
Time for change
Een toekomstbestendig plan 

image: Vincent Peters, WUR/NRGlab, 2016



Programma

1. Reactie uitkomst enquête  

2. Plan in vogelvlucht 

3. GAZO - prijsvraag

4. Rol vliegveld en EnergieRijk Voorst door Rikus Wolbers (OostNL)

5. Eerste beantwoording van gestelde vragen door Tom Nieuwenhuis 
en Craig Savy (Zebra)

6. Vervolgproces door Sander Veldmaat (Zebra)

7. Afsluiting 



Wat ons verbindt…  

• Veiligheid boven alles 

• Aandacht voor natuur en biodiversiteit

• De energietransitie is noodzakelijk en vraagt actieve inzet  

• Woningen

• Stikstofreductie



Gebiedsontwikkelingsplan

1. Beëindiging melkveehouderij 

2. Uitbreiding Kraaijgraaf 

3. Landgoed

4. Woningen 

5. Boeren uit omgeving 

6. Zonnepark de Zanden 

7. Recreatie

Afbeelding: Spelende kinderen op park. (z.d.). https://nlsolarparkdekwekerij.nl/over-ons/



1. Beëindiging melkveehouderij

• Beëindiging melkveehouderij

• Bijdrage reductie stikstof 

• Bedrijfsopstallen Oude wezeveldseweg 13, 17 
en 19a worden gesloopt.



2. Uitbreiding Kraaigraaf 

• Kwelwater in naastgelegen percelen

• Veel diversiteit in flora & fauna 

• Vergroten met 7,5 hectare 



3. Landgoed

• Versterking van 
landgoederenzone rondom 
Twello

• Minstens 6 hectare groen 

• Nader af te stemmen eisen 
gemeente 



4. Woningen 

• 4 vrijstaande woningen 

• In groene cirkel gesitueerd 

• In overleg met gemeente 

• Precieze locatie nader te bepalen i.o.m. gemeente 



5. Boeren uit omgeving 

• Overige percelen voor boeren uit omgeving om te extensiveren  



6. Zonnepark de 
Zanden 

• 25 hectare zonnepark 

• Daarvan maximaal 70% panelen  

• Grotendeels uit het zicht 

• Met meerwaarde voor de 
biodiversiteit 

• Voor de duur van 25 jaar 

• Verbetering van infrastructuur 
waardoor omgeving niet van net 
wordt gedrukt 



Gelderse Aanpak Zonnevelden met 
Omgevingskwaliteit (GAZO)

• Hulp bij ontwerp zonneparken

• Multifunctioneel gebruik van de ruimte 

• 4 jaar onderzoek en advisering 

• O.a. kennis over ruimtelijke kwaliteit, 
biodiversiteit en natuur, agrivoltaics
en bodemkwaliteit 

• 20 december uitslag prijsvraag 

https://www.wur.nl/web/nl/onderzoek-resultaten/projecten/wageningen-solar-research-programme/gazo-prijsvraag.htm


Solarpark, De Kwekerij in Hengelo (inspiratie)

https://nlsolarparkdekwekerij.nl/




7. Recreatie

• Verbinding tussen Kraaigraaf en Vliegveld Teuge  

• Route en vorm nader in te vullen

Foto: 2210-kwekerij-foto-003. (z.d.). https://nlsolarparkdekwekerij.nl/fotos/



CONCEPT



Meedenkers gezocht! 

• Teken je in op de tekenlijst



Samenwerking met partners

• Energie Rijk Voorst (ERV) wordt partner in het Zonnepark ‘de 
Zanden’

• Vanuit haar doelstelling willen ze graag meewerken

• Kunnen kennis en ervaring inbrengen 

• Organiseren de samenwerking met de omgeving

• Kunnen mee financieren door ‘burger-participatie’ 
(Teuge/Twello)

• Vliegveld Teuge blijft aangehaakt

• Samenwerking gericht op de toekomstige ontwikkelingen 
vliegveld/vliegen

• Synergie tussen de ontwikkelingen op vliegveld en bij ‘de 
buren’

Energie Rijk Voorst wordt gevraagd het voortouw nemen.



Presentatie ABT sessie



Het stroomnet



Aansluiten

Zaken die door het zonnepark mogelijk worden:

❑ Zonnepark met eigen kabel van 20 MVA naar het hoogspanning-middenspanning (HS-MS) station 

❑ Gedeeld gebruik 20 MVA aansluiting vermindert investering voor ondernemers

❑ Gedeeld gebruik 20 MVA aansluiting bevordert elektrificatie op luchthaven

❑ Het zonnepark levert energie voor ruim 11 duizend woning equivalenten op 

❑ Nieuwe wetgeving maakt energiegemeenschappen mogelijk

Huidige situatie:

❑ Door congestie op landelijk elektriciteitsnet is teruglevering voor nieuwe 
projecten niet mogelijk

❑ Er gaat altijd een check vooraf voordat een zonnepark wordt aangesloten

❑ Geen beperkingen voor kleinverbruikers, bijv.:

➢ Zonnepanelen op uw eigen dak kunnen wel terugleveren

➢ Zonnepanelen op het dak van de lokale sportvereniging kunnen ook 
terugleveren (tot ongeveer 54 kWp) 

De Zanden

Privé dak



Participatie: het traject van de 
initiatiefnemers

Ophalen 
informatie

Afspraken 
maken 

Ontwerpen
Dialoog + 
aanpassen 

Indiening 
vergunning

• Presenteren initiatief
• Hoe willen mensen 

betrokken en 
geïnformeerd 
worden?

• Huiskamersessies en 
keukentafel-
gesprekken

• Sessies met ABT

• Principeverzoek 
indienen

• Principebesluit 
gemeente

• Participatieplan 
(Hoe de buurt erbij 
betrekken?)

• Oprichting 
omgevingsadvies-
raad

• Ontwerpsessies 
met experts en 
direct omwonenden

• Uitwerken 
financiële 
participatie

• Werkbijeenkomsten 
(gericht op 
agrariërs, wonen, 
natuur, etc.

• Presenteren 
(voorlopig) 
ontwerp tijdens 
bewonersavond

• Dialoog met 
omgeving over 
ontwerp + 
financiële 
participatie

• Participatie-
verslag dient   als 
bijlage bij   de 
indiening   van de 
vergunning

OmgevingsadviesraadInput ABT Principeverzoek

Q3 – Q4 2022                         Q1 2023                                     Q1 – Q2 2023                             Q2 – Q3 2023                          Q3 – Q 4 2023



Dank voor uw aandacht


