Onderwerp: ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnevelden Landgoed Quadenoord,
bespreking zorgpunten en aanbod

Geachte raadsleden,
U bespreekt op woensdag 25 september de ontwerp verklaring van geen bedenkingen ten aanzien
van de zonnevelden op Landgoed Quadenoord.
Via deze weg willen wij u informatie geven omtrent enkele belangrijke punten die hierbij een rol
spelen. Wij willen benadrukken dat wij en alle betrokkenen niet over één nacht ijs zijn gegaan en
met dit plan een bijdrage gaan leveren aan de cultuurhistorische en ecologische waarden van het
landgoed en de duurzaamheidsambitie van de gemeente Renkum.
Zonnevelden en natuur gaan hier goed samen
In de media zijn zorgen geuit over de impact die deze zonnevelden kunnen hebben op de
natuurwaarden van het landgoed. Dat er vragen zijn, is op zich niet verwonderlijk. Het gebied ligt
immers in Natura2000 gebied De Veluwe. Voorop moet worden gesteld dat de Natura2000 status
die op de percelen rust niet per definitie betekent dat het bewuste perceel ook feitelijk een
natuurgebied is. Het is agrarische grond, agrarisch in gebruik en het is ook als agrarische grond in het
bestemmingsplan opgenomen. Zo liggen er ook op andere plekken binnen het natura2000 gebied De
Veluwe bijvoorbeeld agrarische gronden, recreatieterreinen en militaire terreinen. Dit bestaande
gebruik is gewoon toegestaan en hoeft niet per direct te worden omgevormd tot natuur.
Natura2000 betekent niet dat elk perceel puur natuur is, of per direct natuur moet worden.
Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn toegestaan mits er geen schade aan de natuur wordt
gebracht. In het Beheerplan dat de provincie voor het Natura2000 gebied de Veluwe heeft opgesteld
staat letterlijk: “De provincie is van mening dat de aanwijzing als Natura 2000-gebied niet mag leiden tot het
“op slot gaan” voor andere functies dan natuur.”

Uiteraard mogen nieuwe functies de instandhoudingsdoelstellingen van de Veluwe niet in gevaar
brengen. De zonnevelden op Landgoed Quadenoord doen dat ook niet. Sterker nog: Ze dragen bij
aan het vergroten van de natuurwaarden. Het ecologisch onderzoek van adviesbureau Eelerwoude
èn de second opinion die is uitgevoerd door Wageningen Universiteit tonen dit aan.
Nota bene de auteur van de twee belangrijkste onderzoeken op het gebied van zonnevelden en
natuur * (onderzoeker Alex Schotman) heeft de second opinion opgesteld en concludeert: “Voor alle
kernkwaliteiten geldt dat ze of niet in het geding zijn door ontwikkeling van het zonneveld, of juist
beter tot hun recht zullen komen door ontwikkeling van het zonneveld volgens het ontwerp van
Eelerwoude. Het zonneveld is hiervoor dus zeker geen belemmering.”
Wij voelen ons hiermee gesteund in de overtuiging dat het beëindigen van het agrarisch gebruik en
het realiseren van een zonneveld met een goed ecologisch en landschappelijk ontwerp juist
bijdraagt aan de natuurwaarden van het landgoed. De meer dan 20 meter brede ecologische zone
die langs het zonneveld wordt aangelegd bevat een dassenakker en mantelzoomvegetatie. Tussen
en onder de panelen wordt met Wageningen Universiteit en Eelerwoude een speciaal mengsel
ingezaaid dat bedreigde plantensoorten zal bevatten als onderdeel van het
natuurbeschermingsprogramma ‘Levend Archief.’
* ‘Zonneparken, Natuur en Landbouw’ (2019) en ‘Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische
inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland’ (2018)

Zonnevelden passen juist hier goed in de omgeving
Bij het zoeken naar een goede locatie zijn meerdere percelen van het landgoed de revue gepasseerd
Juist op deze plek: aan de rand van het landgoed, op agrarische grond, omsloten door bos en
houtwallen is de landschappelijk impact het laagst en is er de grootste bijdrage aan biodiversiteit te
maken. Deze locatie is daarbij ver weg van bewoond gebied. Hier kijkt niemand vanuit zijn
woonkamer tegen het zonneveld aan. Tijdens de klimaattafels werd dit aspect als positief benoemd.

Ons aanbod
Wij zijn ervan overtuigd dat wij juist hier, op deze locatie, een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan
cultuurhistorie, natuur en duurzaamheid. Wij beseffen ons dat er bij andere partijen mogelijk nog zorgen
kunnen bestaan. Wij gaan graag met hen in gesprek om te kijken of wij deze zorgen kunnen wegnemen.
Ook zijn wij bereid te onderzoeken of er op andere plekken op het landgoed agrarische grond uit productie kan
worden gehaald om deze om te zetten naar natuurgrond. Dit om te benadrukken dat wij het stimuleren van de
biodiversiteit in het gebied hoog in het vaandel hebben.

Hoogachtend,
Wouter Guliker
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* ‘Zonneparken, Natuur en Landbouw’ (2019) en ‘Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische
inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland’ (2018)

