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    Elst, 11 december 2018 

Aan: gemeenteraad Overbetuwe, BenW 
 

Betreft: Zonnepark Overbetuwe  

 

 

Geachte leden van de Gemeenteraad, burgemeester en wethouders, 

 

Voor ons ligt het plan Zonnepark Overbetuwe, dat nu behandeld wordt. We hebben een gesprek 

gevoerd met Bob Schulte, vertegenwoordiger Green Giraffe over de plannen en hun implicaties. 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 nauwelijks of geen voorwaarden vooraf zijn geformuleerd over 

de inpassing  in het landschap van zonneparken in het algemeen. Met name wat betreft de inpassing in 

de natuurlijke structuren is dit plan zeer beperkt. We zullen hierop nog ingaan.  

Het betreft een plan waarbij verschillende grondeigenaren zijn betrokken. Green Giraffe is hierbij 

de organisator, grond wordt gehuurd van de eigenaren. Een van de eigenaren betreft Gelders 

Landschap en Kastelen (GLK), die we ook onze bezwaren hebben laten weten, maar met wie we 

binnenkort een gesprek zullen hebben. Ik noem deze organisatie, omdat zij net zoals onze stichting 

ook natuurdoelen nastreeft.  

 

De bezwaren centreren zich rond een aantal aspecten. 

1. Er is geen rekening gehouden met de grootschaligheid van alle veranderingen in het landschap 

die gelijktijdig plaats vinden. Zo is er geen integraal plan om de natuurlijke structuren 

duurzaam te borgen. Er is nu een landschappelijke barrière opgeworpen. Als een gebied 

heringericht wordt dienen ecologische verbindingen naar het achterland (voor kleine 

zoogdieren, vlinders enz.) met name genoemd worden, ook als die herinrichting tijdelijk is.  

2. Er is een landschappelijke structuur van laanbomen bedacht die (gedeeltelijk?) op 

gemeentelijke gronden plaats vindt, in de lengte richting van het plangebied. We begrijpen dat 

de zuidelijke structuur van heggen, waarvan we in beginsel dachten dat die vast lag, nog 

onzeker is, en lang niet overal van toepassing.  

3. We hebben aangegeven dat een beleid gericht op doelsoorten noodzakelijk is. Dit betekent 

dat er monitoring op deze soorten plaats vindt, het beheer toegespitst is op deze doelsoorten 

en er structuren worden ontworpen die meewerken aan het ontstaan van een ecologisch 
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verband waarbij die soorten gedijen. Sloten die verbreed worden met natuurvriendelijke 

oevers, hagen die schuilmogelijkheden geven  en bomen die verschillende micromilieus creëren. 

Wellicht dat een en ander in beheer afspraken geregeld kan worden, zoals ook initiatiefnemer 

stelt.  

4. De gronden die GLK inbrengt zijn in het verleden bedoeld als landschappelijke inpassing van 

de Betuweroute. Het is zeer vreemd dat gronden die als zodanig bedoeld zijn, nu grootschalig 

ontheven worden van die inpassing doelstelling. Ons is niet duidelijk wat de opzet van 

landschappelijke inpassing is, als die evengoed te niet gedaan kan worden.  

5. We zullen in een gesprek met GLK dit ook aan de orde brengen. GLK zal met de 

landschappelijke inpassing die eerder is gerealiseerd vanwege de aanleg van de Betuweroute, 

moeten waarmaken dat ze staat voor diversiteit en de ecologische verbindingen zal herstellen 

tussen de gebieden die zij en anderen bezitten.   

 

Wat er nodig is? 

- Om duurzaam te kunnen ontwikkelen is overleg nodig met de andere actoren in het gebied. 

Zorg voor overleg met de andere initiatiefnemers: Knoop 38, Railterminal Valburg, 

Rijkswaterstaat (verbreding A15) en probeer werk met werk te maken.  

- Maak ook in noord zuid richting plaats voor natuurlijke ontwikkelingen en borg dat in een 

bestemming.   

 

 

Hoogachtend, Leo Starink, voorzitter stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


