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Voorzitter, 
 
Vanavond in deze digitale raadsvergadering wordt van ons gevraagd een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag om 

omgevingsvergunning d.d. 21 december 2020 voor de realisatie van een zonnepark 

op de locatie Elhorst Vloedbelt. 

Op zich zouden we er heel kort over kunnen zijn en er in principe gewoon mee 

akkoord kunnen gaan. Wie kan er nu tegen een zonnepark zijn op een “oude” 

vuilnisbelt die al een eeuwigheid niet meer wordt gebruikt en redelijk beschut zijn 

werk kan doen. Een groene gedachte die door menigeen gedragen wordt en goed bij 

onze energievisie past, zij het niet dat er wederom een addertje onder het gras zit. Of 

moeten we zeggen dat er een luchtje aanzit.   

Het probleem zit hem in het feit dat na 25 jaar zonnepark de bestemming afvalstort 

gewoon weer actief wordt en er dus theoretisch weer gestort kan gaan worden. Dit is 

dus het addertje met een luchtje. We zouden graag zien dat de bestemming 

“afvalstort” er na deze periode gewoon af is. Onze eerste gedachte was  een 

bestemmingswijziging. We zouden de bestemming dan kunnen wijzigen in 

“bouwwerken geen gebouwen zijnde” zoals reeds vaker is geopperd, alleen bestaat 

zo’n bestemming niet en dus zou je er bijvoorbeeld Agrarisch, Groen of Natuur van 

kunnen maken. Hiermee krijgen we tevens na lange tijd dat wat de Zenderense 

gemeenschap reeds lange tijd wenst en waar Twence destijds ook toezeggingen 

over heeft gedaan.(geen stort activiteiten meer). Een ontwerp vvgb kan worden 

geamendeerd t.a.v. de voorschriften in de vergunning. Het bestemmingsplan is 

echter geen onderdeel van de vergunning. Daarnaast is niet het Bestemmingplan 

Buitengebied vingerend maar het Inpassingsplan Elhorst Vloedbelt. 

Naast de genoemde stortmaterie zouden we er bij Twence ook op aan willen dringen 

om de Zenderense gemeenschap mee te laten denken en participeren met de 

realisatie van het Zonnepark op de Elhorst Vloedbelt op een wijze die voor hen 

haalbaar is en hen ook echt de kans geeft om hier van mee te laten profiteren.  

Dit alles gezegd hebbende zijn we tot de conclusie gekomen dat het een motie 

moest worden om de boodschap over te brengen. 

Hiervoor willen we dan ook een gezamenlijke motie van CDA en Borne-Nu indienen 

Pak de zon en straal ( Loesje ) 

 

Tot zover Voorzitter 
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