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Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt;

1

I

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.
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Voor akkoord en ondertekend door:

Handteke/ingDatum Naam

f

o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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Wehl, 21 juni 2021
jt

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem 
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.
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o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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BINNENKOMERS 11

Wouter Veldhuis

Gesproken met Wouter Veldhuis, Rijksadviseurvoorde fysieke leefomgeving

r

ƒ

eigen huls magazine april 2021

Maar op dit moment schieten de 
zonnepanelen als paddenstoelen 
uit de grond.
"Ja. De komende twee tot vijf jaar 
komt er 24 vierkante kilometer 
aan zonneparken bi], het opper
vlak van een grote stad. Dat is het

beter op daken en bij de identiteit 
en kenmerken van gebouwen. 
Dan wekken ze ook stroom 
op op de plek waar dat nodig is, 
namelijk in de stad."

Hoe het tij te keren? 
"Er gaat veel subsidie naar het 
bedrijfsmatig ontwikkelen van 
zonneparken op daken of in 
weilanden. Weilanden zijn voor 
energiereuzen makkelijk, want 
dan hoeven ze maar met één 
boer te praten. Maar de ruimte in 
Nederland is te schaars voor die 
aanpak. De subsidieregeling zou

gebouwen elke twintig jaar ver
nieuwd. De overheid moet bedrij
ven verplichten dan op hun 
panden een dak te leggen dat 
geschikt is voor zonnepanelen."

Hoe krijg Je bedrijven mee? 
"Er is een wetswijziging in voor
bereiding waarbij gemeenten bij 
bedrijven kunnen afdwingen 
panelen op hun daken te leggen.

Weilanden worden in rap tempo 
vol gelegd met zonneparken. 
Wouter Veldhuis, Rijksadviseur 
voor de fgsieke leefomgeving, 
pleit ervoor daarmee te stoppen 
en zonnepanelen op daken te 
leggen. Waarom trekt hij daar
over aan de bel? 
"Ruimte is in Nederland schaars. 
We willen het grondoppervlak 
voor zoveel mogelijk functies 
gebruiken. Het landschap is hard 
nodig voor de landbouw, maar 
minstens zo belangrijk zijn 
schoonheid, groen, rust, open
heid en recreatieve waarde. Daar 
passen zonnepanelen niet bij. 
We moeten niet praten over 
zonneweides, maar over energie
centrales, want dat zijn ze. Vol
gens de Nationale Omgevingsvi- 
sie van het Rijk past het niet datje 
weilanden vol legt en daken leeg 
laat. Zonnepanelen passen veel

En woningen?
"Er komen een miljoen woningen 
bij. Elke nieuwbouwwoning moet 
een kleine energiecentrale wor
den. Met veel kleine partijen 
bereik je vaak meer dan met een 
paar grote." (ia)

'Zoveel 
zonneparken 

erbij nnoelen we 
niet willen

tienvoudige van de afgelopen
jaren. Dat moeten we niet willen.
Het draagvlak holt achteruit.
Mensen voelen zich bedreigd in
hun leefkwaliteit. En terecht,
want het landschap verdwijnt.
Tegelijkertijd is ongeveer vijf
procent van het Nederlandse
dakoppervlak momenteel belegd ' Daarnaast worden industrie- 
met zonnepanelen. Er zijn plan
nen voor nog eens circa tien
procent: Daar is dus nog een
grote slag te slaan."

alleen moeten gelden voor da
ken."

'Leg zonnepanelen op daken, 
niet in weilanden'
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Wehl,21juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.
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O En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(dossiernummer 20200136)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem 
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.
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o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.
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Voorakkoord en ondertekend door:

HandtekeningAdresDatum Naam

»

o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieop\A/ekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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projectleidet bjjj Vattenfall,
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Infographic: Vattenfall

e familie is al sinds 1670 in het 
bezit van een aantal voormalige 
agrarische percelen rondom de

Dommel bij Nuenen en Eindhoven.

Recht doen aan gebied 
"Mijn broer, neef, nicht en ik bezitten al
lemaal een deej van het aaneengesloten 
gebied in het Dommeldal", legt Marion 
Rovers uit.
“We werden alle vier benaderd door ver
schillende partijen met plannen voor het 
opwekken van zonne-energie. We von'den 
echter dat geen van de plannen recht 
deed aan het gebied. Die partijen wilden 
er vooral zoveel mogelijk zonnepanelen 
neerzetten. Dat voelde niet goed. We 
hebben toen een plan gemaakt met onze 
wensen."

gebieden te vergroten. Het plan van de 
familie Rovers past hier goed bij." 
Marion Rovers: "Natuurlijk moet de grond 
wel rendabel zijn. Het geeft ons een goed 
gevoel dat we deze grond niet alleen vol
bouwen met zonnepanelen, maar dat bet 
aansluit bij de wensen van de omgeving, 
zowel qua natuur als omwonenden. We 
hopen dat het plan door kan gaan en dat 
iedereen straks kan genieten van dit nieu
we stukje natuur, terwijl we ook bijdragen 
aan een duurzamere wereld."

. Meer informatie:
www.vattenfall.nl/zonneakkcr

I

of neem direct contact op met Caret
Kooij via carel.kooij@vattenfall.com.

Hef doel van de natuurzone: 
een ecologischi
twee natuurbie 
en duurzame e 
opwekken.

1»^
Balans tusseh?|onne-energie en

lilie werkte Caret Kooij. 
ideeën 

verder uit. ''Wijjzi|n zonnepanelen niet 
alleen als do^i,!fniar ook als middel om 
andere mactj^c®a|)pelijke vraagstukken 
op te pakken'life^ Kooij. "We zijn dan ook 

bezig met ee^ ftiejjw concept, de 'Natuur
zone'. waar^ijii^e zonneweides gebruiken 
om biodive'i’s’t^tijn en,rondom agrarische

Hoe kun je een voormalig agrarisch geÉtiiëd^op een passende manier gebruiken voor 

groene stroom? Dit was de vraag waatódé familie Rovers mee worstelde. Aangezien geen 
van de familieleden meer agrariër is, gingeïh ze op zoek naar een andere bestemming voor 
het gebied. Het plan: een zonneweide, {^^^menwerking met Vattenfall, combineren met 
meer natuur, recreatie en biodiversiteit^ ‘

> <1

Kans vootié^tuur
De familie cofr^.rjeerde in het gebied de 
zonneweide m^ rtatuur en beleving via 
kruiden- en gr,|i^l|nd. bos, wandelpaden 
en een pluktUi^ "Vervolgens gingen ze 
het gespreka^ riet Vattenfall. Marion: 

"Dit klikte hcSll^rd, omdat Vattenfall een 
totaalplan rfifjï'^'wuur ook belangrijk 
vindt. Ze warp^jcfealistischer dan andere 
partijen." •“’«.i.
Samen met denii
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Het doel van de natuurzone: 
een ecologische zone tussen 
twee natuurbieden creëren 
en duurzame energie 
opwekken.

e familie is al sinds 1670 in het 
bezit van een aantal voormalige 
agrarische percelen rondom de

Dommel bij Nuenen en Eindhoven.

gebieden te vergroten. Het plan van de 
familie Rovers past hier goed bij." 
Marion Rovers: "Natuurlijk moet de grond 
wel rendabel zijn. Het geeft ons een goed 
gevoel dat we deze grond niet alleen vol
bouwen met zonnepanelen, maar dat het 
aansluit bij de wensen van de omgeving, 
zowel qua natuur als omwonenden. We 
hopen dat het plan door kan gaan en dat 
iedereen straks kan genieten van dit nieu
we stukje natuur, terwijl we ook bijdragen 
aan een duurzamere wereld."

Meer informatie: 
www.vattenfall.nl/zonneakker 
of neem direct contact op met Carel 
Kooi) via carel.kooij@vattenfall.com.

Recht doen aan gebied 
"Mijn broer, neef, nicht en ik bezitten al
lemaal een deel van het aaneengesloten 
gebied in het Dommeldal", legt Marion 
Rovers uit.
"We werden alle vier benaderd door ver
schillende partijen met plannen voor het 
opwekken van zonne-energie. We vonden 
echter dat geen van de plannen recht 
deed aan het gebied. Die partijen wilden 
er vooral zoveel mogelijk zonnepanelen 
ncerzetten. Dat voelde niet goed. We 
hebben toen een plan gemaakt met onze 
wensen."

Hoe kun je een voormalig agrarisch ge^Ódp een passende manier gebruiken voor 
groene stroom? Dit was de vraag waar”delamilie Rovers mee worstelde. Aangezien geen 
van de familieleden meer agrariër is, gtn^en ze op zoek naar een andere bestemming voor 
het gebied. Het plan: een zonneweide, jn s^frienwerking met Vattenfall, combineren met 
meer natuur, recreatie en biodiversiteit|iï^

bezig met eeg'i^j^w concept, de 'Natuur
zone', waarbij.^e zonneweides gebruiken

lp’
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Kans voor n^tuur
De familie c_^6:^ïgeerde in het gebied de 

zonneweidei^Btlatuur en beleving via 
kruiden- en'^^raVénd, bos, wandelpaden 

en een pluktuii^'Vervolgens gingen ze 
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het gesprek aia'h met Vattenfall. Marion: 
"Dit klikte heeljer^, omdat Vattenfall een 
totaalplan metjj^tuur ook belangrijk 
vindt. Ze waren'i(3€alistischer dan andere 
partijen." ■*
Samen met dfeif^ijhilie werkte Carel Kooij. 
projectleider bj.j Vattenfall, de ideeën 
verder uit. "Wijzien zonnepanelen niet 
alleen als dd^||n^ar ook als middel om 
andere maa'Hcfea.ljpelijke vraagstukken
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Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

o

o

o

o

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?
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Voor akkoord en ondertekend door:

Datum Adres HandtekeningNaam

1

o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

o

o

o

o

Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem 
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Documentnummer;
Zaaknummer; 
Rappel week:

semeente [qD] Doetinchem



Voorakkoord en ondertekend door:

HandtAdresDatum Naam

o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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-Per gewone post, uiterlijke ontvangstdatum gemeente 29Juni 2021- 2 8 JUNI 2021

Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

Documentnummer:
Zaaknummer: 
Rappel week:

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

» *
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Kopie



Voor akkoord en ondertekend door:

HandtekeningNaamDatum

o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.

Adres



Afd. Kopie

2 8 JUNI 2021-Per gewone post, uiterlijke ontvangstdatum gemeente 29 Juni 2021-

Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:
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Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

.V ;

.. V.--.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem 
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Documentnummer:
Zaaknummer: 
Rappel week;

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.
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Voor akkoord en ondertekend door:

Handtekening
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p , En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

'z .

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Documentnummer:
Zaaknummer;
Rappel week:

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de - 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?
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Voor akkoord en ondertekend door:

Ha(»dtekeningAdresDatum Naam
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o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden ais volgt:

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Documentnummer:
Zaaknummer: 
Rappel week:

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende Initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

Kopie



Voor akkoord en ondertekend door:

o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voldoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.

Naam Adres HandtekeningDatum



Afd. Kopie
-Per gewone post, uiterlijke ontvangstdatum gemeente 29 juni 2021- 2 9 JUNI 2021

Wehl, 21 juni 2021

Geacht College van B&W,

De bezwaren luiden als volgt:

Middels ondertekening van dit schrijven dienen wij onze zienswijze in met betrekking tot de 
ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Wehl en het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning.

Betreffende: zienswijze ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark 
WehI/Bahrseweg én het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
(dossiernummer 20200136)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem
Postbus 9020
7000 HA DOETINCHEM

Documentnummer:
Zaaknummer; 
Rappel week:

o In de openbare eerste bijeenkomst gehouden in het pannenkoekenhuis te Wehl, is 
gesproken over 10 hectare benodigd om 10 megawatt aan energie op te wekken. 
Hier waren meerdere raadsleden bij aanwezig. Waarom is het park tijdens het 
participatieproces vergroot?

o Een 13 hectare groot zonnepark past niet in dit kleinschalige en unieke 
coulisselandschap, waar dagelijks reeën, patrijzen, fazanten en steenuilen worden 
waargenomen.

o Tijdens de fusie tussen de gemeente Wehl en gemeente Doetinchem is aan de 
inwoners van Wehl toegezegd dat het gebied tussen Doetinchem en Wehl een 
groene buffer zou blijven. Inmiddels ligt er een industrieterrein, staan er ontsierende 
hoogspanningsmasten en gaat er straks 13 hectare kostbare natuur verloren; dit is in 
strijd met uw beloftes.

...... fgDj Doetinchem

O Wij, als omwonenden/inwoners van Wehl en daarmee belanghebbenden, zien 
onvoldoende initiatieven vanuit de gemeente om vooral ook eerst alle daken, 
industrieterreinen en bermen langs de A18 vol te leggen met panelen. Ook binnen de 
rijksoverheid gaan er steeds meer stemmen op om natuur en landbouwgronden 
zoveel mogelijk te ontzien.



o -aanvullend-

Voor akkoord en ondertekend door:

Datum Naam Adres Handtekening
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o En tot slot, de voltallige raad en het college van B&W erkennen tijdens de -openbare- 
beeldvormende raad dat het participatieproces geen schoonheidsprijs verdient. 
Aangezien het proces ook niet voidoet aan het eigen beleidskader duurzame 
energieopwekking, mag deze vergunningsaanvraag niet verder in behandeling 
worden genomen.
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