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Inleiding  

Algemeen Belang Teuge (ABT) staat voor het algemeen belang van het dorp Teuge. In dat kader heeft 
ABT jaren geleden een poging ondernomen te komen tot een energievoorziening voor het dorp 
Teuge. Hiervoor is toen samenwerking gezocht met Luchthaven Teuge en EnergieRijk Voorst. Voor 
ABT was het van meet af aan belangrijk dat het plan voor het dorp meerwaarde zou moeten hebben. 

Het eerste idee was in 2015 om op het terrein van de luchthaven een zonneveld in te richten. Dit 
idee stuitte toen op bezwaren van de luchthaven in verband met veiligheid voor het vliegverkeer. 
Mede hierdoor is het plan indertijd niet doorgezet. 

ABT was de afgelopen twee jaar betrokken bij een nieuw initiatief waarin de mogelijkheden voor 
energieopwekking/-opslag werden onderzocht. Hierin waren de directie van de luchthaven, 
Gemeente Voorst, ABT, Energierijk Voorst en Burgers met Energie vertegenwoordigd. 
Op 12 juli 2022 werd de vertegenwoordiging van ABT verrast met de presentatie van een nieuw plan. 
De familie Schutte, met een lokale melkveehouderij, heeft in deze presentatie op het Gemeentehuis 
in Twello een gebiedsontwikkelingsplan kenbaar gemaakt voor haar gronden aan de rand van Teuge. 
Deelnemers in dit overleg waren: De heer H. Schutte, zijn adviseur Tom Nieuwenhuis, Zebra BV, 
OostNL, Luchthaven Teuge, ABT, Energierijk Voorst, Burgers met Energie en Gemeente Voorst. Eén 
van de bouwstenen van dit plan is een zonnepark van 25 hectare gesitueerd aan De Zanden. 

ABT is in het overleg gevraagd hiervoor de communicatie naar het dorp te verzorgen. 

Werkgroep ‘Project Schutte’ 
 
Op basis van deze ontwikkeling heeft het bestuur van ABT besloten een werkgroep op te richten. De 
werkgroep onder de naam ‘ABT Werkgroep Project Schutte’ heeft als doel op basis van een 
representatief onderzoek te inventariseren wat de voordelen, nadelen en mogelijkheden zijn van dit 
plan voor inwoners en omwonenden alsmede voor de ondernemers van Teuge. 
De werkgroep bestaat uit 8 onafhankelijke leden. Zij zal het resultaat van het onderzoek aanbieden 
aan het bestuur van ABT, e.e.a. voorzien van een unaniem advies met betrekking tot een 
standpuntbepaling. 
 

Bevindingen van de werkgroep 
 
Als werkgroep hebben we de opdracht gekregen de meningen uit het dorp op te halen met 
betrekking tot het ‘Project Schutte’. Dat dit plan de gemoederen in het dorp bezig houdt bleek 
tijdens de twee zeer druk bezochte informatieavonden. De 1e avond werden 101 mailadressen 
genoteerd, de 2e avond nog eens 67. Tijdens deze avonden heeft familie Schutte haar plan toegelicht 
en is er ruimte geweest voor vragen. Na afloop is de deelnemers gevraagd een reactie te geven (1e 
enquête). Naar aanleiding van de reacties op de eerste avond is een rapportage opgesteld (bijlage 2). 
Na afloop van de tweede informatieavond is een slot-enquête uitgezet onder inwoners en 
belanghebbenden (bijlage 4). Hen is gevraagd aan te geven of zij positief of negatief tegenover het 
plan staan met een korte toelichting. 
Het plan omvat verschillende ‘bouwstenen’ voor een herinrichting van 55 hectare grond (bijlage 1). 

Het plan is gepresenteerd als een integraal plan met ‘bouwstenen’ die onlosmakelijk met elkaar zijn 

verbonden. Tegen het zonnepark, met een beoogde omvang van zo’n 25 hectare, is verreweg de 

meeste weerstand. Op de overige bouwstenen, zoals het uitbreiden van de Kraaigraaf en het 

realiseren van extra woningen zijn de reacties minder negatief of positief.  
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Resultaat slot-enquête: 
Er zijn 317 enquêtes uitgezet met een respons van:  103 (32,5%) 
Aantal stemmen voor uitvoering ‘Project Schutte’: 5 (4,85%) 
Aantal stemmen tegen uitvoering ‘Project Schutte’: 98 (95,15%) 
 
6 argumenten voor het Project Schutte 
(per respondent zijn meerdere motieven genoemd): 

1. Nodig voor opwekken duurzame energie      (3) 
2. Onttrekken van landbouwgrond en reductie stikstof     (2) 
3. Ontwikkelen extra woonruimte       (1) 
4. Uitbreiding natuur        (1) 
5. Vrijheid van ondernemen        (1) 
6. Voor zonder nadere motivering        (1) 

 
Top 10 argumenten tegen het Project Schutte, met name het onderdeel ‘zonnepark’ met (..) aantal keren 
genoemd (per respondent zijn meerdere motieven genoemd): 

1. Prioriteit zonnepanelen op daken       (35) 
2. Aantasting landschap        (26) 
3. Veiligheid in het geding, er is geen onderzoek gedaan    (22) 
4. Slecht voor Teuge, geen voordeel voor dorp en inwoners    (15) 
5. Onttrekking goede agrarische grond      (14) 
6. Vage en slechte onderbouwing financiering, voordelen, (exploitatie)rol luchthaven (11) 
7. Het zonnepark is te groot qua ruimtebeslag en opbrengst    (10) 
8. Belemmering gebruik luchtvaart         (8) 
9. Congestie stroomnet          (5) 
10. Tegen zonder nadere motivering         (3) 

 
Uit de slot-enquête (aantal respondenten 103) blijkt dat ruim 95% van de respondenten negatief 

tegenover het plan van de familie Schutte staat. De meeste bezwaren betreffen het realiseren van 

een zonnepark zolang er nog ruimte voor panelen beschikbaar is op daken en andere geschikte 

ongebruikte ruimte (“Zon op dak”) (35). Veel mensen geven aan dat het beoogde zonnepark ten 

koste gaat van het landschap (26) maar ook van kostbare landbouwgrond (14). Daarnaast zijn er 

vragen over de veiligheid van zowel de luchtvaart (8) als de parachutisten1 (22) en betrokkenheid 

luchthaven bij exploitatie van het zonnepark2 (11). Tevens zijn er zorgen over de netcongestie 

(bijlage 8) Dit zal nadelig zijn voor inwoners met zonnepanelen (of inwoners die dit overwegen) (5).  

Teugenaren, omwonenden en ondernemers zien wel de noodzaak van een energieneutraal Teuge en 

willen hier zeker aan meewerken. Echter vinden zij dat alternatieven zoals “Zon op dak”, inzetten op 

individuele burger- en bedrijfsinitiatieven en de adviezen van Burgers met Energie in combinatie met 

de Energieladder Voorst nog verder uitgewerkt moeten worden. Verwachting is dat met deze 

initiatieven voldaan kan worden aan de energiebehoefte van het dorp.  

Conclusie en Advies 

Uit de opgehaalde reacties blijkt dat er geen draagvlak is voor het huidige plan, waarbij met name 

tegen het zonnepark veel weerstand is. De bezwaren concentreren zich voornamelijk op de omvang 

en locatie van het zonnepark en de rol van de luchthaven als exploitant/participant. De familie 

Schutte heeft voorafgaand aan de informatieavonden aangegeven aan het begin van het proces te 

staan en nog niet op alle vragen een antwoord te kunnen geven. Op basis van de uitkomsten van de 

slot-enquête en de reacties van de dorpsbewoners en belanghebbenden alsmede de beschikbare 

overige informatie (bijlagen 5, 6, 7) adviseert de werkgroep het bestuur van Algemeen Belang Teuge 

negatief te oordelen over het gepresenteerde plan van de familie Schutte waarbij nadrukkelijk wordt 

vermeld dat het onderdeel zonnepark hierin het bepalende obstakel is.  

Gezien de actualiteit van dit thema adviseert de werkgroep Algemeen Belang Teuge een structurele 

werkgroep in te richten die zich met deze en soortgelijke thema’s bezig gaat houden.  
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Bijlagen  
De werkgroep heeft het advies gebaseerd op de informatieavonden en reacties van dorpsbewoners 

en belanghebbenden. Daarnaast heeft zij onderstaande informatiebronnen geraadpleegd:  

1. Plan familie Schutte. 

https://teuge.eu/images/nieuws/20220920%20Informatieavond%20zonnepark%20Teuge/Ve

rslag%209-11/Time_for_change_9-11.pdf 

2. Rapport enquête n.a.v. van de eerste informatieavond.  

https://teuge.eu/images/nieuws/20220920%20Informatieavond%20zonnepark%20Teuge/Co

ncept_rapportage_enquete_311022.pdf  

3. Verslag 2e informatieavond. 

https://teuge.eu/images/nieuws/20220920%20Informatieavond%20zonnepark%20Teuge/Ve

rslag%209-11/Verslag_2e_avond.pdf 

4. Reacties slot-enquête. Reacties slot-enquete.xlsx (teuge.eu) 

5. “Zonnebrief” van minister Jetten. 

https://teuge.eu/images/nieuws/20220920%20Informatieavond%20zonnepark%20Teuge/Ve

rslag%209-11/Zonnebrief_Rob_Jetten.pdf 

6. Motie “Positieve Energie en Voorster Visie” (3 nov. 2022) van de gemeenteraad van 

Gemeente Voorst m.b.t. prioriteit Smart Energy Hubs.    

https://teuge.eu/images/nieuws/20220920%20Informatieavond%20zonnepark%20Teuge/Verslag%2

09-11/20221107_Motie_VVDL2000_PvdAGL_CDA_VV_SGP_Positieve_energie_AANGENOMEN.pdf  

7. Project ‘Zon op Teuge’ i.s.m. Burgers met Energie.  

https://burgersmetenergie.nl/projecten-en-initiatieven/33-vliegveld-teuge-tijdelijk-on-hold 

8. Mailwisseling Camping De Weeltenkamp – Liander d.d. 23 nov. 2022.  

Bijlage 8 Congestie.pdf (teuge.eu) 
 

Bovenstaande informatie is tevens gepubliceerd op www.teuge.eu.  
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Voetnoten 
1 Reactie Nationaal Paracentrum Teuge: 

 

Van: simon woerlee <swoerlee@hotmail.com>  
Verzonden: vrijdag 11 november 2022 08:11 
Aan: Arne Pruijt || Pro-T-Action <arne@pro-t-action.nl> 
CC: edwin.boerkamp@gmail.com; Erwin van den Braak <Erwin@skydiveteuge.com> 
Onderwerp: zonnepanelen rond vliegveld 
  

Goedemorgen Arne, 
Ik heb je woensdagavond beloofd een standpunt te sturen inzake het plan rond het plaatsen van een 
zonnepanelenpark direct tegen het vliegveld aan. 
Vliegtechnisch zijn we sceptisch of de schittering door de naar het zuiden gerichte panelen de vliegers 
niet ernstig zal gaan hinderen. De af te leggen base-route langs Twello staat immers recht op de 
vliegroute bij het benaderen van baan 26. Bovendien ligt een deel van het park direct onder de finale 
aanvliegroute. Elke piloot zal hiermee te maken gaan krijgen. 
Specifiek voor het paracentrum geldt dat het enorme park van 25 ha dermate dicht op het vliegveld 
ligt dat parachutisten die om wat voor reden dan ook hier komen te hangen, een grote kans maken in 
dit gebied te moeten landen. Dit gaat onherroepelijk zowel schade aan de zonnepanelen als aan de 
parachutisten veroorzaken. Door dan maar niet meer te gaan springen met leerlingen en onervaren 
parachutisten is niet alleen een bedreiging voor onze bedrijfsvoering maar tast ook onze core business 
aan. Bovendien zijn er voldoende redenen te bedenken waarbij ook ervaren parachutisten dit gebied 
als uitwijkgebied moeten kiezen waarmee de gehele parachutisten-operatie gevaar loopt. De aanleg 
direct tegen het vliegveld aan waarbij het noordoosten en oosten wordt omsloten zonder 
uitwijkmogelijkheden binnen de 25 ha is daarom voor het paracentrum onveilig, onwerkbaar en 
ontoelaatbaar. 
Ik hoop dat ABT dit in hun advies richting de initiatiefnemers kan meenemen. Het paracentrum 
distantieert zich van elke andere mening afkomstig van het vliegveld. 
Met vriendelijke groeten, 
Management Skydive Teuge 
 
 
2 Resultaat 1e enquête m.b.t. rol luchthaven: 

 

Er zijn veel vraagtekens en argwaan ten aanzien van de rol van Luchthaven Teuge. Onduidelijkheid is 
er over de samenwerking en voordelen tussen en voor de partijen. Verder wordt de rol van de 
luchthaven discutabel genoemd, waarin het eigen gewin voorop staat en de aandacht voor het dorp 
ontbreekt. ‘De gemeente Voorst wordt opgezadeld met een plan, waarvan de revenuen voor meer 
dan 50% naar Apeldoorn gaan. Voorst werkt op deze wijze mee aan de energie-opgave waar 
Apeldoorn, Zutphen en Deventer voor staan’. Teuge is al langer met o.a. de gemeente, luchthaven en 
Energierijk Voorst in gesprek over zonne-energie opwekking, waarin het dorp een rol speelt (een 
energiecoöperatie zou een optie kunnen zijn). Het huidige plan doorkruist deze plannen en de rol van 
de luchthaven is op zijn minst discutabel te noemen. 
Tot slot wordt genoemd dat er geen draagvlak maar weerstand is en dat er reeds een bezwaarschrift 
is getekend door 80 omwonenden. 

 
Teuge, 4 januari 2023 

ABT werkgroep ‘Project Schutte’ 

Arne Pruijt, voorzitter 
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