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Kronos zet in samenwerking met de grondeigenaar van de voorgestelde percelen een plan op
om omwonenden zo vroeg mogelijk te informeren en te betrekken bij het initiatief. Bij het
zonnepark in Berkelland is daartoe al met directe omwonenden gesproken en geïnformeerd
over het initiatief. Ook hebben reeds diverse persoonlijke gesprekken met omwonenden
plaatsgevonden. Hieronder zal daarom kort beschreven worden welke stappen reeds
ondernomen zijn.
Bij het eerste contact door de grondeigenaar is ook aangegeven dat Kronos als ontwikkelaar
graag bereidt is om een persoonlijk gesprek in te plannen met de directe omwonden.

1 op 1 gesprek direct omwonende
Op 11 Oktober heeft Kronos een eerste gesprek gehad met een van de directe omwonenden (nr.
1) om de plannen verder toe te lichten. Op 17 oktober, voor de publieke inloopavond heeft met
een andere directe omwonden ook een persoonlijk gesprek plaatsgevonden (nr. 2). Op 31
oktober heeft naar aanleiding van de inloopbijeenkomst (17 oktober) een derde 1 op 1 gesprek
plaatsgevonden met een van de directe omwonenden (nr. 4). Op 14 november is eveneens een
afspraak gemaakt met een van de omwonenden (nr. 3) welke uiteindelijk door de omwonenden
zelf is afgezegd.

17 Oktober 2018 – Eerste inloopbijeenkomst
Op 17 oktober 2018 heeft Kronos een eerste publieke bijeenkomst gehouden. De aankondiging
hiervan vond plaats per brief (directe omwoneden) en middels een advertentie in de lokale
krant het achterhoeknieuws Berkelland. Tijdens deze avond is de locatie verder toegelicht en is
er tevens uitleg gegeven over de vervolgstappen, de noodzaak van zonneparken en de
2

KRONOS SOLAR
mogelijkheden van het zonnepark. Naast medewerkers van Kronos en de gemeente Berkelland
was ook ROM3D aanwezig. Via een beamer konden mensen 3D visualisaties van het beoogde
park zien. Daarnaast kon men ook voorstellen en ideen doorgeven die direct omgezet konden
worden door ROM3D.
Op basis van de eerste inloopbijeenkomst en de feedback die uit verschillende persoonlijke
gesprekken zijn er aanpassingen gedaan aan het originele plangebied. Wijzigingen die zijn
opgenomen zijn een 50m vrije zone ten noorden en oosten van het plangebied waarvan de
invulling met de omgeving kan worden bepaald. Dit aangepaste plangebied met de nieuwe
mogelijkheden is meegenomen naar de volgende bijeenkomst.

12 november 2018 – Brief De Mul Zegger advocaten en notarissen
Op 12 november 2018 is er een brief verzonden door dhr. Kobossen namens 9 adressen die
rondom de beoogde planlocatie zijn gelegen. Middels deze brief laat dhr. Kobossen weten dat
zijn clienten het oneens zijn met de voorgenomen ontwikkeling.

19 december 2018 – Ontwerp atelier
Op 19 december 2018 heeft er een ontwerp atelier georganiseerd door Kronos in de Olde Mölle
te Neede. De uitnodigingen voor dit ontwerp atelier zijn verzonden per brief aan de directe
omwonenden. Daarnaast heeft er ook voor het ontwerp atelier een uitnodiging in de krant
gestaan. Uiteindelijk is er niemand naar het ontwerp atelier gekomen om over de nieuwe
inpassing en indeling te praten. Als gevolg daarvan heeft Kronos samen met een
landschapsarchitect gekeken naar de mogelijkheden die in de vrije ruimte liggen. Onderstaand
vindt u de transformatie van het originele layout tot aan het uiteindelijke voorstel.
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Andere punten die zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van het plan is de hoogte van
de panelen (verlaagd naar 2m), het aanleggen van een natuurontwikkelingszone langs de
bolksbeek, en het verleggen van de ingang naar het meest noordelijke punt van het zonnepark
om overlast door reparatie verkeer en bouwverkeer (tijdelijk) zo veel mogelijk te beperken
voor de omwondenen aan de ruilverkavelingsweg.
Ondanks de afwezigheid van omwonenden bij het laatste ontwerpatelier zijn de omwonenden
van de vorderingen van het project op de hoogte gehouden per brief. Daarin is aangegeven dat
reacties, suggesties of opmerkingen op het plan welkom zijn, echter zijn hierop geen reacties
gekomen. In de tussentijd is overleg geweest tussen de (landschappers van) de gemeente en de
landschapsarchitect van Kronos, met als doel om tot een optimalisatie van het landschappelijk
inpassingsplan te komen. Deze optimalisatie was voornamelijk gericht op het verbeteren van de
ecologische natuurwaarden in en rondom het projectgebied, alsmede de wensen die vanuit de
omgeving aangedragen zijn. Diverse opties zijn daarbij naar voren gekomen, zoals het
ontwerpen van een corridor door het zonnepark, welke vrij zicht genereert vanuit de woningen
langs de zuidoostgrens van het plangebied. Deze optie is uiteindelijk vervangen door een
landschappelijk vriendelijker ontwerp, welke geheel is geminimaliseerd tot het beslaan van het
westelijk deel van het beschikbaar perceel en het inrichten van een weidevogelgebied ten
zuidoosten daarvan. De visualisaties hiervan zijn in onderstaande afbeeldingen weergegeven. Er
is samen met de gemeente besloten de laatste variant, met geoptimaliseerd ontwerp welke
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enkel het westelijk deel van het beschikbare perceel beslaat, als nieuw voorstel aan de buurt te
presenteren.

16 april 2019 – Inloopavond /ontwerp atelier
Op 16 aprile 2019 heeft Kronos wederom een inloopavond / ontwerp atelier georganiseerd om
de laatste vorm van het plangebied en de indeling verder toe te lichten. Wederom was ook
ROM3D aanwezig om te zorgen voor 3D visualisatie, en om voorstellen en suggesties direct om
te kunnen zetten. Ook de gemeente Berkelland was aanwezig bij deze bijeenkomst om vragen
omtrent het proces te kunnen beantwoorden. Directe omwonenden zijn op de hoogte gesteld
van deze bijeenkomst middels een brief. Tevens stond er een advertentie in de lokale krant.
Tijdens de bijeenkomst hebben enkele aanwezigen aangegeven dat de uitnodiging te kort dag
was en dat daarom niet iedereen aanwezig kon zijn, en daarnaast ook te weinig tijd beschikbaar
voor een goede voorbereiding. Hierop is besloten om de bijeenkomst te herhalen met een
ruimere aankondigingstijd.

9 mei 2019 – Inloop/ontwerp atelier
Op 9 mei 2019 heeft Kronos een herhaling van de bijeenkomst van 16 april 2019 georganiseerd.
De directe omwonden zijn wederom per brief uitgenodigd, daarnaast heeft Kronos ook een
advertentie in de Tubantia Achterhoek editie geplaatst. Ook de gemeente Berkelland was
wederom aanwezig. Ondanks de vroegtijdige aankondiging en de opmerkingen vanuit de
omwondenden tijdens de bijeenkomst van 16 april heeft niemand van de omwonenden zich
laten zien op de informatieavond.

5 september 2019 – Reactie omwondenden
Op 5 september 2019 hebben de omwonenden namens wie dhr. Kobossen op 12 november
2018 een brief heeft gestuurd middels een email laten weten zij ook niet naar de bijeenkomst
omtrent participatie op 1 oktober zullen komen.
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1 oktober 2019 – Participatie bijeenkomst
Op 1 oktober heeft Kronos wederom een publieke bijeenkost georganiseerd. Dit maal met het
doel om de participatie mogelijkheden verder te bespreken. Om ervoor te zorgen dat er zoveel
mogelijk mensen aanwezig konden zijn heeft Kronos een aankondiging gestuurd met daarin 3
datums waar men uit kon kiezen. Uiteindelijk is er door niemand een voorkeur voor een datum
doorgegeven. Hierop heeft Kronos de datum gekozen die het verste in de toekomst lag. Op de
desbetreffende informatie avond in de Olde Mölle te Neede is uiteindelijk niemand gekomen.
Naast Kronos was ook de gemeente Berkelland aanwezig op deze avond.

15 oktober 2019 – Telefonisch contact omtrent participatie
Op 15 oktober 2019 is er nogmaals telefonisch contact opgenomen met de directe omwonden
om te vragen of zij met Kronos van gedachte willen wisselen over mogelijke participatie vormen
voor het zonnepark en of er daarnaast nog verdere vragen danwel opmerkingen zijn.
5 omwonenden hebben telefonisch aangegeven geen mening te geven over de participatie
mogelijkheden omdat zij tegen de komst van het zonnepark zijn. Nog 6 omwonenden hebben
aangegeven geen voorkeur te hebben voor een participatie vorm, dit vanwege verschillende
redenen (reeds te oud en daarom is het niet relevant, enkel zijdelings mee bezig etc). 1 persoon
heeft aangegeven graag informatie per email toegezonden te krijgen.
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