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Doorwerth, 16 oktober 2019 

Geacht college, 

Op 24 september jongstleden heeft de gemeenteraad van Renkum ingestemd met een “Verklaring 

van geen bedenkingen zonnevelden landgoed Quadenoord”. Daardoor kan het college van B&W nu 

de procedure starten om te komen tot een omgevingsvergunning voor de aanleg van ca. 11,8 ha 

aan zonnevelden op twee percelen die liggen op het landgoed. De betreffende percelen maken 

deel uit van het Gelders Natuurnetwerk en Natura 2000.  

Het college van B&W voert aan dat de biodiversiteit van het gebied door de zonnevelden zal 

toenemen, omdat het huidig gebruik intensief-agrarisch is. Een ander argument, genoemd in een 

memo van het college aan de gemeenteraad (d.d. 24-9-2019), is dat het in gang zetten van de 

procedure de provincie Gelderland zal aansporen van de energietransitie werk te maken. Uit 

verklaringen van twee betrokken wethouders maken wij op dat het college inmiddels met u in 

gesprek is gegaan, dan wel binnenkort met u in gesprek zal gaan. 
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In deze brief uiten Geldersch Landschap & Kasteelen, vereniging Natuurmonumenten, vereniging 

Mooi Wageningen, vereniging Nederlands Cultuurlandschap, stichting Das & Boom, stichting 

Landschapsbeheer Gelderland, vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie en vereniging Vijf 

dorpen in ’t Groen de volgende bezwaren tegen het gemeentelijk plan: 

1. Door de ligging in Natura 2000 zijn de percelen wettelijk beschermd tegen de ontwikkeling van 

nieuwe activiteiten die instandhoudingsdoelstellingen negatief beïnvloeden. Het volleggen van 

een deel van het natuurgebied met zonnepanelen is daarom niet geoorloofd. Ten onrechte 

gaan B&W uit van het huidige intensief-agrarische gebruik en niet van de wettelijke kaders die 

het gebied beschermen tegen ontwikkelingen die ongunstig zijn voor natuur.  

2. Hier willen we aan toevoegen dat het huidige gebruik in strijd is met het beoogde gebruik. De 

percelen worden namelijk zwaar bemest en aangewend voor een hoge agrarische productie 

(van bijvoorbeeld maïs). Artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming geeft aan dat het 

verboden is om, zonder vergunning van Gedeputeerde Staten, projecten en handelingen te 

verrichten die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat 

gebied is aangewezen. Dat geldt dus ook voor het intensief agrarisch gebruik en dan specifiek 

het bemesten. Ten aanzien van die bemesting verwijzen we nadrukkelijk naar de uitspraken 

van de Raad van State (uitspraken 201506170/2/R2, 201506807/4/R2, 201506815/3/R2 en 

201506818/3/R2), waarin is aangegeven dat het bemesten van grond moet worden gezien als 

een activiteit die schadelijk kan zijn voor natuurgebieden, omdat hiermee de stikstofdepositie 

wordt verhoogd.  

3. Na de uitspraak van de stikstofcommissie Remkes is de kans op een spoedige ontwikkeling 

naar het beoogde gebruik aanzienlijk. 

4. In uw coalitieakkoord 2019-2013 Samen voor Gelderland heeft u de zonneladder van de 

Gelderse Natuur en Milieufederatie omarmd. Daarin staat dat eerst moet worden begonnen 

met een landschappelijke analyse van potentieel geschikte gebieden waar zonnevelden 

zouden kunnen komen te staan. De locatiekeuze van B&W voldoet hier niet aan: hij getuigt 

van ad-hoc beleid, ingegeven door een marktpartij die zich toevallig aandiende en een 

gemeente die hiermee gemakkelijk een deel van zijn klimaatdoelstelling denkt te kunnen 

halen. Een gemeentelijke visie op de energietransitie ontbreekt. De gemeenteraad heeft dan 

ook in de raadsvergadering van 24 september 2019 het college van B&W opgedragen zo 

spoedig mogelijk met een dergelijke visie te komen. Door in de tussentijd toch ontwikkelaars 

te faciliteren die ‘toevallig’ gronden in eigendom hebben en die ‘toevallig’ een verdienmodel 

in een zonnepark zien, ontstaat landschappelijke willekeur in plaats van een goede ruimtelijke 

ordening, met als ultiem vooruitzicht een totale versnippering van grootschalige opwekking in 

ons landschap. Dat is fundamenteel in strijd met de uitgangspunten van de Regionale 

Energiestrategieën. 

5. Als zonnepanelen in dit Natura 2000 gebied worden toegestaan, dan is dat zonder precedent 

en wordt een deur opengezet naar een ontwikkeling die de schaarse natuur in ons land verder 

zal ondermijnen. Dat zal niet bijdragen aan het draagvlak voor de energietransitie, die wij op 

zich van harte toejuichen. 
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6. De beoogde locatie is in tegenspraak met de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de 

provincie Gelderland. Indien GS meegaat in de wensen van de gemeente Renkum, dan 

handelen zij in strijd met hun eigen regels. De pijnlijke consequentie hiervan kan zijn dat 

burgers en organisaties tijd en geld gaan investeren om de overheid te dwingen zich te 

houden aan de eigen regelgeving  

Zowel de biodiversiteitscrisis als de klimaatcrisis vragen om proactief beleid, maar de aanpak van 

de een mag niet ten koste gaan van de ander. In plaats daarvan moet het college van B&W 

worden uitgedaagd oplossingen te vinden die voor zowel het klimaat als de biodiversiteit winst 

opleveren. Wij zijn van harte bereid, en dat hebben wij het college van B&W ook laten weten, om 

in gezamenlijkheid de zonneladder te doorlopen en van daaruit te zoeken naar betere 

oplossingen. 

Wij verzoeken u vriendelijk onze bedenkingen te laten meewegen in uw besluit over de 

zonnevelden. Graag zijn wij bereid onze bezwaren in een gesprek verder toe te lichten.  
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