
Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen uitgebreide procedure 
Burgemeester en wethouders van Berkelland zijn van plan om de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen. 
 
Eibergen 
Groenloseweg nabij nr. 34, realiseren zonneveld in Hupsel, ID-IMRO code: 
NL.IMRO.1859.OVBGB20220007-0010  
 
Inzage  
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 juli tot en met 7 
september 2022 in het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de vergunning ook 
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘ruimtelijke 
plannen’. 
 
Inloopbijeenkomst 
Als gevolg van coronamaatregelen heeft er nog geen fysieke inloopbijeenkomst 
plaatsgevonden. Het ziet er naar uit dat die mogelijkheid nu wel bestaat. 
Er is een inloopbijeenkomst op dinsdag 23 augustus 2022, tussen 19:30 en 21:30 uur, in 
het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. Vertegenwoordigers van de gemeente en 
Solarfields (aanvrager) zijn dan aanwezig. U kunt op een voor u geschikt tijdstip 
binnenlopen. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.  
 
Zienswijze 
Van 28 juli tot en met 7 september 2022 kan iedereen zijn mening geven over het 
ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen 
indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, 
Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact met ons opnemen, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de 
gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning 
kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent of tijdig een zienswijze 
heeft ingediend. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit op de aangevraagde 
vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.gemeenteberkelland.nl/


gemeente ~ Berkelland

ON W R UI G BR ID OMG VING V RGUNNING

Project : Het realiseren van een zonnepark, voor de duur van 30 aar.
Locatie : Groenloseweg 34 in Eibergen

(kadastrale gegevens: gemeente Eibergen, AC 456, 532 en Eibergen AB 425, 
429, 434, 646, 743, 760 (gedeeltelijk)

Nummer : 182047
Verzonden :

Besluit
Gelet op artikel 2.1,2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten
wij aan , gevestigd op het adres n, de
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:

het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplanþÿ �� (Wabo artikel 
2.1, lid 1, onder c) voor het realiseren van een zonnepark, op het adres Groenloseweg, nabij 34 in
Eibergen, Deze afwijking van het bestemmingsplan heeft als naam “Buitengebied, Zonneveld Hupsel
in Eibergen (2021)þÿ �� met ID-IMRO code: NL.IMRO.1859.OVBGB20220007-0100;

þÿ �het bouwen van een bouwwerkþÿ �� (Wabo artikel 2.1 lid 1 onder a), voor het realiseren van een
zonnepark, inclusief bijbehorende voorzieningen van omvormers en hekwerk op het adres nabij
Groenloseweg 34 in Eibergen.

Bijlagen die onderdeel zijn van dit besluit:
Uw aanvraag om een omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen en documenten.
Deze documenten zijn gestempeld en digitaal aan u verzonden.

Procedure
Publicatie ingekomen aanvraag
Wij hebben de ontvangst van uw aanvraag op 28 april 2021 gepubliceerd in de bijlageþÿ�  �Berkelberichtþÿ �� van
het huis-aan-huisbladþÿ�  �Achterhoek Nieuws”. Naar aanleiding van deze kennisgeving zijn geen reacties
binnengekomen.

Bevoegd gezag
Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om een beslissing te nemen over uw
aanvraag (hoofdstuk 3 Besluit omgevingsrecht).

Nemen van het besluit
De voorbereiding tot het nemen van een besluit hebben wij uitgevoerd volgens de uitgebreide procedure
(artikel 3.10 van de Wabo).
Uw aanvraag hebben wij getoetst aan het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening, 
het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand (artikel 2.10 van de Wabo). Daarnaast hebben wij
uw aanvraag ook getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Uw
aanvraag voldoet hieraan.

Inspraakprocedure
Op 1 juli 2008 heeft de gemeenteraad besloten om voorafgaand aan het toepassen van een buitenplanse
afwijking van het bestemmingsplan, toepassing te geven aan de gemeentelijke Inspraakverordening en de
uniforme algemene voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb).
De inspraakprocedure is gevoerd (artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht) volgens de gemeentelijke
Inspraakverordening.

Uw aanvraag met bijlagen heeft van 3 maart 2022 tot en met 17 maart 2022 voor inspraak ter inzage gelegen
waarbij de mogelijkheid is geboden om zienswijzen tegen de aanvraag in te dienen. Naar aanleiding van
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deze inspraakprocedure zijn er twee inspraakreacties, waarvan één ondertekend door meerdere personen, 
binnengekomen.

Ter inzage legging ontwerpbesluit
Van P.M. tot en met P.M. heeft een ontwerp van dit besluit ter inzage gelegen en zijn 
belanghebbende in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen (art. 3.10 Wabo / afd. 3.4
Awb). Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
Voor de inhoud en beantwoording van de zienswijze(n) wordt verwezen naar bijlage P.M. van deze
toelichting (verslag zienswijzenprocedure).

Beroep
Op de laatste bladzijde van dit besluit na de handtekening leest u hoe u in beroep kunt gaan tegen dit besluit.

Voorschriften
Aan deze omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- U moet uw project uitvoeren zoals dat is aangegeven op de gestempelde tekeningen en bijlagen.
- De werkzaamheden en het snoeiwerk moeten plaatsvinden buiten het broedseizoen (maart-

september).
- De vergunninghouder zal de beschreven maatregelen in het documentþÿ�  �Zonneveld Hupsel-

Groenloseweg Inrichtingsplanþÿ �� van 31 mei 2022 uitvoeren binnen één jaar na de overeenkomstig artikel
1.25 van het Bouwbesluit 2012 gedane gereedmelding;

- De vergunninghouder is verplicht de aangelegde beplanting adequaat in stand te houden en duurzaam 
te beheren;

- De omgevingsvergunning wordt verleend voor de duur van 30 jaar. Na deze termijn moeten binnen 
afzienbare tijd bouwwerken en leidingen worden verwijderd. De gronden moeten worden opgeleverd in
oorspronkelijke staat. Uitzondering hierop is de groenvoorziening zoals die is genoemd het document
þÿ �Zonneveld Hupsel-Groenloseweg Inrichtingsplanþÿ �� van 31 mei 2022;

- Vergunninghouder moet uiterlijk vier maanden voor de voorgenomen daadwerkelijke start van de
(bouw)werkzaamheden aan het college voldoende inzichtelijk maken hoe de financiering van de
vergunde activiteiten is geregeld. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden mogen pas starten nadat
het college gebleken is dat er geen intrekkingsgrond zoals genoemd in artikel 5.19 lid 4 onder b van de
Wabo juncto artikel 3 juncto artikel 7 van de Wet Bibob aanwezig is. Indien het eigen gemeentelijk
Bibob-onderzoek daartoe aanleiding heeft kan het Landelijk Bureau Bibob om advies worden gevraagd. 
In dat geval mogen, overeenkomstig artikel 31 van de Wet Bibob, de daadwerkelijke
bouwwerkzaamheden pas starten nadat uit het Bibob-onderzoek is gebleken dat zich de hiervoor
bedoelde intrekkingsgrond niet voordoet.

- Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek is een vervolgonderzoek
noodzakelijk. Hiervoor moet u een archeologisch onderzoek aanleveren. U mag pas beginnen met de
werkzaamheden als het rapport geaccordeerd is door het bevoegde gezag (gemeente);
Voor meer informatie over het archeologisch onderzoek kunt u contact opnemen met de
verantwoordelijk medewerker van de Omgevingsdienst Achterhoek (  ), tel. 06
86862232. 

Aanwijzingen bij de uitvoering
Bij de uitvoering van de activiteit(en) moet u zich aan een aantal regels houden. Deze vindt u in de groene
bijlage bij dit besluit.

Opmerkingen
overeenkomst
Voor deze omgevingsvergunning zijn eenþÿ�  �overeenkomst tegemoetkoming in schadeþÿ �� en eenþÿ�  �overeenkomst
inpassingsplanþÿ �� gesloten, tussen de Gemeente Berkelland en Solarfields Projecten B.V.

Wet natuurbescherming
Als u het vermoeden heeft dat de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan, invloed heeft op
beschermde planten of dieren die onder de bescherming van de Wet Natuurbescherming vallen moet u
hiervoor ontheffing aanvragen bij de provincie. Als aanvrager van de omgevingsvergunning bent u zelf
verantwoordelijk om vooraf na te gaan of een activiteit invloed heeft op beschermde dieren en planten.
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Archeologie
Als u bij graafwerkzaamheden een zaak vindt waarvan men weet of vermoedt dat het een monument(ale
vondst) is (in roerende of onroerende zin), meldt u dit zo snel mogelijk bij de gemeente. Deze aangifte moet u
ook doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort en de Provincie Gelderland. Wij
adviseren u eerst de verantwoordelijk medewerker van de Omgevingsdienst Achterhoek (  )
hiervan in kennis te stellen, tel.  of per mail 

Aanwijzingen bij de uitvoering
Bij de uitvoering van de activiteit(en) moet u zich aan een aantal regels houden. Deze vindt u in de groene
bijlage bij dit besluit.

Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

1. Bestemmingsplan
Het perceel waarop u wilt bouwen ligt in het bestemmingsplanþÿ�  �Buitengebied Eibergen Volgens het
geldende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemmingþÿ�  �Agrarisch gebied

De gronden waarop het zonnepark in uw bouwplan wordt opgericht worden daarmee niet gebruikt voor
agrarische doeleinden. Het gebruik is in strijd met artikel 6, lid 1 sub a van het bestemmingsplan. Dit artikel
bepaalt dat de gronden bedoeld zijn voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf.

Een aanvraag die in strijd is met het bestemmingsplan geldt ook als verzoek om af te wijken van het
bestemmingsplan (artikel 2.11, lid 2 Wabo).

Buitenplanse afw jking (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3)
Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo, kan
de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (artikel 2.12, lid 1, sub
a, onder 3 van de Wabo).

Aan uw project voor het realiseren van een zonnepark op de in de aanhef genoemde percelen aan de
Groenloseweg in Eibergen kunnen wij alleen mee werken door het toepassen van een afwijking van het
geldende bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo.

De gemeenteraad van Berkelland nam op 17 oktober 2017 een besluit over het aanwijzen van categorieën
van gevallen waarvoor het college van burgemeester en wethouders kunnen afwijken van een
bestemmingsplan zonder een afzonderlijke verklaring van geen bedenkingen.
Uw project voldoet aan de voorwaarden die in dit besluit zijn benoemd. Daarmee is ons college bevoegd om
te beslissen op uw aanvraag zonder dat de gemeenteraad eerst moet worden gevraagd om een verklaring
van geen bedenkingen af te geven.

Ruimtelijke onderbouwing
Voor uw project waarvoor een buitenplanse afwijking wordt gevraagd is een goede ruimtelijke onderbouwing
opgesteld. Uit deze ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er geen ruimtelijke belemmeringen zijn voor het nemen
van de gevraagde bestemmingsplanafwijking. De ruimtelijke onderbouwing Zonnepark Hupselþÿ �� (in Eibergen)
van 3 juni 2022, maakt onderdeel uit van de motivering van dit besluit.

Verder zijn er geen ruimtelijk relevante redenen om niet mee te werken aan het afwijken van het
bestemmingsplan ten behoeve van uw project. Ook zijn er naar onze mening geen belangen van derden die
met dit plan onevenredig worden geschaad.
Voor het gebruik van gronden en opstallen in afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 3) verlenen wij daarom de vergunning.

Exploitatie
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Wij zijn met u een overeenkomst aangegaan waardoor het verhaal van kosten van de grondexploitatie over
de in de buitenplanse afwijking begrepen gronden op een andere manier is verzekerd, zodat daarvoor geen
exploitatieplan hoeft te worden vastgesteld.

2. Welstand
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap heeft op 23 februari 2022uw project
getoetst. De commissie is van mening dat uw project voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen het
advies van de commissie over.

3. Bouwbesluit en Bouwverordening
Wij hebben uw project getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en aan de gemeentelijke Bouwverordening. U heeft
met de door u ingediende gegevens aannemelijk gemaakt dat uw project hiermee in overeenstemming is. 
Wel hebben wij een aantal voorschriften opgesteld. Deze voorschriften hebben wij hierboven onder het kopje
þÿ �Voorschriftenþÿ �� al weergegeven.

4. Bodem
Voor uw project is volgens artikel 8, lid 3 van de Woningwet geen onderzoek naar de verontreiniging van de
bodem vereist. Er is geen sprake van een bouwwerk waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen
zullen verblijven.

5. Archeologie
U heeft een inventariserend archeologisch onderzoek aangeleverd. Wij hebben het onderzoeksrapport
beoordeeld. Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek is de volgende voorwaarde van
toepassing:
De graafwerkzaamheden intensief archeologisch laten begeleiden, behalve ter plekke van de locatie bij de
boringen 11,44 en 54 (van nature natte ligging) en bij de boringen 41 en 42 (kuilopslag, diepe verstoring).
Afhankelijk van de uitkomst van de archeologische begeleiding zijn mogelijk nog maatregelen of onderzoek
nodig voor de verdere inrichting van het terrein.
Het vervolgonderzoek dient dan te bestaan uit:
- een Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P).

Hiervoor dient een Programma van Eisen (PE) te worden opgesteld dat als inhoudelijk werkkader voor het
veldwerk dient. Dit PE moet vooraf door de gemeente goedgekeurd worden.

Voor meer informatie over het archeologisch onderzoek kunt u contact opnemen met de verantwoordelijk
medewerker van de Omgevingsdienst Achterhoek (  ), tel. .

6. Financiele participatie
Met u hebben wij een overeenkomst Proces- en Financiële Participatie afgesloten. In deze overeenkomst is
nader uitgewerkt op welke wijze participatie zal plaatsvinden. De uitvoering en nakoming van de bepalingen
uit deze overeenkomst is een onlosmakelijk onderdeel van deze omgevingsvergunning.

Borculo, P.M. V 2

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

s.
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U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met dit besluit
U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na publicatie van dit besluit. Uw beroep 
stuurt u naar de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

In uw beroep moet altijd het volgende staan:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u uw beroep verstuurt;
• het besluit waartegen u in beroep gaat;
• de reden waarom u in beroep gaat.

Let erop dat u een handtekening onder uw beroepschrift zet.
Voor ons is het makkelijk als u een kopie van het besluit (=deze brief) meestuurt. Het besluit blijft geldig tot er 
op uw beroep is beslist.

Kunt u de beslissing op uw beroep niet afwachten?
Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al beroep heeft 
ingesteld. U laat de rechter weten dat het uitvoeren van dit besluit ernstige gevolgen voor u heeft. De rechter 
beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht. U stuurt uw verzoek om voorlopige 
voorziening naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. 
Let erop dat u een kopie van uw beroep meestuurt.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen
U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze 
website.
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Samenvatting en beoordeling inspraakreactie inspraakprocedure “Buitengebied, 
zonneveld Groenloseweg Eibergen (2022)”

Inhoud

A. Kennisgeving publicatie inspraak aanvraag omgevingsvergunning (datum 2 maart 
2022);

B. Ingekomen schriftelijke reacties
(i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens is de reactie niet digitaal beschikbaar. Wel zijn 
reacties in te zien in de Gemeentewinkel)

C. Beoordeling van de reacties

D. Overzichtskaartje plangebied

1



A. Kennisgeving terinzagelegging inspraak omgevingsvergunning (2 maart 2022)

gemeente - Berkelland 2 maart 2022 3

Inspraak omgevingsvergunningen 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Berkel
land hebben de volgende plannen ont
vangen voor omgevingsvergunningen die 
afwijken van het bestemmingsplan.

Eibergen
• Groenloseweg nabij nr. 34 en tegenover 

nr. 46, realiseren zonnepark, ID-code: 
NLIMRO.1859.OVBGB20220007-0001

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken 
liggen ter inzage van 3 maart tot en met 
16 maart 2022 in het gemeentehuis, 
Marktstraat 1 in Borculo.
Bij de adressen met een ID-code 
kunt u de vergunning ook inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
www.gemeenteberkelland.nl onder 
'ruimtelijke plannen'.

Inspraakreactie
Binnen de genoemde termijn kan iedereen 
zijn mening geven over de aanvraag. Dit 
heet het indienen van inspraakreacties. U 
kunt schriftelijk inspraakreacties indienen 
door een brief te sturen naar burgemeester 
en wethouders van Berkelland, Postbus 
200,7270 HA in Borculo. Voor het indienen

van mondelinge inspraakreacties kunt u 
contact opnemen met het gemeentehuis, 
telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt 
zo nodig in de gelegenheid gesteld te rea
geren op de ingediende inspraakreacties.



B. Schriftelijke reacties tegen de inspraak

Naar aanleiding van de publicatie van de terinzagelegging van de ingediende stukken
oor de inspraak ijn er t ee schriftelijke reacties ingedi nd door de olgende person n

(hierna: indieners):

Indiener:
1
2

3
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C. Beoordeling van de schriftelijke inspraakreactie

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens worden degene die een reactie 
hebben ingediend in dit deel van de reactienota aangeduid als “indiener”

Indiener 1 bracht de volgende inspraakreacties naar voren:

Indiener 1 weet niet zeker of het zonneveld er komt, maar als het wordt aangelegd vraagt 
hij aandacht voor de volgende punten.

Landbouwgrond
De grond van het zonneveld is eigenlijk bestemd als landbouwgrond.

Reactie Gemeente
Een nieuwe functie aan een perceel kan (binnen het huidige wettelijke stelsel) moge
lijk gemaakt worden via een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. 
Om dat mogelijk te maken moet er wel een procedure (met mogelijkheden voor in
spraak) worden doorlopen. In dit geval is een aanvraag omgevingsvergunning inge
diend.

Draagvlak
Er is lokaal geen draagvlak voor het zonneveld.

Reactie Gemeente
We betreuren dat u constateert dat er lokaal geen draagvlak is voor het plan.

Aansluiting Liander
Het stroomnetwerk is bijna vol. Enerzijds is er aansluiting mogelijk voor een mega zonne
veld, anderzijds niet meer voor zonnepanelen op het dak, wat niet eerlijk is. Indiener wil 
zeker weten dat hij in de toekomst op het lichtnet aangesloten kan worden.

Reactie Gemeente
Huishoudens en middelgrote zonnedaken worden aangesloten via het laagpannings- 
net. Het is op deze laagspanningsnetten waar de meeste problemen zich voordoen 
waardoor ‘kleinschalige’ particulieren niet kunnen terugleveren. Als er veel opwekkers 
op deze laagspanningsring zitten, en deze energie niet wordt afgenomen op hetzelfde 
net, dan leidt dit tot spanningsfluctuaties op dit lokale net. Als deze fluctuaties te groot 
worden stoppen de omvormers ermee en kan er niet worden terug geleverd op deze 
laagspanningsnetten.

Zonneveld Hupsel wordt via aangesloten op netstations op middenspanningniveau, 
waarbij deze rechtstreeks naar het landelijke hoogspanningsnet van Tennet wordt ge
schakeld. Hierdoor staat dit los van de problematiek die op laagspanningsniveau zich 
voordoet.

Liander is als poortwachter verantwoordelijk voor de capaciteit op het net. Liander be
oordeelt de (toekomstige) capaciteit op het onderstation en of er mogelijk problemen 
worden verwacht. Liander geeft al dan niet toestemming voor aansluiten van het zon
neveld. Bij onvoldoende capaciteit wordt de aansluiting voor het zonneveld niet toege
staan. Solarfields heeft deze goedkeuring overigens wel ontvangen.-

Zonneladder
Eerst bestaande daken gebruiken, dan inferieure gronden. Eerst moet onderzocht wor
den hoeveel daken nog beschikbaar zijn voor duurzame energie en daarna pas aanleg
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gen van zonnevelden. Pas na onderzoek kan bepaald worden hoeveel m2 panelen op de 
grond nodig zijn.

Reactie Gemeente
Zowel vanuit de gemeentelijke doelstelling als vanuit de RES-Achterhoek ligt er een 
forse energieopgave voor zon op grote daken, waarvan de realisatie langzaam op 
gang komt. Tegelijkertijd weten we dat we ook zonnevelden nodig hebben om onze 
energieopgave te realiseren. Het volleggen van daken alleen is niet voldoende. Zon 
op grond is nodig om de doelstellingen te halen. De aanleg van zonnevelden langs in
frastructuur (N18) sluit aan bij de uitgangspunten van de zonneladder.

Landschappelijke inpassing
In het ter inzage gelegde plan is nog onvoldoende landschappelijke inpassing opgeno
men. Ook vanuit de oostzijde is er teveel impact van het zonneveld. Het huidige verge
zicht gaat verloren. Door een betere inpassing kan het zicht op het zonneveld vanaf de 
oostzijde geheel worden weggenomen. Het streven moet zijn dat het zonneveld niet 
zichtbaar is. Dat het zonneveld deels zichtbaar moet zijn zodat derden kunnen zien dat 
er een groot zonneveld ligt is een oneigenlijke reden. Prestige en ambitie van de ontwik
kelaars lijkt voor te gaan op het belang van omwonenden en de natuur. Het noordelijke 
veld moet kleiner worden en om het zonneveld heen moet een groene natuurzone wor
den aangelegd en een deel van gronden moet landbouwgrond blijven.

Reactie Gemeente
Indiener woont op ruim 400 m van het zonneveld, met tussen het park en zijn woning 
de in het landschap gelegen N18. Het zonneveld is wellicht wat zichtbaar vanaf de 
woning van indiener, maar de streep die hij trekt in de landschapsfoto als ‘gezicht zon
neveld Hupsel’ is naar onze mening qua kleurstelling en qua impact op het landschap 
niet realistisch, dit gelet op de landschappelijke inpassing.
Bij de ontwikkeling van dit zonneveld is gebruik gemaakt van de kennis van land
schapsarchitecten en is er ook veelvuldig overleg geweest met landschapsadviseurs 
van de Gemeente Berkelland en het Gelders Genootschap. Hierbij is ook rekening ge
houden met wensen vanuit de directe omgeving.
In het landschapsontwerp is er, door gebruik te maken van groene randen, naar ge
streefd om het zonneveld zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het landschap in de 
omgeving, met respect voor de cultuurhistorische elementen van het gebied. Op het 
landschapsplan is een positief advies ontvangen van het Gelders Genootschap. Ook 
stimuleert het landschaps- en beheerplan de ecologie en biodiversiteit. Met de komst 
van het zonneveld liggen er kansen om deze te versterken, omdat het hier een inten
sief gebruikt agrarisch perceel betreft.

Waterafvoer
De aanleg van het zonneveld kan consequenties hebben voor de afvoer van water in de 
sloten langs de Oude Groenloseweg, N18 en Landweerdijk. De aanleg mag niet tot ge
volg hebben dat de sloten niet machinaal onderhouden kunnen worden. De aanwezige 
sloten zijn eigendom van verschillende instanties. De afvoer van water mag door de ont
wikkeling van een zonneveld niet belemmerd worden.

Het hoogteverschil in Hupsel is groot. De klimaatverandering met droge en natte perio
des vraagt om goede maatregelen. Het zonneveld moet een functie vervullen in het lan
ger vasthouden van water.

Reactie Gemeente
Waterschap Rijn en IJssel is bij de ontwikkeling van het zonneveld betrokken. Er wor
den in de plannen geen waterwegen of sloten gedempt. Er is geen aanleiding om te 
veronderstellen dat de waterhuishouding verandert door de aanleg van een zonne
veld.
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In de plannen wordt ruimte geboden aan het vasthouden en infiltratie van hemelwater. 
De tafels met zonnepanelen worden geplaatst in een zuid-opstelling en komen 2 me
ter uit elkaar te staan. Hierdoor is het voor hemelwater en licht goed mogelijk de bo
dem te bereiken. Half-verharding wordt alleen aangelegd ter plaatse van de toegangs
poort. Dit draagt bij aan het vasthouden van water.
Het plangebied van zonneveld Hupsel loopt verder geen verhoogd risico op water
overlast als gevolg van overstromingen. Het bevindt zich niet binnen een bescher
mingszone of herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied of retentie- 
compensatiegebied

Potentiële schade na aanleg zonneveld
Elke vorm van toekomstige schade moet verhaald kunnen worden op de gemeente Ber
kelland en eigenaren/beheerders van het zonneveld. De macht van de ontwikkelaar is 
groot, de invloed van omwonenden klein. Omwonenden en boeren hebben weinig in te 
brengen.
Schade is heel divers. Als voorbeelden worden o.a. genoemd: inductie op lichtnet, brand
en stormschade, instabiel lichtnet, dieren die een ander leefgebied moeten zoeken, ver
spreiding onkruid, waardevermindering, vol elektriciteitsnetwerk wat gevolgen heeft over 
zon op dak als gevolg van overbelasting.
Vooraf moet onderzocht worden wat de potentiële schade kan zijn en geregeld zijn hoe 
schade afgehandeld wordt zonder juridisch traject.

Reactie gemeente
Als vaststaat dat de gemeente of ontwikkelaar aansprakelijk is voor schade als gevolg 
van het gerealiseerde plan, dan zullen we die herstellen of, als dat niet voor de hand 
ligt, vergoeden. Het is lastig om vooraf afspraken te maken over potentiële schade als 
je niet weet wat de schade is,hoe die is ontstaan, hoe hoog die schade is en wie daar
voor verantwoordelijk is. Maar ook wij hebben de intentie om schade af te handelen 
zonder juridisch traject. Overigens zijn wij van mening dat het niet aannemelijk is dat 
een zonneveld qua aard en gebruik tot schade zal leiden. Voor zover sprake is van 
planschade kent de wet de mogelijkheid om, na onherroepelijk worden van de vergun
ning, bij de gemeente om verzoek om tegoemoetkoming in schade in te dienen.

Grond is schaars en duur
Boeren moeten extensiever boeren. Er is nu al te weinig landbouwgrond beschikbaar. 
Het is beter dat deze grond beschikbaar blijft als landbouwgrond. Hiermee wordt grond- 
speculatie tegengegaan.
Het is beter slechte landbouwgrond te gebruiken voor zonnevelden en goede gronden te 
behouden voor de landbouw. Bodemonderzoek kan uitsluitsel geven over de waarde van 
de grond. Sta alleen kleinere zonnevelden toe op slechte gronden.

Reactie gemeente
Gemeente Berkelland heeft zich verbonden aan de CO2-doelstellingen (49% CO2- 
reductie in 2030) van het Klimaatakkoord. We moeten nu al grote stappen zetten om 
deze ambitie te halen. Vanuit RES-Achterhoek hebben wij een grote energieopgave 
die grotendeels door ons wordt ingevuld met grondgebonden zonnepanelen. 
Een door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingeschakeld bureau 
heeft uitgerekend wat de ruimtevraag naar zonnevelden theoretisch kan betekenen 
voor het aandeel landbouwgrond. In 2030 zou maximaal 0,7% van de gronden die nu 
een landbouwbestemming hebben benut worden voor zonnevelden. Hierbij is er van
uit gegaan dat de doelstelling voor hernieuwbare elektriciteit op land voor 50% inge
vuld wordt met zonnepanelen als deze geheel op landbouwgrond gerealiseerd zou 
worden.
In Berkelland is 140 ha gepland aan zonnevelden. Dit is een klein percentage van alle 
agrarische bestemmingen exclusief de bouwvlakken. In het RODE beleid is de kwali
teit van de gronden geen afwegingskader voor wat betreft medewerking.
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Indieners 2 brachten de volgende inspraakreacties naar voren:

Er is niet voldaan aan de NWEA voorwaarden
Er vinden in het gebied rond Hupsel meerdere ontwikkelingen plaats met betrekking tot 
zonnevelden. Dat is verkwanseling van het landschap en sluit niet aan bij de NWEA 
voorwaarden dat bij meerdere parken in een gebied samenwerking noodzakelijk is.

Reactie Gemeente
Beleidsuitgangspunt 7 van het bestaande RODE stelt dat de NWEA gedragscode 
voor acceptatie en participatie voor zover mogehjk ook van toepassing wordt verklaard 
voor grootschalige zonnevelden vanaf 2,5 ha.
De gebiedsgerichte aanpak uit de ‘Gedragscode acceptatie en participatie windener
gie op land’ komt voort uit lastige situaties bij windprojecten waarbij grondeigenaren er 
belang bij hebben dat een windproject op hun grond wordt ontwikkeld. Dit kan tot con
flicten leiden en verkleint de mogelijkheid om een windproject, in overleg met de om
geving, op de beste manier in te passen. Conflicten met die achtergrond doen zich 
niet voor bij de ontwikkeling van zonnevelden. Daarnaast is een gebiedsgerichte aan
pak ook niet realistisch, omdat de verschillende parken zich in een verschillend stadia 
bevinden in het vergunningentraject. Zo is de omgevingsvergunning van het dichtstbij
zijnde zonneveld (Eimersweg; op ca 600 m afstand) reeds onherroepelijk.

Geen draagvlak
Bij de direct aanwonenden is er geen draagvlak. Er is geen inloopavond gehouden, al
leen informatie op uitnodiging. Communicatie is gebrekkig, met inbreng van omwonen
den is zo goed als niets gedaan. Blijkbaar moest het zonneveld er op 13 april 2021 snel 
tussengedrukt worden voordat ’s-avonds de motie “Stop zonneweides” werd aangeno
men.

Reactie Gemeente
We betreuren het dat indiener constateert dat er in de directe omgeving geen draag
vlak is voor het plan van een zonneveld.
Wij zijn met initiatiefnemers van het zonneveld overeengekomen dat het participatie- 
plan (Agem; 12 november 2020) wordt uitgevoerd. Als onderdeel van de vergunning
aanvraag is een verslag bijgevoegd van het uitgevoerde participatieproces (ZON2008; 
1 april 2021; versie 3.0). Hiermee is verslag gedaan van het doorlopen participatiepro
ces, de uitkomst hiervan en tot welke planaanpassingen dit heeft geleid. Het betrof de 
periode vanaf begin 2020 tot aan de vergunningaanvraag in april 2021. Er zijn indivi
duele gesprekken gevoerd met direct omwonenden tijdens het ‘buurtmaken’, er is een 
meedenksessie gehouden en een informatiebijeenkomst gehouden. Daarnaast is in 
februari 2022, voor aanvang van de terinzagelegging van de stukken voor de in
spraak, de directe omgeving nogmaals geïnformeerd over de aanpassingen in het 
plan.
Een groot deel van het proces verliep in corona-tijd, waardoor net houden van een fy
sieke inloop niet mogelijk was. Inmiddels mogen fysieke inloop bijeenkomsten weer. 
Om die reden zal voor afloop van de terinzagelegging van het ontwerpplan een in- 
loopbijeenkomst worden gehouden.
Uiteraard heeft iedereen het recht om over het ontwerpplan een zienswijze in te die
nen.

Uit het participatieverslag van april 2021 blijkt dat de inbreng van omwonenden tot de 
volgende planaanpassingen geleid:
• 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;
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• 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 Ei- 

mersweg;
• 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 hooi
landen.

Zonneladder
Hanteer de zonneladder: leg zonnepanelen eerst op dak, dan erf en pas dan op land
bouwgrond.

Reactie Gemeente
Zowel vanuit de gemeentelijke doelstelling als vanuit de RES-Achterhoek ligt er een 
forse energieopgave voor zon op grote daken, waarvan de realisatie langzaam op 
gang komt. Tegelijkertijd weten we dat we ook zonnevelden nodig hebben om onze 
energieopgave te realiseren. Het volleggen van daken alleen is niet voldoende. Zon 
op grond is nodig om de doelstellingen te halen. Dat het plan langs bestaande infra
structuur (N18) ligt, sluit aan bij de uitgangspunten van de zonneladder.

Communicatie
Er is sprake van een moeizame communicatie, zelfs intimidatie, foute adressen, verschil
lende kaarten en ga zo maar door. Het heeft lang geduurd voor er een aanvraag is inge
diend.

Reactie Gemeente
Door de aanvrager is een participatieverslag opgesteld. Deze heeft bij de stukken 
voor de inspraak ter inzage gelegen. Uit dat verslag blijkt dat er op diverse momenten 
overleggen met de omgeving hebben plaatsgevonden. Soms aan huis, veelal via digi
taal vanwege de coronamaatregelen. In de inspraakreactie wordt het woord intimidatie 
genoemd, zonder daar nader op in te gaan. Het moge duidelijk zijn dat intimidatie niet 
getolereerd wordt, alleen is dat door ons niet te beoordelen zonder concreet te weten 
wat indiener met intimidatie bedoelt.
Door de aanvrager zijn de plannen toegelicht en op onderdelen aangepast. Met name 
de landschappelijke inpassing en de beoordeling door de commissie ruimtelijke kwali
teit en onze landschapsdeskundigen heeft de nodige tijd gevraagd. Het staat de aan
vrager vrij om zelf het moment van de formele aanvraag te bepalen. Alvorens het plan 
ter inzage te leggen was het voor ons een voorwaarde dat het plan de goedkeuring 
kreeg van de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Wij weten dat een zonneveld een in
breuk is op het landschap. Een goede inpassing is dus een vereiste. Dat niet iedereen 
in de omgeving, ondanks de landschappelijke inpassing, de plannen steunt, is een ge
geven. Dat betekent echter niet dat een ingediend plan op zich niet aanvaardbaar is.

Woon- en leefklimaat niet verpesten
De nieuwe N18 heeft al voldoende impact gehad. Onder andere met betrekking tot het 
watertekort aan de oostzijde van Hupsel. Het grootste gedeelte van zonneveld Hupsel 
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ligt in watertrap III. In het RODE-beleid staat dat een zonneveld niet mogelijk is in grond- 
watertrap I, II en III.
Schade aan de karakteristieke Hupselse Es door de aanleg van het zonneveld is niet te 
overzien.

Reactie Gemeente
Op basis van het bij de bij het RODE-beleid behorende kaarten ligt het grootste deel 
van het projectgebied in watertrap III.
Beleidsuitgangspunt 14 van het RODE-beleid (2018) stelt dat de gebieden met een 
hoge grondwaterstand (te weten grondwatertrap I, II of III) vanwege aantasting van 
actuele en potentiële natuur- en landschapswaarden worden aangewezen als gebie
den waarop de plaatsing van zonnepanelen > 2,5 hectare uitgesloten is, tenzij er bij
zondere omstandigheden zijn om ze alsnog toe te staan:
In gebieden met een hoge grondwaterstand worden zonnevelden dus niet per definitie 
uitgesloten. Uitsluiting is wel aan de orde als bescherming van actuele en potentiële 
natuur- en landschapswaarden nodig is.

Analyse natuur- en landschapswaarden
De locatie van de percelen met de grondwatertrap III-b ligt geomorfologisch in een 
droog dal bestaande uit dekzand/löss en deels op een plateauachtige terrasrand (bron 
Gelderland.nl; kaarten en cijfers). De grondwatertrap is in het droge dal vooral III-b en 
op de plateauachtige terrasrand varieert deze van III, V en VI.

Het huidige grondgebruik is intensief agrarisch; het betreffen graslanden bestaande 
uit nagenoeg uitsluitend Engels raaigras. De actuele ecologische waarde van de 
betreffende graslandpercelen (ook op de percelen met de relatief hoge 
grondwaterstand) is laag tot zeer laag. Alleen langs de perceelranden neemt de 
ecologische waarde toe omdat hier dan geleidelijke overgangen ontstaan met 
ruigtekruiden, struiken en boomvormers (kleinschalige mantel-zoom vegetatie en 
overgangen van nat naar droog via greppels en afwateringgeulen). Hier vinden 
planten- en diersoorten nog o.a. een broed,- schuil,- en voedselhabitat welke bijna 
geheel ontbreekt op de aanwezige agrarische graslandpercelen.

De graslanden met de relatief hoge grondwaterstanden hebben echter een grote 
ecologische potentie voor tal van kruiden van vochtige graslanden, insecten, 
amfibieën, haas, aardmuizen etc (stapelvoedsel). Deze soorten zullen sterk toenemen 
wanneer de percelen niet meer in agrarisch gebruik zijn.

Momenteel bestaan er geen aanwijzingen dat er een sterke achteruitgang optreedt 
aan bestaande (dan wel potentiële) natuurwaarden door de realisatie van de 
zonnepanelen op dit betreffende perceel. Integendeel: in de bundeling (Zonneveld 
Hupsel, Eelerwoude, 25 maart 2021) van natuuronderzoeken die Eelerwoude heeft 
laten uitvoeren staat de volgende passage:
Ecologisch waardevol zijn nu vooral de bermen, watergangen (watervoerend en of 
zaksloten) en opgaande houtige landschapselementen het meest interessant in dit 
gebied. De agrarische gronden zijn zeer intensief in gebruik waardoor op deze 
gronden geen beschermde soorten en/of Rode lijstsoorten voorkomen en nu ook niet 
te verwachten zijn. Bij aanleg van nieuwe landschapselementen gaat de voorkeur 
sterk uit naar struwelen met enkele opgaande bomen passend bij het landschapstype 
van de kampen en hooilanden. De groene dooradering kan dan toenemen en dient 
afwisselend te zijn in breedte, lengte en diversiteit. Actuele soorten als o.a. patrijs, 
groene specht, roodborsttapuit en wilde bijen komen voor. Potentieel kunnen hier 
meer soorten van het (kleinschalig) agrarisch cultuurlandschap gebruik gaan maken. 
Op basis van het landschapstype zijn de volgende leefgebieden en soorten te 
benoemen: kruiden- en faunarijk grasland, kruiden en faunarijk akker, droge heide, 
zoom- en mantelvegetatie en droog struweel (braam- en doornstruweel),wintereiken-  
beukenbos, eiken-haagbeukenbos, vogelkers-essenbos. Met de karakteristieke 
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soorten: vogels van het kleinschalig cultuurlandschap (patrijs, steenuil, geelgors, 
kneu). Kleine grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën (boomkikker, 
heikikker, kamsalamander, poelkikker) en reptielen (hazelworm, levendbarende 
hagedis).

Door de aanvrager is er gedurende het proces van planontwikkeling meerdere keren 
overleg geweest met het Waterschap. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de 
grondwatertrap. In de ruimtelijke onderbouwing van 3 juni 2022 is op bladzijde 34 een 
afbeelding opgenomen waaruit blijkt dat in het gebied sprake is van grondwatertrap 
VII.
In het kader van vooroverleg hebben we het plan aan het waterschap voorgelegd. De 
reactie van het Waterschap maakt deel uit van de stukken. De conclusie is dat vanuit 
waterhuishoudkundig oogpunt geen aanleiding is te veronderstellen dat de aanleg van 
het zonneveld een negatieve invloed heeft op de grondwaterstand.

Wellicht ten overvloede merken we op dat, uitgaande van het feit dat sprake is van 
watertrap III er sprake is van bijzondere omstandigheden om zonnepanelen toe te 
staan in de gebieden met grondwaterstand III. Met name de grote landschappelijke en 
ecologische plus die door het toevoegen van nieuwe landschapselementen gaat 
ontstaan is hieraan debet. Naast de ecologische plus (het sterk verhogen van de 
biodiversiteit) draagt de aanleg van nieuwe landschapselementen tevens bij aan 
cultuurhistorisch landschapsherstel rondom de Hupselse es. Hierdoor wordt ook de 
‘leesbaarheid’ van het landschap (identiteit) versterkt. Bij het continueren van het 
intensieve agrarische beheer komen voorgenoemde ecologische, landschappelijke en 
cultuurhistorische potenties niet tot uiting in het landschap.

Conclusie
De inspraakreacties vormen geen aanleiding om het plan niet verder in procedure te 
brengen. Wel zijn naar aanleiding van de inspraakreacties de ruimtelijke onderbouwing 
en het inrichtingsplan op onderdelen aangepast. Daarnaast is met betrekking tot de 
grondwatertrap nader advies van het Waterschap aan de stukken toegevoegd.

10



D. Overzichtskaartje van Zonneveld Hupsel in Eibergen

De onderstaande afbeelding geeft het projectgebied (bolletjes lijnen) weer.
Het zuidelijk deel van het oorspronkelijke plan staat niet op de kaart. Dat deel maakt 
geen deel meer uit van het ontwerpplan.
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