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Afferden, 26 augustus 2021
Betreft: zienswijze gericht tegen het ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen
Zonnepark Oude Weide
Geachte gemeenteraad,

Tot op heden heb ik mij afzijdig gehouden van de
ontwikkelingen rondom het zonnepark. Ook toen De Gelderlander mij benaderde over het project
heb ik aangegeven dat het omgevingsdialoog wat mij betreft plaats vínd aan de keukentafel en niet
in de krant. De Gelderlander zag desondanks toch voldoende reden om over het project te
publiceren, waarbij mijn integriteit een belangríjk onderwerp was. Hierom zie ik mij genoodzaakt om
deze zienswijze in te dienen op uw beslissíng omtrent Zonnepark Oude Weide, lk vrees namelijk dat
uw beslissing voor een groot deel tot stand is gekomen door de publiciteit vanuit De Gelderlander.
Laat mij bij het begin beginnen: de afgelopen jaren ben ik, net als vele andere agrarische
ondernemers binnen deze gemeente, benaderd door projectontwikkelaars van zonneparken.
Vanwege het aantrekkelijke rendement hebben wij ervoor gekozen om een koopoptie op onze
grond te accepteren zodat wij deze opbrengst kunnen herinvesteren in een duurzaam en
toekomstbestendig bedrijf voor onze kinderen. SolisParks was niet de partij met het hoogste bod,
maar kwam met een duidelijk plan waar wij een goed gevoel bij hadden. Namelijk: een
omgevíngsfonds van ongeveer € 100.000 en inspraak van de omgeving op de landschappelijke
inpassing van het project. Het was voor ons belangrijk dat de drie omwonenden mee konden praten
over de veranderingen in hun leefomgeving en dat de omgeving kon mee profiteren door uitgífte
van obligaties en het omgevingsfonds.

De opbrengst van de grondverkoop wilden we herinvesteren in voorzieningen op onze
bedrijfslocatie aan de Laarstraat, zodat we een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten aan de
Distelbergsestraat kunnen verplaatsen en staken. Voor jullie beeldvorming de locatie aan de
Distelbergsestraat is gesitueerd in de bebouwde kom tegen de dorpskern van Afferden aan. De
locatie aan de Laarstraat is gelegen in het buitengebied. Hierdoor was het voor ons mogelijk om de
transportbewegingen door Afferden te halveren. Deze transportbewegingen zorgen helaas voor
overlast bij inwoners van Afferden. Dorpslijst Afferden is hierover al enige tíjd met ons in gesprek.
Via deze zienswijze wil ik de bewoners van de Langeslag, Kerkweg, Schiksestraat, Koningstraat en
Oude Weisestraat bedanken voor het begrip dat ze altijd rÍchting ons hebben getoond omtrent de
vereiste transportbewegingen. Helaas moet ik constateren dat de gemeenteraad deze belangen niet
belangrijk genoeg vond in de afweging rondom de wgb voor Zonnepark Oude Weide. Ook het
belang van mijn bedrijfsvoering een bedrijf welke al generaties in de gemeente Druten is gevestigd,
met betrekking tot Zonnepark Oude Weide is volledig buiten beschouwing gelaten.

De wíllekeur waarmee de gemeenteraad Zonnepark Larendeel en Zevent goedkeurt en Zonnepark
Oude Weide afwijst is schrikbarend. lk kan de beslissing van uw gemeenteraad niet los zien van de
negatieve publiciteit vanuit De Gelderlander over Zonnepark Oude Weide. Wat mij vooral stoort is

de persoonlijke aanval op mijn integriteit door Peter van Deurlo van de Gelderlander, mogelijk
gecoórdineerd door enkele omwonenden. Het klopt dat ik, net als vele andere inwoners van
Afferden, op een niet verkiesbare plek op de kieslijst van de Dorpsl'rjst Afferden heb gestaan.
Betekent dit dat ik hierdoor nooit meer mag meewerken aan een ontwikkeling die mijn
bedrijfsvoering ten goede komt? Deze vraag had Peter Deurlo van De Gelderlander bij de
burgermeester kunnen voorleggen, dan was deze hele kwestie daarmee afgedaan. Zij gaat immers
over integriteitskwesties.
De vooringenomenheid van Peter van Deurlo van De Gelderlander wordt duidelijk als hÍj
interviewt in het artikel "Êerste zonnevelden voor iedereen komen erean in Druten: 'Mensen

met een kleine beurs kunnen ook meedoen"' d.d. 09-04-2021.
stond tijdens de
laatste gemeenteraadsverkiezingen namelijk ook op een niet verkiesbare plek op een kíeslijst
(Dorpslijst Puiflijk) en ís grondeigenaar in het project Zonnepark Zevent. Hierin zit geen verschil met
is naast grondeigenaar ook nog eens
mijn situatie. Sterker nog,
Dit is blijkbaar geen reden geweest tot negatieve publíciteit over Vitaal Druten of
Zonnepark Zevent voor Peter van Deurlo van De Gelderlander.

die tevens
Hoe kijkt de gemeente eigenlijk aan tegen de rol van de
grondeigenaar is bij Zonnepark Zevent? Hoe zijn de grondvergoedingen tot stand gekomen wanneer
de voorzitter zelf grondeigenaar is? De voorzitter zou een zo laag mogelijke grondvergoeding
moeten nastreven voor haar leden, terwijl de grondeigenaar een zo hoog mogelijke
grondvergoeding wenst te ontvangen. Deze vraag was voor Peter van Deurlo van De Gelderlander
blijkbaar ook niet relevant.
Zijn vooringenomenheid wordt helemaal duidelijk wanneer hij in zijn artikelen publiceert over het
grondwaterbeschermingsgebied. Dit is bij Zonnepark Larendeel blijkbaar geen probleem, maar bÍj
Zonnepark Oude Weide wel. Ook zou er bij Zonnepark Larendeel en Zevent geen grond uit boeren
hand verdwijnen volgens zijn artÍkel d.d. 09-04-2021. De grond onder Zonnepark Larendeel is al sinds
20L9 in eigendom van ASR. Hieruit blijkt heel duidelijk dat er geen sprake is van onafhankelijke
onderzoeksjournalistiek.

Voor wat betreft de bedrijfsvoeríng van de twee omwonenden die in de krant stellen dat het
zonnepark hun bedrijfsvoering in gevaar brengt, wíl ik nog het volgende kwijt: ik heb de percelen
grond die zijn meegenomen in de ontwikkeling vanaf 2008 meerdere malen te koop aangeboden bij
hun. Ze hebben dus meerdere malen de mogelijkheid gehad om de grond aan hun huiskavel toe te
voegen. Telkens kreeg ik te horen dat ze geen interesse hadden.
Helaas mCIet ik constateren dat de gemeenteraad inclusief coalitiepartijen lijkt te zijn gezwicht voor

de druk van een misleidende journalist, ten koste van een degelijk en betrouwbaar bestuur. De
willekeur is schrijnend: het ene project in een grondwaterbeschermingsgebied wordt wel
goedgekeurd het andere project niet, omdat het in een grondwaterbeschermingsgebied ligt.
Verder zou er volgens de gemeente een gebrek aan draagvlak zijn. Buiten de drie inwoners die in de
krantenartikelen worden genoemd ervaar ik persoonlijk veel draagvlak voor Zonnepark Oude Weide
bij mijn dorpsgenoten uit Afferden. Dit blijkt onder andere uit de steunbetuigingen die ik heb
ontvangen na de publicaties uit De Gelderlander. Hieruit komt duidelijk naar voren dat er zeker geen
gebrek aan draagvlak is voor dit project. Via deze zienswijze wil ik alle dorpsgenoten bedanken voor
de ondersteunende berichten, mijn familie en ik hechten hier veel waarde aan.

