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    Elst, 11 december 2018 

Aan: gemeenteraad Overbetuwe, BenW 
 

Betreft: Zonnepark Hemmen 

 

Geachte leden van de Gemeenteraad, burgemeester en wethouders, 

 

Voor ons ligt het plan Zonnepark Hemmen. We hebben we kennis genomen van publiciteit in de krant 

hierover. We hebben het concept ontwerp bestudeerd. Ik spreek als voorzitter van de stichting 

Overbetuwe Groen Natuurlijk, die de natuurlijke waarden van het Overbetuwse landschap wil 

onderhouden en versterken. 

 

Over het algemeen valt ons op dat er geen voorwaarden vooraf zijn geformuleerd over de inpassing 

van zonneparken in onze omgeving.  Nu is de inpassing in het landschap is beperkt tot een enkel 

element (naast de verevening die is afgesproken).  

Het moet ons overigens wel van het hart dat wij de ontwikkeling van Zonneparken in het algemeen niet 

willen tegenhouden. We zien denk ik net als u de maatschappelijke noodzaak van de energietransitie.  

 

 

Onze bezwaren betreffen met name de volgende aspecten. 

1. Wij hebben in het plangebied geen substantiële landschappelijke inpassing gevonden.  De 

sloten structuur is niet zo ontworpen dat er natuurvriendelijke oevers ontstaan. 

2. De gronden zijn onderdeel van het Nationaal Landschap Rivierenland.  Onduidelijk is waarom 

het park dan niet mooier ontworpen wordt met natuurvriendelijke oevers  en hagen overal 

rondom. Nu wordt vooral betoogd waarom de gronden geen onderdeel van het Nationaal 

Landschap zouden moeten zijn. Het zonnepark Hemmen wordt, conform de ruimtelijke 

onderbouwing, ingepast in de bestaande omgeving.  (1.2 ontwerp verklaring geen bedenkingen) 

Het is ons niet duidelijk wat hier eigenlijk mee bedoeld wordt, behalve dat er een 

gedeeltelijke akkerrand wordt aangelegd. Zorg tenminste voor hagen rondom en 

natuurvriendelijke oevers bij de sloten.  

3. In het project ontwerp wordt gesteld dat de grond niet van hoge waarde is. Bedoeld wordt 

waarschijnlijk economische waarde.  Het is misschien geen waardevolle landbouwgrond, maar 

wel een waardevol milieu voor dieren en planten. Dat er geen zeldzame soorten voorkomen zegt 

ook iets over het grondgebruik.  Er dient ons inziens een nader te bepalen deel van het 

oppervlak gereserveerd te worden voor natuurlijke ontwikkeling, dit overigens ook volgens de 
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doelstellingen van het Rijk. Dat verevening plaats vindt zegt iets, maar niet alles over dit 

plangebied.  

4. Het project mag geen stedelijke ontwikkeling zijn, toch is er landschappelijke inpassing 

noodzakelijk. In het geval dat in de vermelde jurisprudentie genoemd wordt, is wel sprake van 

een plan met landschappelijke inpassing. Een plan van een dergelijke omvang als Zonnepark 

Overbetuwe, moet ook zelf ingepast worden in het landschap, zelfs in een tijdelijke  situatie 

van 20 of 30 jaar.  

5. Inpassing kan door natuurvriendelijke oevers van de aanwezige sloten en hagen rondom. 

Natuurlijk kost dit onderhoud, maar zorgt voor het noodzakelijke milieu voor planten en 

dieren. Als de heg niet hoger wordt dan 1,5 meter kan zelfs niet gesteld worden dat de hoogte 

afbreuk doet aan de openheid van het landschap. Immers, de panelen worden ook 1,5 meter 

hoog.  

 

Hoogachtend, Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


