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PERSBERICHT – Solar Provider Group 

 
05 juni 2020 – De Solar Provider Group (SPG) wil graag kenbaar maken dat wij in 
samenwerking met Henk te Kronnie (landeigenaar) aan het onderzoeken zijn of een 
zonnepark initiatief aan de kruising van de Veenhuisweg en Dollemansweg kan 
worden gerealiseerd. Met dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van wat er tot op 
heden is uitgevoerd en hoe het vervolg proces eruit zal zien. 
 
De gemeente Winterswijk heeft als doelstelling om 120 hectare aan zonnepark te 
ontwikkelen om energieneutraal te worden in 2050. SPG en de landeigenaar zien in dit 
project een kans om bij te dragen aan deze ambitie. 
 
Het initiatief, Zonnepark Veenhuisweg, ligt aan de kruising van de Veenhuisweg en de 
Dollemansweg. Binnen het zoekgebied (4 hectare) zoeken wij naar een balans tussen het 
plaatsen van zonnepanelen en landschappelijke inpassing (zie Afbeelding1). Daarom 
voorzien wij een kleinschalig initiatief van 1,9 à 2 hectare en zal er minimaal 1 hectare 
beschikbaar blijven om de natuurlijke waarde te versterken. Met dit oppervlak kan er genoeg 
energie worden opgewekt om zo’n 600 huishoudens van groene elektriciteit te voorzien. 
Verder kijken wij ook welke mogelijkheden er bestaan om onder de panelen of in de randen 
een vorm van landbouw te bedrijven en/of de biodiversiteit te stimuleren. 
 

 
Afbeelding 1: Zoekgebied Zonnepark Veenhuisweg 



Om een maatschappelijke bijdrage te leveren willen wij het park door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt laten onderhouden.                                                                                                  
Ook wil SPG het verenigingsleven (b.v. Volksfeest Corle) in Corle ondersteunen. 
 
Het betrekken van de buren rond de locatie is een ander belangrijk element. Wij hebben op 
verschillende momenten contact gehad met alle omwonden die ongeveer binnen een straal 
van 500 meter van het plangebied wonen. Van de direct omwonenden (deze wonen het 
dichtst bij en hebben direct zicht) waren een aantal huishoudens fel tegen het initiatief.        
Zij hadden vooral kritiek op de gekozen locatie, opzet van participatie en het gemeentelijke 
beleidskader. Verder maken zij zich ernstige zorgen over de natuur en ook het uitzicht vanuit 
de woningen. Wij zijn in gesprek met deze huishoudens om oplossingen te vinden.                  
 
De andere direct omwonenden zijn eerder neutraal of positief over het plan. Zij gaven aan 
dat het met dit initiatief mogelijk is om de slechte agrarische grond te gebruiken voor een 
alternatief doeleinde, namelijk het produceren van duurzame energie. Wij vinden dat er 
aandacht en respect moet zijn naar de buren om het plan voor iedereen acceptabel te 
maken. Op 25 mei 2020 heeft SPG de overige huishoudens benaderd, waar ook gemixte 
reacties werden ontvangen. Op dezelfde dag heeft SPG de gemeente ontvangen op locatie 
om samen met de gemeentelijke vertegenwoordigers in gesprek te gaan met de direct 
omwonden. Hierna zijn de gemeentelijke vertegenwoordigers, SPG en een direct 
omwonende naar het gemeentehuis gegaan om verder te overleggen over het 
cultuurhistorische landschap rond de locatie. 
 
SPG wil samen met de omwonenden een onderzoeker kiezen om een landschappelijke 
analyse te maken van het gebied. De gemeente heeft hiervoor twee bekende partijen 
aangedragen die bekend zijn met het landschap en de juiste kennis aan boord hebben.       
In dit onderzoek zal worden gekeken naar de historie en naar de aanwezige soorten in het 
gebied. De resultaten willen wij op een informatieavond presenteren. 
 
Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, neem dan contact op met George Overbeke via 
goverbeke@solarprovidergroup.com 
 
 


