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Introductie
Op 19 december 2018 heeft Sunvest een inloopavond georganiseerd voor omwonenden en
belanghebbenden. Sunvest is samen met Vincent en Jos Hulshof initiatiefnemer van het plan
Zonnepark Lievelde. Hieronder vindt u een weergave van de door ons georganiseerde inloopavond
in Kaasboerderij Weenink te Lievelde. De inhoud van dit verslag is tot stand gekomen op basis van
de door diverse personen aangeleverde verslaglegging van de avond, opmerkingen en suggesties
opgehaald op de avond zelf en/of ingediend middels reactieformulieren, en de persoonlijke
overleggen die met een selecte groep direct omwonenden zijn gevoerd.
Doel van de avond
De inloopavond had als doel om omwonenden en belanghebbenden te informeren over de voortgang
van het initiatief om een zonnepark te realiseren grenzend aan de Nieuwendijk, Berkendijk en
Stikkemaatsdijk in Lievelde. De avond had enerzijds als doel om mensen in de gelegenheid te stellen
om informatie op te halen bij vertegenwoordigers en/of deskundigen die meer konden vertellen over
o.a. het landschappelijke inrichtingsplan. Anderzijds had de avond als doel om mensen concreet te
vragen mee te denken over de uitwerking van het plan en hun mening en/of suggesties te geven
zodat Sunvest deze mee kon nemen in haar aanpassing van het ontwerp waar mogelijk.
Aankondiging van de inloopavond
Omwonenden en belanghebbenden zijn per brief op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor de
openbare inloopavond. De brief is in overleg met de gemeente opgesteld. De uitnodigingen zijn door
lokale tijdschriftbezorgers aan alle huishoudens in Lievelde bezorgd. De genodigden hebben de brief
twee weken van tevoren ontvangen, op 5 december 2018.
Verder
-

zijn ook de volgende communicatiemiddelen direct of indirect ingezet:
2x Aankondiging op de website van de gemeente Oost Gelre (door de gemeente)
Aankondiging in het kerkklokje
Vincent Hulshof heeft enkele huishoudens die buiten Lievelde vallen persoonlijk uitgenodigd
voor de inloopavond

Tevens
-

heeft de Gemeente Oost Gelre enkele instanties uitgenodigd:
Waterschap Rijn en IJssel
Omgevingsdienst Achterhoek
Gelders Genootschap
GGD

Opzet van de avond
De avond vond plaats op woensdagavond 19 december 2018 bij Kaasboerderij Weenink te Lievelde.
De avond was opgezet als een openbare inloopbijeenkomst, zodat het ook voor belanghebbenden
die wellicht niet een gehele vrije avond tot hun beschikking hadden ook mogelijk was informatie op
te halen. Het ophalen van die informatie hebben we zo makkelijk en overzichtelijk mogelijk ingericht.
Bij diverse A0 panelen in de zaal konden mensen informatie ophalen over een aantal kernpunten van
het initiatief, onder meer over het proces en de planning daarvan, het concept landschappelijk
inpassingplan, uit te voeren studies en mogelijkheden tot participatie. Bij ieder paneel stonden
vertegenwoordigers die inhoudelijk bekend waren met het onderwerp in kwestie, om toelichting te
geven en eventuele vragen mondeling te beantwoorden. Hier is gedurende de avond doorlopend
gebruik van gemaakt.
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Tijdens de inloopbijeenkomst zijn de volgende informatiepunten ingericht:
1. Informatie over het initiatief en de betrokken partijen
Hier werd informatie verstrekt over de betrokken partijen (Sunvest, Gemeente Oost Gelre
en Eelerwoude) en werd het initiatief Zonnepark Lievelde samengevat door weergave van de
kernpunten en beoogde planning.
Vertegenwoordigers: Sunvest (2x)
2. Informatie van de gemeente Oost Gelre
Dit paneel was opgesteld door de gemeente zelf om toelichting te geven over de ambities
van de gemeente Oost Gelre en de inpassing van dit project als pilot voor de omgevingswet.
Verder werd onderschreven dat de gemeente onder voorwaarden bereid is mee te werken
aan de komst van het zonnepark en welke randvoorwaarden van belang zijn voor de
gemeente.
Vertegenwoordigers: Gemeente Oost Gelre (1x)
3. Informatie over het concept landschappelijk inpassingsplan
Hier werd op een tweetal panelen het concept landschappelijk inpassingsplan gepresenteerd
door de landschapsarchitect van Eelerwoude, evenals een aantal profielaanzichten en een
visualisatie van het zonnepark. De landschapsarchitect van Eelerwoude was aanwezig om
het inrichtingsplan verder toe te lichten, vragen te beantwoorden en inzicht te geven in
verschillende inpassingsmogelijkheden. Tevens werden mensen gevraagd om hun mening te
geven over de landschappelijke inpassing
Vertegenwoordigers: Eelerwoude (1x)
4. Informatie over uit te voeren onderzoek en studies
Op dit paneel waren de door Sunvest uit te voeren studies samengevat. Het betreft hier het
bodemonderzoek, waterhuishouding, flora & fauna studie, archeologie en schittering.
Vertegenwoordigers: Sunvest (1x)
5. Informatie over participatiemogelijkheden
Bij dit paneel werden mensen geïnformeerd over de mogelijkheden om te participeren in de
realisatie van het zonnepark. Er is toelichting gegeven voor wat betreft de verschillende
manieren waarop er financieel geparticipeerd kan worden. Aanwezigen zijn gevraagd om hun
belangstelling en voorkeuren aan te geven.
Vertegenwoordiger: Sunvest (1x)
De panelen gebruikt op de inloopavond van 19 december 2018 zijn te downloaden op de website van
Sunvest onder: https://sunvest.nl/zonnepark-lievelde/
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Ophalen van meningen en suggesties
Bij elke post lag een stapel reactieformulieren ter invulling van de aanwezigen om meningen en/of
suggesties in relatie tot concrete punten te geven. Deze formulieren zijn door de organisatie
verzameld. De inhoud daarvan is meegenomen in dit verslag. De samenvatting daarvan is hieronder
weergegeven voor wat betreft de punten waar wij mensen over hebben gevraagd mee te denken.
Het (lege) reactieformulier zelf is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.
Aantal aanwezigen
In de uitnodiging stond dat mensen tussen 19h30 en 21h30 welkom waren in Kaasboerderij Weenink.
De eerste persoon was om 19h20 binnen en de laatste vertrok om 21h30. Naar schatting hebben ca.
70 mensen de inloopavond bezocht. Daarmee was het een goed bezochte inloopavond.
Algemene indruk inloopavond
-

-

-

Goed bezocht met naar schatting ca. 70 aanwezigen
De sfeer was over het algemeen positief – er was geen sprake van een beladen of negatieve
sfeer.
Mensen stelden veel vragen en gaven van hun mening. Een deel van hen was geheel positief,
een deel positief maar plaatsten kritische kanttekeningen. Een kleine groep mensen was
uitgesproken tegen het initiatief in huidige vorm
De meerderheid van de mensen die aanwezig waren en een reactieformulier heeft
achtergelaten staat positief tegenover het initiatief – de komst van een zonnepark wordt als
een positieve ontwikkeling gezien
De meest gestelde vragen op de avond waren:
o Hoe hoog zullen de zonnepanelen reiken in de voorgestelde opstelling?
o Kan het zonnepark door goede landschappelijke inpassing voor een groot gedeelte
uit het zicht geplaats worden?
o Wat is de meerwaarde voor het landschap van dit initiatief?
o Op welke wijze kan er financieel geparticipeerd worden?

Persoonlijke gesprekken
Sunvest heeft ook een aantal persoonlijk overleg gesprekken gevoerd. Het is niet mogelijk om een
persoonlijk overleg te houden met iedereen. Sunvest heeft er bewust voor gekozen om de
huishoudens binnen een straal van 1,5 km van het projectgebied uit te nodigen voor een persoonlijk
gesprek. De persoonlijke gesprekken zijn ingepland door Vincent Hulshof, mede-initiatiefnemer van
het zonnepark.

Doel van de gesprekken was om de individuele bezwaren, suggesties en

opmerkingen te inventariseren en ook deze mensen vragen om mee te denken. Van elk gesprek is
een apart gespreksverslag opgesteld. Ter documentatie zijn de gespreksverslagen, indien de
omwonenden hier toestemming voor hebben gegeven, gedeeld met de gemeente, maar deze zullen
niet openbaar gemaakt worden.
Uitkomsten van de inloopavond en persoonlijke gesprekken
Ontwerp
Enkele direct omwonenden uitten hun zorgen over het uitzicht op het zonnepark
Omwonenden hebben liever niet dat het zonnepark zichtbaar is vanaf de zandwegen, omdat
deze gebruikt worden voor recreatie
Het voorstel voor de inrichting van de Stikkemaatsdijk wordt goed ontvangen, over het
algemeen wordt gesteld dat de inpassing van de Berkendijk dichter zal moeten om het
zonnepark aan het zicht te onttrekken
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-

Er is een voorkeur voor een zuid opstelling, dit omdat dit makkelijk is in te passen in de vorm
van het landschap.

Inpassing
Een degelijk en goed onderbouwd landschappelijk inpassingsplan wordt van groot belang
geacht door omwonenden en belanghebbenden.
Over het algemeen had het de voorkeur van mensen om het zonnepark zoveel mogelijk aan
het zicht te onttrekken.
Voor wat betreft de hoogte heeft het de voorkeur deze zo laag mogelijk te houden.
Voor wat betreft de wijze van inpassing gaat de voorkeur uit naar bloemrijke zones in het
groengebied.
Bloemrijke zones werd veelal aangegeven als voorkeur voor wat betreft dubbelgebruik.
Enkele omwonenden geven aan dat zij vinden dat een dergelijk project niet landschappelijk
kan worden ingepast in het kleinschalige landschap van Lievelde
Door de gemeente Oost-Gelre wordt e meerwaarde voor de natuur van het initiatief van
grote waarde geacht. Op dit moment heeft het projectplan geen meerwaarde voor de natuur
op de lange termijn omdat de landbouwgrond na de operationele periode hersteld zal worden.
De gemeente Oost-Gelre stelt voor dat door bijvoorbeeld het verwijderen van de bouwvoor,
of het inrichten van een stuk van het perceel als blijvende natuur, een meerwaarde gecreëerd
kan worden voor de natuur van Oost-Gelre
Participatie
Mensen hebben interesse in financieel participeren en in de mogelijkheden om groene stroom
af te nemen.
Mensen hebben (nog) geen uitgesproken voorkeur voor de wijze van financiële participatie
of de invulling daarvan. Zij zijn met name geïnteresseerd naar de mogelijkheden die
aangeboden kunnen worden.
Sunvest heeft aangegeven dat lokale participatie in de komende tijd onderzocht zal worden
uitgewerkt. Bij voorkeur werkt Sunvest hierbij samen met een lokale energiecoöperatie.
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CONCLUSIE
Zowel de inloopavond als de persoonlijke overleggen hebben in belangrijke inzichten geresulteerd
en feedback die door Sunvest ter harte is genomen. Onze voorlopige conclusies op de belangrijkste
thema’s zijn hieronder kort samengevat:
Indruk
De meerderheid van de mensen staat positief tegenover het initiatief – de komst van een zonnepark
wordt als een positieve ontwikkeling gezien. Van de selecte groep huishoudens grenzend aan de
voorgestelde locaties is een deel zeer positief, en een klein deel negatief.
Ontwerp
De algehele consensus is dat voor het zonnepark een groene zone aangehouden dient te worden aan
de kant van de Berkendijk om het zonnepark uit het zicht van voorbijgaande wandelaars en
omwonenden te onttrekken. Tevens is er een voorkeur voor een zuid opstelling en het bouwen onder
ooghoogte, waardoor de vorm van het landschap beter bewaard blijft.
Inpassing
Landschappelijke inpassing wordt door vrijwel iedereen van groot belang geacht. De manier van
inpassing aan de Stikkemaatsdijk zoals voorgesteld is positief ontvangen. Wel wordt over het
algemeen gesteld dat de inpassing aan de Berkendijk dichter en wintergroen zal moeten om het park
uit het zicht te onttrekken. De presentatie van een concept inpassingsplan tijdens de inloopavond
heeft concreet bijgedragen aan een belangrijk stuk visualisatie dat tot nu toe ontbrak.
Participatie
Mensen zijn geïnteresseerd in financieel participeren maar hebben geen uitgesproken mening over
manier waarop. De voorkeur is om dit via een lokale energiecoöperatie te organiseren.
Vertaling opgehaalde input naar nieuwe versie van het landschappelijk ontwerp
Er zijn belangrijke en goede suggesties gedaan. Sunvest stelt daarom ook voor een aantal belangrijke
en ingrijpende aanpassingen aan het ontwerp doorvoeren. Deze aanpassingen worden doorgevoerd
op basis van wat wij de omwonenden hebben gevraagd: meedenken over hoe het zonnepark eruit
moet komen te zien:
-

De groenzone van 11 meter breed aan de Berkendijk wordt dichter beplant
waardoor zicht vanaf de Berkendijk op het zonnepark wordt ontnomen. Deze zone
zal tevens gedeeltelijk worden ingericht als bloemrijk grasland

-

Tevens wordt het fauna passeerbare hek aan de zijde van de Berkendijk begroeid

-

In de groenzone van 11 meter zal ruimte worden aangehouden voor een
meanderend wandelpad tussen de begroeiing

-

De groenzone zorgt voor langdurige meerwaarde voor het zonnepark. Na afloop
van de operationele periode van het zonnepark zal deze zone behouden blijven voor
natuur en recreatie
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