( V3.0) Pagina 8 | 12



9
Inbreng vanuit buurtgesprekken en meedenksessie hebben tot de volgende aanpassingen in het 
plan geleidt.

• Het plangebied heeft in het zuidelijke deel hogere grondwaterstanden (deels III) en hier wordt op ingespeeld in 
het inrichtingsplan;

• Het zicht op het zonneveld voor de bewoners van de Groenloseweg 46, 46a en de St. Antoniushoeve 
(Eimersweg 1) wordt ontnomen door de aanleg van een grondwal (l/h/b = 150/1,8/5 meter) met oog voor 
grondverbetering;

• De bestaande afwatering van Tetinkveld in het noorden van het plangebied heeft in de huidige situatie een krap 
profiel en deze krijgt een ruimer profiel. Daarnaast wordt water vastgehouden door de aanleg van een 
natuurvriendelijke oever aan de noordzijde van de bestaande watergang in samenspraak met het waterschap.

• Er komt een wandel/ruiterpad langs bestaande watergangen;
• Er worden geen panelen geplaatst op het perceel ten noorden van de kruising Eimersweg;
• Deel plangebied nabij Schurinkweg wordt vrijgehouden van panelen;
• Contrast met grootschalige Hupselse es wordt versterkt door het landschap de zonnekamers en verdichte

esrand;
• Vanaf de N18 en vanaf de voormalige spoorlijn is het kleinschalige landschap van de hooilanden beleefbaar en 

herkenbaar. Het is niet de bedoeling om het hele zonneveld aan het oog te onttrekken maar het inrichtingsplan 
juist zorgt voor een balans tussen de zichtbaarheid van het zonneveld en het verdichten van de hooilanden.

2.3 Betrokken organisaties

De betrokken organisaties uit het participatieplan zijn benaderd, in deze paragraaf een samenvatting van de inbreng van 
deze partijen en waartoe dit heeft geleidt.

Belangenvereniging Hupsel
Op 5 januari jl. is via een online meting (Teams) de vereniging bijgepraat over de plannen en de mogelijkheid geboden 
om wensen en zorgen te uiten. Van deze bijeenkomst is een separaat verslag opgesteld. Hieronder een samenvatting:

• Op verzoek van de vereniging zijn deelnemers a/d meedenksessie uitgenodigd foto’s te sturen vanuit hun 
woning met zicht op het zonneveld. De initiatiefnemers stellen dan een 3D visualisatie op dat wordt gedeeld met 
de betreffende bewoners. Door een aantal huishoudens is hier gebruik van gemaakt;

• De vereniging vindt het belangrijk dat initiatiefnemers het plan ook volgens het ingediende ontwerp uitvoeren en 
het zonneveld goed onderhouden. Dit is natuurlijke de intentie van beide initiatiefnemers en wordt extra 
geborgd doordat er een energie coöperatie wordt opgericht voor het projecten met bestuurders uit de regio en 
directe omgeving van het zonneveld. Als vangnet is er de gemeente die de wettelijke taak heeft in het 
handhaven van hun eigen vergunningvoorschriften voor de bouw en exploitatie van het zonneveld;

• Voorkeur gaat uit naar sloop gebouwen op het terrein van de grondeigenaar. De schuren worden gesloopt en 
de boerderij blijft behouden volgens het huidige plan;

• Op verzoek van de vereniging zijn de initiatiefnemers in gesprek gegaan met de jachtcombinatie die actief zijn 
in het plangebied en hun vereniging Wildbeheer Eenheid (WBE) Rekken. Het gesprek moet dan gaan over het 
vluchtgedrag van reeën en het te plaatsen hekwerk;

• Tenslotte is informatie gedeeld over hoe het lokaal eigendom wordt georganiseerd en de financiële participatie 
vorm krijgt. Initiatiefnemers willen graag dat de directe omgeving ook wordt vertegenwoordigd in het bestuur 
van de nog op te richten project coöperatie die de 50% van het project in handen krijgt. Berkelland Energie zal 
t.z.t. hiervoor de vereniging Hupsel benaderen.

WBE Rekken
Op 15 maart jl. is contact geweest met de fauna coördinator van de Wildbeheer Eenheid (WBE) Rekken. Het volgende is 
besproken en verwerkt in het plan:

• Het zonneveld Hupsel werkt als magneet op klein wild (hazen, konijnen, marters, ratten, etc..) en reeën. 
Hierdoor wordt een forse toename “valwild” verwacht door aanrijdingen op de N18 ter hoogte van het noordelijk 
deel plangebied.
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Door het plaatsen van een hekwerk direct langs de N18 zal de faunapasseerbaarheid verminderen en het risico 
op aanrijdingen verlagen. Een andere maatregel is om rekening te houden met de aanplant, dit moet geen extra 
wil aantrekken.
Door de initiatiefnemers wordt erkent dat de nieuwe situatie met een zonneveld een risico met zich meebrengt 
en is bereid om met onderstaande maatregelen rekening te houden om dit risico te verlagen:
1. Het zonneveld ligt op afstand van de N18 waardoor er voldoende ruimte is voor vluchtgedrag van reeën en 

klein wild tussen het hek om het zonneveld en de kant verharding van de N18.
2. Landschapselementen langs het zonneveld geven juist beschutting bij gevaar.
3. Er worden geen soorten aangeplant aan de zijde N18 met aantrekkende werking voor wild.
4. Locaties met bos aan weerszijde van de weg wordt geen zonneveld aangelegd om het oversteken van wild 

te faciliteren.
5. Het hekwerk rond de zonnevelden is ree vriendelijk door het gaas in de onderste decimeters boven de 

grond niet aan te binden. Hierdoor kunnen (jonge) reeën er onderdoor.
6. Het hekwerk in de velden langs de N18 wordt anders uitgevoerd dan de andere delen van het zonneveld. 

Dit om de passeerbaarheid voor wild juist te verkleinen en daarmee het risico op aanrijdingen te verlagen.

Waterschap Rijn en IJssel
Op 10 december jl. zijn de initiatiefnemers in gesprek gegaan met het waterschap. Hiervoor is het conceptinrichtingsplan 
(Eelerwoude; 20 juli 2020) toegestuurd. De twee watergangen in het plangebied die op de legger/keur staan hebben 
geen kernzones of beschermingszones in het plangebied waarvoor beperkingen gelden. Het waterschap voert bij de 
Leerinkbeek het onderhoud over de grond van Rijkswaterstaat uit. Het volgende is afgesproken over de 
onderhoudspaden langs de bestaande watergangen en andere aanknopingspunten zoals de natuurzone langs de 
Leerinkbeek:

• Aanleg van een struweelsingel aan de noordzijde van de bestaande zone (zuidzijde plangebied) voor 
versterking van de groene dooradering van het landschap;

• Bij de afwatering van Tetinkveld ligt de wens bij het waterschap om het onderhoud van de bestaande 
watergang (4 m breedte) aan de noordzijde plaats te laten vinden. Aanleg van een natuurvriendelijke oever en 
singel kan deels op de grond van het waterschap, hiermee wordt de oeverzone verbreed en kan het 
onderhoudsmateriaal dichter bij de watergang komen mits de helling maximaal 1:10 is. Hierdoor kan eenzijdig 
onderhoud aan de noordzijde plaatsvinden.
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Figuur 7: schets aanpassing profiel (bron: waterschap)
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Ministerie van Defensie
Eind november 2020 is contact gezocht met het ministerie over eventuele verstoring door het zonneveld op het 
Antennepark Eibergen (Noachweg/Kranenweg). Het zonneveld Hupsel wordt op 3,4 km afstand ontwikkeld vanaf het 
antennepark. Voor dit park is de emissienorm berekend op -9,4dB. De verwachting is dat de extra maatregelen voor dit 
park haalbaar en betaalbaar zijn.

2.4 Informatieavond voor de bredere omgeving

Opmerkingen en vragen die door het bredere publiek zijn ingebracht zijn zoveel meegenomen in het definitief ontwerp 
van het zonneveld waarmee de aanvraag wordt ingediend. Daarnaast is er ruimte voor ideeën over lokaal eigenaarschap 
en het financieel deelnemen. Een uitgebreid verslag staat op de website (https://www.agem.nl/zonneveldhupsel) en is 
als bijlage opgenomen, samengevat zijn dit de belangrijkste onderwerpen waarover is gesproken:

• Uitgangspunt paneelhoogte is altijd maximaal 2,50m geweest. Door de esrandbeplanting te herstellen wordt de
randkamp geaccentueerd. Op de meest noordelijke percelen (geen plangebied) blijft het zicht over de 
randkamp met daarachter de Hupselse es behouden. Inmiddels is besloten om de panelen op de drie 
noordelijke percelen lager te plaatsen;

• Het fietspad wordt niet minder veilig door het zonneveld omdat het fietspad nergens wordt omsloten door hoge 
hagen. De fietser houdt aan een kant altijd zicht op het open zonneveld en kijkt over de panelen heen.

• De transformatoren worden op een ruimere afstand geplaatst van woningen dan de 50 meter die wettelijk is 
toegestaan en bij voorkeur geen camera’s als de verzekeringsmaatschappij daar in mee gaat;

• Voor een toename aan biodiversiteit in het gebied wordt het zonneveld ecologisch beheert en vindt er geen 
intensief agrarisch gebruik meer plaats. De nieuwe landschapselementen herstellen voor een deel het oude 
landschap. Ook hierdoor neemt de biodiversiteit toe. Met de energiecoöperatie als mede-eigenaar van het 
zonneveld hebben betrokken natuurorganisaties (b.v. IVN Oost Achterhoek) met bewoners invloed op het 
beheer en daarmee de biodiversiteit;

• De jong volwassen planten hebben wel drie jaar nodig voor volledige inpassing. In de 1e vier jaar zal intensiever 
worden geïrrigeerd tegen droogte. Gangbaar is om hiervoor het water uit de lokale watergangen te benutten. 
Eventueel kan het water worden benut dat nu wordt opgepompt om de fietstunnel onder de N18 droog te 
houden. Dit water wordt nu afgevoerd via de bermsloten op de afwatering van het Teteringveld. Wellicht is 
infiltratie van dat pompwater op de zonnevelden een optie? Het ontwerp houdt geen rekening met een 
verlaagde opstelling van panelen door het afgraven van grond. Het is niet duidelijk of hierdoor een 
waterbergende functie ontstaat en of het wenselijk is vanwege de archeologische waarden. Dit wordt niet verder 
onderzocht.
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Bijlagen
• Gespreksverslag Schurinkweg en Borckinkweg (Solarfields; 16 september 2020)
• Verslag meedenksessie direct omwonenden zonneveld Hupsel (Agem; 27 januari 2021)
• Verslag informatiebijeenkomst direct omwonenden zonneveld Hupsel (Agem; 10 maart 2021)
• Twee brieven “Buurt maken” (Agem; 8 december 2020)
• Uitnodigingsbrief meedenksessie (Agem; 15 januari 2021)
• Uitnodigingbrief informatiebijeenkomst & persbericht (Agem; 23 februari 2021)
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Op 16-9-2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden met de bewoners van Schurinkweg 2 & 4 en

Borckinkweg 1. AGEM is ook aangeschoven bij dit gesprek.

Insteek van het gesprek was om de laatste stand van zaken met elkaar te delen en ook

inhoudelijk te kijken naar het concept-inrichtingsplan. Los van vragen die beantwoordt zijn over

zorgenpunten als straling, reflectie en bodemkwaliteit, zijn er ook concreet acties besproken

waar Solarfields/AGEM naar gaan kijken. Samenvattend zijn de volgende punten besproken:

- De omwonenden hebben aangegeven met het plan, zoals geschetst in het concept- 

inrichtingsplan niet akkoord te gaan.

- Hierbij is aangegeven dat ze meer ruimte willen aan de westkant en suggereerden een 

stuk van het park af te snijden. SF/AGEM hebben aangegeven hiernaar te willen kijken en

daarbij zullen de volgende opties worden meegenomen:

De  heeft nog wat percelen in eigendom ten zuiden van het plangebied,

tussen de Groenloseweg en nieuwe N18. Er zal aan hen gevraagd worden of deze

percelen eventueel kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling en daarmee een

stuk van het huidige plangebied kan worden afgesneden. Parallel daaraan moet

onderzocht worden wat de (vergunnings)technische consequenties zijn voor het betrekken

van een niet-aansluitend perceel en of dit stuk ook binnen het beleid van de gemeente

Berkelland past.

Het deel waar momenteel de boerderij op staat is niet meegenomen in het plangebied. Er

wordt onderzocht of dit gevuld kan worden met panelen ter compensatie voor

verwijdering aan de westzijde. Hiermee wordt ook gegarandeerd dat het pand gesloopt

wordt.

- Er zijn zorgen om het fietspad tussen het projectgebied door en veiligheid. Hierover gaan 

SF/AGEM met de gemeente in gesprek om te kijken naar mogelijkheden.

- De bewoners van de Schurinkweg 2 & 4 willen graag dat het park uit zicht wordt gebracht

met een aarden wal (inclusie natuurlijke begroeiing) aan de westzijde.

- De bewoners aan de Borckinkweg 1 willen graag dat het park uit het zicht wordt gebracht

met natuurlijke begroeiing zoals, bosschages en heesters.

- De omgeving ziet een kans om meer water vast te houden in het gebied, door de

bestaande beek meanderend aan te leggen of te versterken met natuurvriendelijke

oevers. Hierover gaan SF/AGEM in gesprek met het Waterschap.

- In het huidige concept-inrichtingsplan is aan de noordzijde op de percelen van de

bewoners van Borckinkweg 1 een bosschage ingetekend, dit is onjuist en moet aangepast

worden.



- SF/AGEM gaan in gesprek met Defensie over het antenneveld en het eventueel
stralingsvrij maken van het zonnepark.

- SF/AGEM is gevraagd naar borging dat het zonnepark wordt opgeruimd na de 
exploitatieperiode of faillissement. Hier worden afspraken over gemaakt.

- SF/AGEM gaat z.s.m. in gesprek met andere omwonenden om het gesprek toe te lichten.

Qua proces en planning is aangegeven dat SF/AGEM in april de vergunning definitief wilt 
indienen. Er is beloofd om een snelle terugkoppeling te geven, zodra bovenstaande punten zijn 
uitgezocht. Dit zal resulteren in een nieuw ontwerp inclusief visualisaties, die dan ook met de 
bredere omgeving besproken zal worden voor input.



m G SOLARFIELDS
BerkellandEnergi Eelerwoude

voor mekaar.

Verslag meedenksessie direct omwonenden zonneveld Hupsel

Datum: 27 januari 2021

Locatie: online via Microsoft Teams

Deelnemers: 13 huishoudens, belangenvereniging Hupsel, gemeente Berkelland

Gespreksleider:  (Agem)

Sprekers:  (Berkelland Energie),  (Eelerwoude),  (Solarfields) en Familie
Wennink (grondeigenaar)

Moderators:  (Solarfields) en  (Agem)

Voorafgaand
Eind 2020 heeft de eerste kennismaking plaatsgevonden met de directe omgeving middels een bezoek of een brief over
de plannen voor een zonneveld en de mogelijkheid om contact te leggen via e-mail. Na dit eerste contact vonden
buurtgesprekken plaats met een aantal direct omwonenden, enkele jagers, en met de belangenvereniging Hupsel over
de inhoud van de plannen. Daarbij zijn zorgen geuit, maar kwamen ook wensen en ideeën op tafel voor verdere
planuitwerking, zoals:

• aanpassen van de plangrenzen;
• zonneveld niet in zicht voor direct omwonenden, en tegelijk vrij uitzicht houden op de Hupselse Es;
• vasthouden water door bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de bestaande beek;
• veilig houden van het bestaande fietspad door het plangebied, bijvoorbeeld door maar aan één kant een hek te

plaatsen of door het fietspad te verlichten;
• na aankoop grond en opstallen, de verouderde gebouwen slopen op het terrein van de grondeigenaar om 

crimineel gebruik en ‘verrommeling’ van het landschap te voorkomen;
• voorkomen overlast door geluid afkomstig van de installaties en schittering door reflectie zonnepanelen;
• voorkomen van nog meer ongelukken met reeën op de Twenteroute.

Met de suggesties uit de buurtgesprekken is zoveel mogelijk rekening gehouden in de verdere uitwerking van de
plannen. Daarnaast is ook gekeken naar de aandachtspunten die het Gelders Genootschap en de gemeente hebben 
meegegeven.

Direct omwonenden (binnen 200meter vanaf het plangebied, en daarbuiten met direct zicht op het zonneveld) en
belangenvereniging Hupsel zijn hierna schriftelijk uitgenodigd voor een meedenksessie met als doel het uitgewerkte plan 
te presenteren. Vanwege de corona-maatregelen is hiervoor een digitale sessie georganiseerd.

Verloop van de bijeenkomst
Opening (paginaþÿ �s 1 t/m 6 van de presentatie)
Om 20:00 heet  iedereen van harte welkom. Er wordt toegelicht dat wanneer je niet in beeld wilt
verschijnen, de camera uitgezet kan worden. De sessie zal niet worden opgenomen, maar er wordt een anoniem verslag
gemaakt van de vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst en in de chat. De sprekers en de agenda worden getoond 
en het doel van de avond wordt uitgelegd.

Grondeigenaar
De  is aanwezig om kort de motivatie toe te lichten om mee te werken aan zonneveld Hupsel. De meeste
direct omwonenden kennen de achtergrond van de familie en het bedrijf, maar voor degenen voor wie dit nieuw is, willen 
zij dit graag delen. De familie had het landbouwbedrijf graag voortgezet, maar door verschillende omstandigheden (o.a. 
ziekte en de aanleg van de Twenteroute) was dit niet mogelijk. Het ontwikkelen van een zonnepark geeft de familie kans
op een toekomst in de melkveehouderij. Sinds 2019 zijn er gesprekken met verschillende partijen geweest, en vanaf
2020 is de familie een samenwerking aangegaan met Solarfields, omdat dit een partij is die past en die ook veel ervaring 
heeft met werkwijze met betrekking tot aanleg van een zonnepark en die daardoor ook bij de omgeving Hupsel past. 
Solarfields heeft in de loop van 2020 contact gezocht met Agem en Berkelland Energie.



Planvorming (paginaþÿ �s 9 t/m 13 van de presentatie)
Paul vertelt meer over het doorlopen ontwerpproces en het beoogde realisatieproces.

Gedurende de presentatie over de planvorming wordt gevraagd welke onderzoeken er zijn uitgevoerd. Antwoord: Op
basis van een quickscan is naar voren gekomen welke onderzoeken benodigd zijn op deze locatie. Tot nu toe is
uitgevoerd:

• een ecologisch onderzoek
• AERIUS-berekening

Verder zal er een ruimtelijke onderbouwing opgesteld worden en een archeologisch onderzoek volgen.

Lokaal Eigendom (paginaþÿ �s 14 t/m 16 van de presentatie)
Zonneveld Hupsel wordt voor 50% coöperatief opgezet. Er zal een energiecoöperatie opgericht worden die het
zonneveld deels in eigendom heeft, waardoor zowel zeggenschap als inkomsten in de omgeving van Hupsel blijven. Het
bestuur van de nog op te richten energiecoöperatie wordt bij voorkeur gevormd door omwonenden.  roept
de aanwezige omwonenden op om zich te melden als er interesse is in een bestuursfunctie.

Vragen rond dit onderwerp:

Er is gesproken over stroom voor 4.100 huishoudens, is het de bedoeling dat het hiervoor gebruikt wordt of komt er
binnenkort een groot datacenter in de buurt? Geantwoord wordt dat het streven juist is om de lokaal opgewekte energie
lokaal te benutten, zodat we de kringloop sluiten en we in de Achterhoek zelf grip houden op onze eigen
energievoorziening.

Zal het park niet worden doorgespeeld naar buitenlandse investeerders? Antwoord: In ieder geval het deel dat lokaal
eigendom is niet! De lokale coöperatie zal zeggenschap hebben over beheer en exploitatie. Wat betreft het deel dat in
eigendom is bij Solarfields is dat zeker de intentie niet, maar daar is nooit 100% garantie op te geven. In de
aandeelhoudersovereenkomst binnen de Project BV worden zulke risicoþÿ �s ook zoveel mogelijk beperkt.

Inrichtingsplan (paginaþÿ �s 19 t/m 47 van de presentatie)
 laat via meerdere afbeeldingen zien hoe het inrichtingsplan er nu uit ziet. Knelpunten en kansen worden

benoemd. Waaronder de ecologische meerwaarde van de inrichting van het zonneveld door middel van aansluiting op
de natuur in de omgeving. De gemeente Berkelland vult aan dat dit ook een eis is vanuit het RODE beleid (Ruimtelijke
Ordening en Duurzame Energieopwekking).

De volgende vragen worden gesteld:

Hoe lang duurt het tot de inpassing in volle omvang is te zien? Antwoord: Het duurt twee tot drie jaar voordat de
volledige groei is bereikt. Er wordt niet te klein geplant, maar ook geen volgroeide bomen of struiken omdat dit niet goed
pakt.

Wat te doen bij droge jaren? Antwoord: De eigenaren van het plan hebben een zorgplicht met betrekking tot de
landschappelijke inpassing. Het groen moeten, en zullen, wij dus in stand houden. Bij de aanbesteding van het
groenwerk wordt ook meegenomen dat er de eerste jaren beheer wordt uitgevoerd, waaronder het extra geven van
water. Belangrijk is daarnaast om te planten in het najaar.

Het park wordt tzt weer afgebroken en niet alleen deze maar ook andere parken in het land. Is dan ons energie probleem
opgelost of is er dan geen energieprobleem meer? Antwoord: Wellicht zijn er tegen die tijd door innovatie andere
technieken die minder ruimte in beslag nemen. In ieder geval zullen de initiatiefnemers zich altijd blijven inzetten voor
duurzame energie; dit is immers onze doelstelling.

Er is gesproken over afbraak van de schuren, hoe zit dat met het woonhuis? Antwoord: het plan is vooralsnog om het
woonhuis in tact te laten. Over de bestemming van de woning denken we nog na. Eventuele suggesties hierover zijn
welkom.

Wat is de geplande looptijd van het project, en wat is het huidige plan om het terug te brengen in originele staat?
Antwoord: de looptijd is 30 jaar; daarna is Solarfields eigenaar van de grond. Afspraak is dat de grond weer in
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. De bestemming van de grond is daarna nog steeds agrarisch.

Zorgplicht voor bodemvruchtbaarheid: als na 30 jaar blijkt dat deze is achteruit gegaan, wie is daar dan verantwoordelijk
voor? Antwoord: De ontwikkelaars zijn verantwoordelijk dat het gebied en bodem in de oorspronkelijke staat worden
opgeleverd. De vervolgvraag is of er dan een 0-meting wordt gedaan? Het antwoord daarop is ja. De vraagsteller



ontvangt graag meer informatie over welke parameters worden gebruikt in de nulmeting. Afgesproken wordt dat deze
informatie op een later moment per email persoonlijk wordt toegestuurd. Zoals bij de vorige vraag beantwoord, is
Solarfields eigenaar van de grond en zal eventuele vermindering van bodemvruchtbaarheid voor hun risico zijn.

Is het de bedoeling om naast de transformatoren, ook batterij opslag te plaatsen? Antwoord: Solarfields is bezig met
onderzoeken naar de mogelijkheid van batterijen en een koppeling met onze zonneparken. Dit gebeurt bij een paar pilot
projecten, waarvan Hupsel geen deel uit maakt. De techniek staat nog in de kinderschoenen en is op dit moment erg
kostbaar, dus of en wanneer dit gerealiseerd zou kunnen worden is onbekend.

Hoe zit het met geluidshinder? Antwoord: zonnepanelen wekken stroom op. Deze stroom wordt omgevormd door
transformatoren en dit proces geeft een licht geluid. Overdag is dit nauwelijks hoorbaar door de geluiden uit de omgeving
zoals het geritsel van blad s Nachts schijnt de zon niet; wordt er geen stroom opgewekt, en is er dus ook geen geluid.

Hoe zit het met schittering van het licht op zonnepanelen? Antwoord: hier zal geen sprake van zijn. Ten eerste hebben
de panelen een anti-reflecterende coating. Ten tweede is de hoek van de inval van het licht, ook de hoek van de
uittreding, en dat is met name omhoog. En ten derde is er beplanting rondom de panelen.

Visualisaties (paginaþÿ �s 48 t/m 71 van de presentatie)
Om 20.45 start  de presentatie van de gemaakte visualisaties. Er wordt aangegeven dat we iets uitlopen in de tijd, 
maar dat er zeker voldoende ruimte zal worden genomen voor de dialoog.

De getoonde visualisaties zijn met en zonder landschappelijke inpassing. Dit omdat in de beginjaren het groen nog tijd
nodig heeft om tot volledige omvang te komen. En simpelweg omdat er weinig meer dan groen te zien zal zijn als alleen
de visualisaties met volledige inpassing worden getoond.

Wil je een impressie hebben van je eigen uitzicht, bijvoorbeeld vanaf keukenraam of de achtertuin? Dan is dit mogelijk!
Stuur een zelf gemaakte foto (graag mét locatieaanduiding) rechtstreeks naar  via  of naar
de projectmailbox 

Vraag: Vanaf de Eimersweg, onze woning wordt er niets dus gedaan aan het zicht op de panelen. Wij zien de panelen
dus volledig op ongeveer 20 meter afstand. Antwoord: Het zou kunnen zijn dat er geen beplanting mogelijk is vanwege
kabels en leidingen. Maar ook dan zijn er oplossingen zoals het planten van klimop tegen het hekwerk en het plaatsen
van houtwallen. Deze specifieke locatie wordt nog verder uitgezocht en later teruggekoppeld aan de twee betreffende
huishoudens.

De vraagsteller geeft tevens aan prijs te stellen op een gesprek omdat dit toentertijd niet heeft kunnen plaatsvinden.
Afgesproken wordt dat er persoonlijk contact wordt gezocht om een afspraak in te plannen.

Afronding en afspraken
Er wordt aangegeven dat het verslag van de bijeenkomst inclusief de presentatie naar alle aanwezigen gemaild zal
worden. Eventuele reacties daarop zijn van harte welkom.

Vraag: Is er een termijn (datum) waarop de initiatiefnemers alle reacties van omwonenden en belanghebbenden binnen
willen hebben? Ik kan me voorstellen dat er later nog opmerkingen of ideeën naar voren zouden kunnen komen
Antwoord: dat begrijpen wij en wij dachten aan een week reactietermijn. We zullen de presentatie morgen gelijk
toesturen zodat er optimaal tijd is om deze te bekijken. Het verslag en het inrichtingsplan zullen dan volgen wanneer
deze gereed zijn.

Opmerking: Ik denk dat het goed is om even de tijd te nemen de presentatie gedetailleerd nog rustig te bekijken, en dan
nog te kunnen reageren. Een week is dan erg kort. Antwoord: we zullen bekijken in ons huidige proces wat haalbaar is
om de reactietermijn te verlengen.

Om 21:20 zijn er geen nieuwe vragen meer en worden alle deelnemers hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en
gegeven feedback. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Vervolg
Met de verslaglegging van de meedenksessie wordt stap 2 in onderstaande visualisatie afgerond. Hierna zullen wij
overgaan naar stap 3: het organiseren van een inloopavond voor de bredere omgeving. Uiteraard zullen alle direct
omwonenden hier ook weer voor worden uitgenodigd.

Indien de deelnemers aan de meedenksessie of andere direct omwonenden en/of belanghebbenden nog met vragen
zitten of input willen aanleveren horen wij dat graag. Dit kan via het contactformulier op de projectwebsite
(www.agem.nl/zonneveldhupsel), een mail aan  of door te bellen met Agem via 0314 - 820



388. Een gesprek of visualisatie aanvragen behoort altijd tot de mogelijkheden. Om inhoudelijke input op het plan of 
op de verslaglegging te kunnen verwerken, vragen wij te reageren vóór maandag 15 februari.

Zoeken naar kansrijke gebieden 
voor duurzame energieopwekking.

Concrete initiatieven voor duurzame 
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m G SOLARFIELDS
BerkellandEnergi Eelerwoude

voor mekaar.

Verslag informatiebijeenkomst direct omwonenden zonneveld Hupsel

Datum bijeenkomst: 10 maart 2021

Locatie: Online via Microsoft Teams

Deelnemers: 23 huishoudens uit de omgeving Hupsel, Belangenvereniging Hupsel, Gelselaars Belang, 

LTO-Noord, Wildbeheer Rekken e.o gemeente Berkelland

Gespreksleider:  (Agem)

Sprekers:  (Berkelland Energie),  (Eelerwoude),  (Solarfields)
en  (grondeigenaar)

Moderators:  (Solarfields) en  (Agem)

Bijlage: Presentatie bijeenkomst

Voorafgaand
In 2020 hebben we kennis gemaakt met de directe omgeving. Hiervoor zijn eerst een drietal huishoudens bezocht die
dicht tegen het zonneveld aan wonen. Een aantal andere huishoudens in directe omgeving van het plangebied hebben
zelf contact gezocht met Solarfields met de vraag om informatie! Nadat Agem is ingestapt als mede initiatiefnemer, 
namens de energie coöperatie BerkellandEnergie, is in het najaar een bredere groep aan bewoners en bedrijven 
bezocht binnen 200 meter vanaf het plangebied. Er zijn ook een aantal huishoudens bezocht die uitkijken op het
zonneveld maar net buiten die 200 meter contour vallen. Met een kort gesprek en een brief met verwijzing naar de
projectwebsite over de plannen voor een zonneveld, is het eerste contact gezocht. Hierna zijn diverse buurtgesprekken 
gevoerd met een aantal direct omwonenden en belangenorganisaties over de inhoud van de plannen. Met de suggesties
uit deze buurtgesprekken is in het plan zoveel mogelijk rekening gehouden binnen de voorwaarden van het
gemeentebeleid en het landschapsadvies van het Gelders Genootschap.

Direct omwonenden (binnen 200meter vanaf het plangebied, en daarbuiten met direct zicht op het zonneveld) en
belangenvereniging Hupsel zijn vervolgens uitgenodigd voor deelname aan een meedenksessie voor discussie over en 
feedback op het plan. Deze sessie vond online plaats op 27 januari jl. Dertien huishoudens, de belangenvereniging
Hupsel en de gemeente Berkelland namen deel aan deze sessie. Op basis hiervan is het plan verder aangescherpt.

Voor deze informatiebijeenkomst is breder uitgenodigd met als doel om te informeren over het plan dat wordt ingediend 
bij de gemeente.

Verloop van de bijeenkomst
Opening (paginaþÿ �s 1 t/m 7 van de presentatie)
Om 20:00 heet  iedereen van harte welkom. Er wordt toegelicht dat wanneer je niet in beeld wilt
verschijnen, de camera uitgezet kan worden. De sessie zal niet worden opgenomen, maar er wordt een anoniem verslag
gemaakt van de vragen die zijn gesteld tijdens de bijeenkomst en in de chat. De sprekers en de agenda worden getoond 
en het doel van de avond wordt uitgelegd.

Grondeigenaar
De  geeft aan waarom ze meewerken aan het zonneveld Hupsel. De meeste direct omwonenden kennen
de achtergrond van de familie en het bedrijf, maar voor degenen voor wie dit nieuw is, willen zij dit graag delen. De 
familie heeft een melkveehouderij en had het bedrijf graag voortgezet, maar door verschillende omstandigheden was dit
niet mogelijk. Het ontwikkelen van een zonnepark geeft de familie kans op een toekomst in de melkveehouderij op een 
andere locatie. Sinds 2019 zijn er gesprekken met verschillende ontwikkelaars voor zonnevelden geweest. Begin 2020 is
de familie een samenwerking aangegaan met Solarfields. Deze partij gaat voor zorgvuldig planproces en heeft veel
ervaring. Solarfields heeft medio 2020 contact gezocht met Agem en Berkelland Energie om het lokaal eigendom en 
zeggenschap vorm te geven.



Planvorming (paginaþÿ �s 9 t/m 18 van de presentatie)
Paul gaat inhoudelijk in op het beleid van de gemeente, het ontwerpproces dat is doorlopen en een toelichting op de
uitkomst van de buurtgesprekken/meedenksessie en hoe dit is verwerkt in het plan. Paul geeft ook zicht op het vervolg
zoals planprocedure, subsidieaanvraag, financiering, contractering en beoogde realisatie.

Inrichtingsplan (paginaþÿ �s 19 t/m 39 van de presentatie)
 laat zien hoe de landschappelijke inrichting van het zonneveld eruit komt te zien. Knelpunten en kansen worden

benoemd; waaronder de ecologische meerwaarde van de landschappelijke inrichting en natuurvriendelijke oever langs
de watergang in het noordelijk deel van het plangebied.

Visualisaties (paginaþÿ �s 40 t/m 76 van de presentatie)
Visualisaties van het beoogde zonneveld worden getoond door . Er is steeds een plaatje met en zonder
landschappelijke inpassing te zien.

Lokaal Eigendom (paginaþÿ �s 77 t/m 80 van de presentatie)
BerkellandEnergie is een coöperatieve vereniging met als doel een duurzame energieversnelling, samen met inwoners
en zoveel mogelijk onder zeggenschap/eigendom van inwoners. Lokaal eigendom kent twee hoofdlijnen.

Solarfields en de lokale energiecoöperatie i.o. zijn beiden voor de helft eigenaar binnen een nog op te richten project
B.V Zeggenschap wordt geregeld via een aandeelhoudersovereenkomst. De manier waarop het financieel eigendom
en de zeggenschap van het coöperatieve wordt ingevuld, staat nog open. Dit wil BerkellandEnergie met omwonenden
(via vertegenwoordiging) en andere belangengroepen uit de nabije omgeving graag vorm en inhoud geven, als duidelijk
wordt dat het project doorgaat. Naast financiering en zeggenschap kan t.z.t. ook worden meegedacht over het beheer
van het zonneveld. Op het moment dat duidelijk is dat de vergunning zal worden toegekend, wordt ook de nieuwe lokale
coöperatie opgericht.

Gestelde vragen
Gedurende de presentaties en na afloop worden er meerdere vragen gesteld door de deelnemers aan de
informatiebijeenkomst. Hieronder een weergave van deze vragen per onderwerp.

• Paneelhoogte

Waarom de zonnepanelen zo hoog plaatsen? Antwoord: Als je de panelen iets hoger plaatst, kun je 3 r en panelen op
een ^tafe!þÿ �� plaatsen. Je gebruikt de ruimte dan efficiënter, want met een lagere paneelhoogte passen er slechts 2 panelen
op een r ĵ. Zie ook onderstaande fotoþÿ �s ter illustratie:

Volgens een groep van 6 omwonenden is in een eerder overleg (d.d. 16 september 2020) aangegeven dat de hoogte
van de paneelopstelling 1,60m zou zijn. Antwoord: Het uitgangspunt voor deze locatie is vanafhet begin maximaal
2,50m geweest. Door de esrandbeplanting te herstellen accentueren we de randkamp. Op de meest noordel jke percelen
(geen plangebied) bljft het zicht over de randkamp met daarachter de Hupselse es behouden. We overwegen nu om de
panelen op de drie noordel jke percelen in het plangebied lager te plaatsen. In het verslag van het betreffend overleg,
waarin wensen en ideeën z ĵn geïnventariseerd, is geen toezegging over de hoogte van de paneelopstelling opgenomen. 
Hierover is wel verkennend gesproken.

• Inrichting rondom het zonnepark

Hoe zit het met de veiligheid op het fietspad? Als er aan beide kanten bebossing komt, kunnen onze kinderen niet meer
veilig fietsen. Antwoord: Nergens komen hoge hagen aan beide kanten van het fietspad (voormalige spoorl jn) door het
plangebied en de te plaatsen hekwerken z ĵn transparant. Hierb j houdt de fietser aan een kant altijd zicht op het open
zonneveld. Zie ook doorsnedes in presentatie met afstanden tot pad.
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Wat is de afstand van de transformatoren tot de woningen? Antwoord: wettel.jk is er een afstand van 50 meter gesteld, 
maar in het plan deze afstand ruimer.

Worden er camera’s geplaatst? Antwoord: Het zonneveld wordt beveiligd met een hekwerk (eis vanuit verzekeraar) en 
eventueel met een niet zichtbaar camerasysteem.

Als het plan gerealiseerd wordt; in wat voor straal kunnen wij nog een park verwachten? Zijn we daarvoor afgeschermd? 
Antwoord: Wij hebben geen invloed op andere zonnevelden en het beleid van de gemeente sluit dit niet uit. Wel is het zo 
dat de gemeente een plafond van 140 hectare heeft afgesproken voor de ontwikkeling van zonnevelden. Zonneveld 
Hupsel is één van de laatste parken die nog in aanmerking kan komen. De kans is dus niet erg groot dat er nog andere 
zonnevelden worden gebouwd binnen de mogelijkheden van het huidige beleid.

• Natuur

Er werd gesproken over behoud van biodiversiteit. Uit onderzoek en ook vermeld in een tv-uitzending over zonneparken 
blijkt dat het met meer dan driekwart van de al aangelegde velden de biodiversiteit bar slecht is gesteld. Deze opmerking 
is ook al eens gesteld op eerdere meedenksessies. Wat heeft Solarfields te bieden om garant te staan voor behoud 
hiervan. Antwoord: Dit onderzoek geeft een beeld van de eerste generatie zonneparken waarbij er geen 0-meting is 
uitgevoerd en die nog niet landschapselementen en ecologische elementen hebben die de huidige generatie 
zonneparken wel heeft. Eerste studies naar de nieuwe zonneparken laten zien dat de biodiversiteit niet wordt aangetast 
en zelfs kan verbeteren doordat de landbouwgrond uit de cultuur wordt gehaald. Er vindt geen intensief agrarisch gebruik 
plaats inclusief bestrijdingsmiddelen, en het beheer wordt op een ecologische manier uitgevoerd. Er komen tevens 
nieuwe landschapselementen, voor een deel wordt hiermee het oude landschap hersteld. Met de energiecoöperatie als 
mede-eigenaar van het zonneveld hebben betrokken natuurorganisaties met bewoners invloed op het beheer en 
daarmee de biodiversiteit.

Hoe wordt geborgd dat de bodemkwaliteit niet achteruit gaat? Antwoord: Hierop is tijdens het overleg geen concreet 
antwoord gegeven. In de ruimtelijke onderbouwing (onderdeel vergunningaanvraag) is beargumenteerd dat de aanleg 
van een zonneveld een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van de bodemkwaliteit en daarmee geen probleem 
oplevert voor de ontwikkeling van het zonneveld. Voor aanvang bouw wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Deze 
nulsituatie wordt gebruikt om op termijn aan te tonen dat er geen verslechtering optreedt. Het Bevoegd Gezag bepaald 
volgens welke norm dit onderzoek moet worden uitgevoerd.

Over hoeveel jaar ziet het er zo uit? Antwoord: Er worden jongvolwassen planten neergezet, maar het duurt wel een jaar 
of drie voordat deze voldoende hoogte en dichtheid hebben bereikt.

Wat te doen bij extreme droogte zoals afgelopen jaren? Er is dan meer kans dat ondanks onderhoud, een boel afsterft. 
Antwoord: We zullen sterk plantmateriaal gebruiken en de grond verbeteren. Tijdens ontwikkelingsbeheer, voornamelijk 
in de eerste vier jaar, zullen wij intensiever water geven en bij uitval >10% inboeten. We planten soorten die van nature 
voorkomen op dit soort zandgronden (menging van verschillende soorten heesters, en groenblijvers zoals brem).

Watergeven: waar komt dit water vandaan? Onttrek het water niet uit lokale watergangen. Antwoord: hierover is nog niet 
nagedacht, gangbaar is het onttrekken van grondwater of uit sloten voor irrigatie, we proberen hierbij rekening te houden 
met de verdrogingsproblematiek die al speelt in het gebied. Suggesties zijn welkom.

Is het ook mogelijk om meer water vast te houden in het gebied door bijvoorbeeld een deel af te graven bij de beek en 
daarmee de zonnepanelen verlaagd op te stellen? Antwoord: het ontwerp houdt hier geen rekening mee. Alleen de 
aanleg van de natuurvriendelijke oever. We zullen hiernaar kijken, maar mogelijk kunnen wij geen grond afgraven in 
verband met archeologisch waardevol gebied en het is niet duidelijk of met deze maatregel ook daadwerkelijk water 
wordt vastgehouden in het gebied.

• Huidige en toekomstige bestemmingen

Leegstaande schuren worden afgebroken maar de boerderij blijft staan. Wat gebeurt daarmee? Antwoord: De boerderj 
zal worden verhuurd, verkocht of het krijgt een tijdelijke functie als informatiecentrum over het opwekken van duurzame 
energie. Onze inzet is leegstand voorkomen.

Wat wordt de nieuwe invulling van het noordelijke deel van zuidelijk plandeel? Antwoord: Daar is op dit moment nog 
geen invulling voor. Voor de hand ligt het voortzetten van de huidige agrarische bestemming. Ideeën over de invulling 
hiervan zijn welkom.



Na 30 jaar, wat voor bestemming komt er dan op de grond? Antwoord: De vergunning is voor 30 jaar en de grond heeft 
in deze periode tijdelijk een dubbelbestemming dat de bouw en beheer van een zonneveld mogelijk maakt. Na deze 
periode moet het zonneveld volledig worden ontmanteld, waarschijnlijk met uitzondering van de aangelegde 
groensingels en overige landschappelijke elementen zoals dit is aangegeven in het landschappelijk inpassingsplan. 
NatuurLjk hebben we na 30 jaar nog steeds elektriciteit nodig, mogelijk zjn dan nieuwe vormen van duurzame 
energieopwekking die minder van het landschap vragen. De procedure zal in ieder geval opnieuw moeten worden 
doorlopen om na 30 jaar de grond weer te gebruiken voor duurzame opwek.

Tijdelijke Omgevingsvergunning wordt tocht verstrekt voor max. 10 jaar? Maar voor zonneparken dus 30 jaar? Antwoord: 
Dat is waarschijnlijk een ander type vergunning dan dat wij aanvragen voor zonneveld Hupsel.

Beperkt het zonneveld omwonenden in hun plannen om bestaande woningen uit breiden of te verbouwen? Antwoord: 
bouw van woningen in het plangebied voor het zonneveld Hupsel zijn uitgesloten gedurende de exploitatieperiode. Over 
de omliggende gronden hebben wtj geen zeggenschap of wetenschap over bouwplannen.

Bij doorgang project wordt de grond gekocht door Solarfields, hoe groot is de kans dat de grond wordt doorverkocht aan 
buitenlandse partijen? Antwoord: Het is niet in het belang van Solarfields om gronden/projecten te verkopen aan 
buitenlandse partijen. Daarnaast is het lokale eigendom en zeggenschap van de energie coöperatie een extra waarborg 
tegen willekeurige verkoop vanuit commercieel belang.

Waarom niet eerst zon op dak aansluiten? Antwoord: zowel Solarfields als Agem z>jn druk met projecten waarbij grote 
oppervlaktes aan daken van bedrijven en stallen worden belegd met zonnepanelen. Maar met alleen zon op dak komen 
we er helaas niet en zeker niet op tijd om in 2030 energie neutraal te zijn volgens het beleid van de gemeente 
Berkelland. Mochten jullie kansen zien voor grote daken in de omgeving, dan denken wij graag mee.

• Techniek

Zorgen de panelen voor extra warmte? Antwoord: Nee, er is geen sprake van merkbare warmteontwikkeling b.j 
grondgebonden zonnevelden. Zonnepanelen nemen zoveel mogelijk licht op en warmteafgifte is minimaal om 
energieverlies te voorkomen.

Ziet Solarfields ook kansen om zonnedaken aan te sluiten op het onderverdeelstation? Antwoord: Dit zou kunnen en 
hebben wij in het verleden ook al vaker gedaan.

Zijn de transformatoren olie gekoeld? Antwoord: Ja!

• Financiering

Wat als 50% niet wordt gehaald? Eigen vermogen van coöperatie. Antwoord: Inzet is om bijvoorbeeld via crowdfunding 
(zondelen) in de regio het geld op te halen. Hiervoor benaderen we ook actief bedrijven in de regio. Als dit onvoldoende 
is kijken we ook buiten de Achterhoek. Ervaring leert dat de bereidheid groot is om te investeren in projecten waarmee 
grootschalig duurzame energie wordt opgewekt.

In welk tijdsbestek moet dit gebeuren? Antwoord: Wanneer we zicht hebben op subsidie (SDE ++) starten we met 
crowdfunding.

Een kort rekensommetje bij deze energieproductie, stroomverkoop +SDE subsidie geeft een bruto opbrengst van 8 
miljoen euro per jaar. Er wordt dus leuk verdiend aan de verduurzaming? Antwoord: Dit is (helaas) niet de realiteit, 
waarschijnlijk zijn de kosten hierbij niet in rekening gebracht.

• Bezwaren

Er zijn bezwaren vanuit de buurt en geen enkel draagvlak onder de zes huishoudens direct grenzend aan het zonneveld. 
Genoemd wordt dat de komst van het zonneveld ten koste gaat van het waardevolle landschap rondom de Hupselse Es, 
de leefbaarheid, het toerisme, de natuur, ecologie en historische kwaliteit van het landschap.

Door de nieuwe N18 hebben omwonenden al heel wat voor de kiezen gehad. Leefbaarheid en woongenot worden zwaar 
op de proef gesteld. Binnen een straal van twee kilometer zijn er plannen voor zes grote zonnevelden. Dit geeft een te 
zware belasting voor dit mooie kleine stukje Achterhoek. Het is een aanslag op natuur en leefomgeving in het meest 
bevolkte gedeelte van Hupsel. Er liggen openbare fiets.- en wandelpaden in het gebied, alsmede de Borckinkweg en de 
beek van het Waterschap. Omwonenden hebben het gevoel dat het plan door de strot wordt geduwd en dat 
burgerparticipatie al wordt ingevuld door Agem en BerkellandEnergie. De buurt vindt dat de gemeente een pas op de 
plaats moet maken. Vanaf 1 juli a.s. gaat de Regionale Energie Strategie in met inspraak van omwonenden.

Antwoord: We hopen alles zo transparant mogelijk te doen. We hebben de intentie om het lokaal eigendom op zo’n 
manier handen en voeten te geven dat degenen die het meeste last hebben ook hun voordeel kunnen doen. De 



bezwaren uit de buurt z ĵn begrjpeljk. Het is een mooi gebied en er gebeurt veel. Met de landschappel jke inrichting, het
lokaal eigendom en zeggenschap over het zonneveld willen we de p.jn zoveel mogel.jk verzachten. Daarb j willen w.j
aangeven dat de planprocedure formeel van start gaat na het indienen van de aanvraag. Er kunnen dan ook ziensw jzen
worden ingebracht. Gemeente Berkelland vult aan door op te merken dat er ook raadsleden b j deze
informatiebjeenkomst aanwezig z ĵn en de opmerkingen die gemaakt worden terdege meewegen in het besluit.

Afronding en afspraken
Alle deelnemers ontvangen het verslag en de presentatie per mail. Om 21:45 uur wordt de bijeenkomst afgerond en
iedereen wordt hartelijk bedankt voor hun digitale deelname, helemaal omdat deze vorm niet de meest ideale is.

Vervolg
Mochten er nog vragen leven dan kan er contact worden opgenomen via het formulier op de projectwebsite
(www.agem.nl/zonneveldhupsel), een mail aan  of door te bellen met Agem via 0314 - 820
388. Een gesprek of visualisatie aanvragen behoort altijd tot de mogelijkheden. Om inhoudelijke input op de
verslaglegging te kunnen verwerken, vragen wij te reageren vóór woensdag 31 maart.

Daarna zullen wij z.s.m. de vergunningaanvraag indienen bij de gemeente.



Bijlage: Adressen deelnemers
Straatnaam Huisnummer

Oude Groenloseweg 7

Landweerdijk 5

Eimersweg 3

Hupselsedwarsweg 10a

Zwolse Markeweg 3

Wesselsdijk 3

Oude Groenloseweg 9

Zutphenseweg 53

Kerkdijk 8a

Traland 32

Koningsweg 6

Hupselse dwarsweg 3

Barchemseweg 65

Groenloseweg 36

Schurinkweg 4

Borckinkweg 1

Oosterinkweg 1

Burg. Wilhelmweg 5

Landweerdijk 1

Landweerdijk 2

Oude Groenloseweg 15

Groenloseweg 46

Esweg 26

Apedijk 14

Hemstea 28

Lijstersraat 14

Kerkdijk 7

Korte Schaddenweg 2

Koerboom 1

Grotestraat 12A

Landweerdijk 5

Wolvenkamerweg 4a

Van Bevervoordestraat 50

Kerkdijk 5

Oosterinkweg 3
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Doetinchem, 8 december 2020

Betreft: buurt maken

Goedendag,

Fijn dat we elkaar even kort gesproken hebben en persoonlijk kennisgemaakt hebben.

Zoals ik u verteld heb is mijn naam  en ben ik werkzaam bij Agem. Ik heb u verteld dat wij op dit moment
samen met Solarfields bezig zijn met het uitwerken van plannen voor een zonneveld in uw directe omgeving en dat wij u
als omwonende graag zo vroeg mogelijk over de plannen vertellen en betrekken in de uitwerking van de plannen.

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zélf grip houden op onze eigen energievoorziening. Wij
verbinden verschillende betrokkenen met mekaar en gaan voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen
doen is hierbij van groot belang voor het versterken van de regio. Beide woorden (zowel samen als doen) wegen voor
Agem even zwaar. Wij gaan daarom graag met u een nader gesprek aan.

Wij brengen graag in kaart wie welke wensen heeft en waar de mogelijkheden liggen. Maar ook, waar liggen de knelpunten
en hoe kunnen we die samen oplossen? Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? Dit is een
opgave, want er zijn verschillende belangen en meningen.

Na ons eerste gesprek en het lezen van deze brief bent u misschien erg benieuwd naar meer informatie. Op
www.agem.nl/zonneveldhupsel hebben we alvast wat meer informatie voor u klaargezet.

Zoals gezegd maak ik graag een afspraak met u zodat we hier verder over kunnen praten. Kunt u mij laten weten wanneer
dit voor u schikt? U kunt mij bellen op  of mailen op . Zorgt u voor de koffie?
Hierbij namens Agem alvast de koekjes!

Met vriendelijke groet,

Projectleider Ontwikkeling
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Doetinchem, 08 december 2020

Betreft: buurt maken

Goedendag,

Helaas heb ik u vandaag niet getroffen. Ik had graag even persoonlijk kennis met u gemaakt, omdat wij elkaar de komende
tijd waarschijnlijk vaker zullen spreken.

Mijn naam is  en ik ben werkzaam bij Agem. Wij zijn op dit moment in samenwerking met Solarfields bezig
met het uitwerken van plannen voor een zonneveld in uw directe omgeving. Natuurlijk vertellen we u als omwonende graag
zo vroeg mogelijk over de plannen en betrekken we u graag in de uitwerking van de plannen.

Bij Agem vinden wij het belangrijk dat we als Achterhoekers zélf grip houden op onze eigen energievoorziening. Wij
verbinden verschillende betrokkenen met mekaar en gaan voor tijdige inspraak en betrokkenheid van alle partijen. Samen
doen is hierbij van groot belang voor het versterken van de regio. Beide woorden (zowel samen als doen) wegen voor
Agem even zwaar. Wij gaan daarom graag met u het gesprek aan.

Wij brengen graag in kaart wie welke wensen heeft en waar de mogelijkheden liggen. Maar ook, waar liggen de knelpunten
en hoe kunnen we die samen oplossen? Hoe verdelen we de lusten en de lasten tussen alle betrokkenen? Dit is een
opgave, want er zijn verschillende belangen en meningen.

Na het lezen van deze brief bent u misschien erg benieuwd naar meer informatie. Op www.agem.nl/zonneveldhupsel
hebben we alvast wat meer informatie voor u klaargezet.

Ik maak graag kennis met u in een persoonlijk gesprek zodat we hier over verder kunnen praten. Kunt u mij laten weten
wanneer dit voor u schikt? U kunt mij bellen op  of mailen op . Zorgt u voor de
koffie? Hierbij namens Agem alvast de koekjes!

Met vriendelijke groet,

Projectleider Ontwikkeling
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Doetinchem, 15 januari 2021

Betreft: uitnodiging meedenksessie

Beste heer/mevrouw,

Eind vorig jaar hebben we elkaar gesproken of heeft u van ons een brief ontvangen over de plannen voor een zonneveld
in uw directe omgeving. Dit als eerste kennismaking en de mogelijkheid om met ons contact te leggen via e-mail en onze
projectwebsite: https://www.agem.nl/zonneveldhupsel. (Dit geldt overigens niet voor een aantal adressen die we nu
aanschrijven)

Na dit eerste contact hebben wij inmiddels met een aantal van u en met de belangenvereniging Hupsel, een
buurtgesprek gevoerd over de inhoud van onze plannen. Daarbij zijn zorgen geuit, maar kwamen ook wensen en ideeën
op tafel voor verdere planuitwerking.

We zijn nu druk doende om onze plannen verder uit te werken met de aandachtspunten die het Gelders Genootschap en
de gemeente ons hebben meegegeven. Aanvullend willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de suggesties die
zijn ingebracht met de buurtgesprekken, zoals:

• aanpassen van de plangrenzen;
• zonneveld niet in zicht voor direct omwonenden, en tegelijk vrij uitzicht houden op de Hupselse Es;
• vasthouden water door bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de bestaande beek;
• veilig houden van het bestaande fietspad door het plangebied, bijvoorbeeld door maar aan één kant een hek te

plaatsen of door het fietspad te verlichten;
• na aankoop grond en opstallen, de verouderde gebouwen slopen op het terrein van de grondeigenaar om 

crimineel gebruik enþÿ�  �verrommelingþÿ �� van het landschap te voorkomen;
• voorkomen overlast door geluid afkomstig van de installaties en schittering door reflectie zonnepanelen.

Wij willen graag dat u als direct omwonenden meepraat over het verdere ontwerp. Hiervoor nodigen wij u uit om met ons
mee te praten op woensdagavond 27 januari a.s wij presenteren dan het uitgewerkte plan.

Het programma van de avond is als volgt:

19:45 uur inloggen - verbinding testen

20:00 uur aanvang met welkomstwoord - door Agem

20:05 uur uitkomst buurtgesprekken - door Agem/Solarfields

20:30 uur het inrichtingsplan - door het bureau Eelerwoude

20:45 uur ruimte om uw ideeën te delen

21:30 uur afronding

21:35 uur einde programma met gelegenheid tot napraten
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In verband met de corona maatregelen houden wij deze avond digitaal. U kunt zich opgeven via deze pagina: 
https://www.agem.nl/meedenksessie of via een bericht naar . Wij sturen u daarna een
uitnodiging per mail voor een overleg via het programma Teams. (Het is niet nodig om deze applicatie te downloaden, u
kunt via de webbrowser meedoen)

Heeft u vragen, bel ons op  en vraag naar  of .

Wij hopen u woensdag 27 januari online te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Ontwikkeling Proj ectontwikkelaar Voorzitter energiecoöperatie
Agem Solarfields Berkelland Energie
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Persbericht.

Doetinchem, 23 februari 2021

Informatiebijeenkomst Zonneveld Hupsel.
Om de Achterhoek duurzaam te versterken zal ook in de regio zelf duurzame energie opgewekt moeten worden. 
Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven. Solarfields, Agem en BerkellandEnergie werken samen aan de
plannen voor Zonneveld Hupsel. Op woensdag 10 maart wordt er een digitale informatiebijeenkomst
georganiseerd waarin omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden worden bijgepraat over de plannen.

Projectontwikkelaar Solarfields heeft de samenwerking met lokale energiecoöperatie BerkellandEnergie en regionale
energiecoöperatie Agem opgezocht om samen het zonneveld te ontwikkelen. De initiatiefnemers achter Zonneveld Hupsel
vinden het belangrijk dat Achterhoekers zelf grip houden op de eigen energievoorziening. Hierbij wordt in kaart gebracht
wie welke wensen heeft en waar mogelijkheden liggen. Maar ook waar knelpunten liggen en hoe de initiatiefnemers die
samen met omwonenden kunnen oplossen. Tijdens de informatieavond wordt het plan gepresenteerd dat zal worden
ingediend bij de gemeente Berkelland.

andschappelijke inpassing.
Op basis van gesprekken met direct omwonenden en betrokken organisaties is de landschappelijke inrichting van het
zonneveld samen vormgegeven. Ideeën en wensen van de omgeving zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve
inrichtingsplan voor het stuk grond van circa zestien hectare, aan de Groenloseweg en aan de Twenteroute tussen Groenlo
en Eibergen. Een landschapsarchitect van adviesbureau Eelerwoude, neemt de online aanwezigen mee in het ontwerp
van zonneveld Hupsel en laat zien op welke wijze de ontvangen ideeën en wensen zijn opgenomen in de landschappelijke
inpassing.

Samen doen en samen eigenaar.
Alle inwoners van gemeente Berkelland kunnen samen mede-eigenaar worden en voor omwonenden is het financieel
aantrekkelijk om mee te investeren in het zonneveld. Het bestuur van BerkellandEnergie zal tijdens de digitale
informatieavond geïnteresseerden bijpraten over het lokaal eigendom en de mogelijkheden om financieel deel te nemen
aan het project. De bedoeling is dat het toekomstige zonneveld voor 50% lokaal eigendom gaat worden, met een lokale
energiecoöperatie als mede-eigenaar van het zonneveld.

De informatieavond vindt plaats op woensdag 10 maart van 20:00 tot 21:30 uur. In verband met de huidige
coronamaatregelen vindt de bijeenkomst digitaal plaats. Aanmelden kan tot 9 maart via www.agem.nl/zonneveldhupsel.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie!

Voor meer informatie:

, Manager Marketing en Communicatie
 - 
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Doetinchem, 23 februari 2021

Betreft: uitnodiging informatiebijeenkomst Zonneveld Hupsel

Geachte heer/mevrouw,

Om onze regio duurzaam te versterken is het noodzakelijk om ook in de Achterhoek zelf duurzame energie op te wekken. 
Hiervoor ontstaan verschillende initiatieven, waaronder Zonneveld Hupsel, waar wij u graag meer over vertellen.

Projectontwikkelaar Solarfields heeft de samenwerking met lokale energiecoöperatie BerkellandEnergie en regionale
energiecoöperatie Agem opgezocht om samen het zonneveld te ontwikkelen. Het plangebied is circa 16 hectare groot en
is gelegen langs de Twenteroute tussen Eibergen en Groenlo. Het zonneveld kan op termijn 4.100 huishoudens voorzien
van duurzame energie.

Lokaal eigendom.
Wij stellen als doel dat het toekomstige zonneveld voor minimaal 50% lokaal eigendom is. Hiermee krijgt men als direct
omwonende meer zeggenschap over de inrichting en beheer van het zonneveld en wordt het financieel aantrekkelijk om
vanuit de regio te investeren in deze ontwikkeling. Het lokaal eigendom gaat naar een nog op te richten energiecoöperatie
met een bestuur waarin het lokale en regionale belang is geborgd. Met de gelijkwaardige samenwerking tussen Solarfields
en Agem is de basis voor 50% lokaal eigendom gelegd.

Voor een extra borging van het lokale belang heeft BerkellandEnergie (www.berkellandenergie.nl) Agem ingeschakeld.
Op de website van Agem leest u meer over het belang van lokaal eigendom en zeggenschap voor de Achterhoek.

Landschappelijke inpassing.
Op basis van gesprekken met direct omwonenden en betrokken organisaties is de landschappelijke inrichting van het
zonneveld samen vormgegeven. Ideeën en wensen van de omgeving zijn zoveel mogelijk verwerkt in het inrichtingsplan.
Dit plan wordt nu door ons opgesteld en we willen u graag hierover informeren.

Online informatiebijeenkomst.
Wij organiseren een online informatieavond waarin omwonenden en betrokkenen worden bijgepraat over het plan dat we
gaan indienen.

Programma.
Woensdag 10 maart, 20.00 uur - 21.30 uur.
19:45 Inloggen - verbinding testen

20:00 Aanvang informatiebijeenkomst

20:05 Presentatie met de volgende onderdelen:

• Planvorming
 (Agem) en  (Solarfields) presenteren het plan dat wordt ingediend bij de

gemeente. Hierbij wordt het doorlopen planproces toegelicht met de input uit de buurtgesprekken, een eerdere
bewonersavond met directe buren en de gesprekken met belanghebbende organisaties. Ook de grondeigenaar
zal zich introduceren.

• Inrichtingsplan
 (adviesbureau Eelerwoude) neemt ons mee in het ontwerp van het zonneveld Hupsel en laat

G SOLARFIELDS BerkellandEnergie



zien op welke wijze de feedback van omwonenden en belanghebbenden zijn geïntegreerd in het ontwerp.

• Lokaal eigendom
 (energiecoöperatie Berkelland Energie) geeft een toelichting op lokaal eigendom en de

mogelijkheden om financieel deel te nemen aan het project.

21:10 Vragenronde

21:30 Afsluiting

Aanmelden.
In verband met de corona maatregelen houden wij deze avond digitaal. U kunt zich opgeven via deze pagina: 
www.agem.nl/zonneveldhupsel of via een bericht naar .

Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk dinsdag 9 maart. U ontvangt dan een link per e-mailbericht voor de
bijeenkomst via het softwareprogramma Teams. U hoeft deze software niet te downloaden want u kunt via de webbrowser
deelnemen.

Spreekt u iemand die géén uitnodiging heeft ontvangen, maar die wel geïnteresseerd is? Vraag deze persoon zich dan
via bovenstaande gegevens aan te melden voor de informatiebijeenkomst.

Heeft u vragen, bel ons op  en vraag naar  of .

Wij hopen u woensdag 10 maart online te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Ontwikkeling Proj ectontwikkelaar Voorzitter energiecoöperatie
Agem Solarfields BerkellandEnergie
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