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Ellecom 6 april 2021 
 
Geacht college, 
 
Tot 14 april 2021 liggen het beleidskader Energie & Landschap en het beleidskader Samen Energie 
Opwekken ter inzage. De afgelopen maanden is er verschillende keren overleg geweest tussen de 
gemeente en onze Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom. Dit heeft geresulteerd in het 
terugbrengen van het percentage toe te passen zonnepanelen van 25% naar 10%. Ook is onze 
cultuurhistorische waardering als bijlage in het beleidskader Energie & Landschap opgenomen. Dit 
vinden we positief. Toch blijven er een aantal punten staan. We maken daarom gebruik van de 
mogelijkheid tot het kenbaar maken van onze zienswijze.  
 
We spitsen ons toe op 2 punten:  
1. specifiek op de Ellecomse Polder 
2. algemene punten  
 
1. Specifieke punten mbt Ellecomse Polder 
In het beleidskader Energie & Landschap op pagina 20 begint de alinea over kleinschalige opwek met 
“onder bepaalde voorwaarden” het is niet heel duidelijk welke voorwaarden dit zijn. In de analyse op 
pagina 43 bij het stuk over weinig kansrijke gebieden zien we dit ook weer terug, “onder bepaalde 
voorwaarden”. Wij zouden graag zien dat in de analyse niet alleen de 7 gebieden beschreven worden 
maar hier ook direct de bijbehorende voorwaarden. Voor Ellecom zou dit oa bijv. kunnen zijn: 
 
Om deze waarden te waarborgen moet een eventueel kleinschalig zonneveld aan de rand van de 
polder geplaatst worden. Goed ingepast door het hele jaar door groenblijvende omheining zodat de 
historische zichtlijnen niet verstoord worden. Zonnevelden in de kernweides zijn niet mogelijk. 
 
Voor de andere gebieden zou een dergelijke toevoeging ook waardevol kunnen zijn. In de zin in het 
beleidskader op pagina 20 zal dan “onder bepaalde voorwaarden” vervangen moeten worden door 
“onder de voorwaarden zoals beschreven in de analyse op p. 43”. Op pagina 43 zelf kan het “onder 
bepaalde voorwaarden” vervangen worden door “onder de voorwaarden zoals hiernaast 
beschreven”. 
 
Deze toevoeging geeft voor project ontwikkelaars direct meer sturing en duidelijkheid, het neemt 
veel onrust weg bij de bewoners van de betreffende gebieden en de kans van slagen op een initiatief 
zal hoger zijn doordat het op meer draagvlak kan rekenen. Wij vermoeden dat lokale groeperingen 
graag helpen meedenken met het opstellen van deze “bepaalde voorwaarden”. Belangrijk om te 
vermelden is dat dit geen impact heeft op de hoeveelheid te plaatsen zonnevelden maar puur op de 
locatie hiervan. 
 
Als alternatief voor deze zienswijze zou een minder ingrijpende aanpassing kunnen zijn om de tekst 
in het beleidskader van pagina 20 iets aan te passen. 
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In bijlage 5 is de cultuurhistorische waardering dorpsrand en polder Ellecom, van boerendorp naar  
parel van Rheden, toegevoegd. Deze is opgesteld door Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom. 
Deze kan als cultuurhistorische analyse ondersteunen bij ontwikkelingen in het gebied rondom 
Ellecom. Hieruit blijkt bijv. dat een kleinschalig zonneveld aan de rand van de polder geplaatst 
moet worden. Goed ingepast door het hele jaar door groenblijvende omheining, passend bij het 
landschap, zodat de historische zichtlijnen niet verstoord worden. Tevens is dit een voorbeeld voor 
een cultuurhistorische analyse in andere gebieden. 
 
2. Algemene punten 

• Opruimplicht (pagina 21):  
Opgenomen dient te worden wie de opruiming dient te doen indien de originele 
initiatiefnemer failliet is (na 25 jaar). Dit is logischerwijze de rechtsopvolger(s). Het kan niet 
de bedoeling zijn dat de belastingbetaler dit onverhoopt zou moeten betalen. Dit dient goed 
gedicht te worden, bijvoorbeeld door jaarlijks een deel van de winst van de initiatiefnemer 
hiervoor te storten in een depot, beheert door een notaris. En zodoende in bijvoorbeeld de 
eerste 10 jaar de opruimkosten bij elkaar gespaard te hebben. 

• Houdt afstand (punt 4 op pagina 26): 
Hoeveel afstand dient er dan specifiek gehouden te worden tot omliggende waarden en 
gebruiksfuncties? Dit dient goed gespecificeerd te worden in dit beleidskader. 

• Omgeving: meerwaarde creëren (Pagina 26) 

Hierbij zou de volgende toevoeging geplaatst moeten worden: “Uitgangspunt dient te zijn de 

doelstellingen voor Natuur en Natuurbeleid, zoals omschreven in Omgevingsvisie 

Buitengebied deel 2 Natuurbeleid (pag. 38-40)”. 

• Omgeving (pagina 26):  

Hierbij toevoegen: “voor goede landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering is een 

brede zone met groen noodzakelijk, in de vorm van landschapselementen zoals heggen, 

wallen, bomen, rijen knotwilgen etc, passend bij het betreffende landschapstype. Van belang 

hierbij is dat deze landschappelijke kwaliteitsversterking voor alle 4 seizoenen gewaarborgd  

wordt, dus jaarrond.  

Daarnaast dient de instandhouding en adequaat onderhoud / beheer ervan gedurende de 

gehele levensduur van het zonnepark gewaarborgd te zijn door de initiatiefnemer.” 

• Hoogte van de opstelling (punt 2 pagina 27): 
Wat is ruim onder ooghoogte? vanaf het maaiveld of vanaf de weg op de steilrand bij 
Ellecom, dat maakt een groot verschil en dient goed gespecificeerd te worden in dit 
beleidskader. 

• Speelveld wind (pagina 15):  
De contourlijnen voor 5,6 MW turbines dienen op 825m te liggen (5x masthoogte van 165m). 
Ze zijn in de kaarten te dicht op de woonkernen geplaatst, op ca. 650m, dit dient 
gecorrigeerd te worden. 

• Pagina 16: de provincie neemt op 3 maart 2021 een herzieningsbesluit over het rustgebied 
ganzen.  

Indien dit besluit reeds genomen is of genomen wordt in de periode tot 14 april, dan dient de 
de uitkomst hiervan opgenomen te worden in dit beleidskader. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ted Abrahamsen en Elmar Gouw namens 
Initiatiefgroep Duurzaam Opgewekt Ellecom 


