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Bennekom, 20 januari 2020

Geachte raadsfractie,

Aanstaande donderdag stemt u over het verlenen van een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen voor de realisatie van een zonneveld bij voormalig landgoed Nergena (De 
Kraats, Bennekom). In aanvulling op onze eerdere brief van 6 januari 2020 willen wij u met 
het oog op deze stemming nog de volgende punten meegeven.

Zes bomen in plangebied zonneveld Nergena – alle zes kapvergunningplichtig
In de “Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie, Zonneveld Nergena, Ede”, zoals bijgevoegd bij 
de stukken voor de oordeelvormende vergadering op 9 januari, staat: “Het plangebied is een 
vrij open weiland met twee solitaire bomen.” Dit is onjuist. In het plangebied staan niet twee 
solitaire bomen – een zomereik en een beuk – maar ook nog 4 oude zomereiken op een rij. De
vrijstaande beuk heeft (op 1,5 meter hoogte) een stamomtrek van meer dan 3 meter, de 
vrijstaande zomereik krap 2 meter. Eén van de vier zomereiken langs de noord-zuid lopende 
sloot heeft een stamomtrek van ruim 3 meter, de andere drie hebben een stamomtrek van rond
de twee meter. Bij aanleg van het zonneveld zullen al deze bomen het veld moeten ruimen. Al
deze zes bomen zijn waardevolle restanten van oud houtbestand (vermoedelijk van voor 
1950). Voor elk van deze bomen zal een kapvergunning nodig zijn.

Vruchtbare grond 
De WUR heeft boerderij Nergena, Langesteeg 21, inclusief de percelen voor zonneveld 
Nergena, in december 2016 aangekocht. In januari 2017 omschreef de WUR de bestemming 
van de aankoop als nieuwe proefvelden: “De grond is nu in gebruik als grasland. Het grootste 
deel van de grond is [...] zonder meer bruikbaar, een klein deel heeft bewerking nodig voordat



het als proefveld ingezet kan worden.” Bron: 19 hectare proefvelden erbij, Resource, 12 
januari 2017 en Universiteit Wageningen koopt eerste stuk grond op Edes grondgebied, De 
Gelderlander, 18 januari 2017.

De grond kan worden geclassificeerd als beekeerdgrond. Beekeerdgronden hebben een goede 
structuur, een mooie humusrijke bovenlaag en in droge jaren is het opstijgende water vanaf de
grondwaterspiegel een groot voordeel voor de landbouw. Het westelijk deel van het perceel 
leverde ook in 2019 prima gras. Het oostelijk deel van het perceel produceerde in 2019 
aardappels en snijmais. Aan de zuidzijde van de zuiveringssloot liggen op hetzelfde soort 
grond proefvelden van de WUR waar technisch niets mee mis is. 

Uit het bovenstaande blijkt dat de vertegenwoordiger van LC Energy tijdens de informatieve 
bijeenkomst op 9 januari 2020 in het gemeentehuis onterecht stelde dat de grond ongeschikt is
voor akkerbouw. De opmerking in de vormvrije m.e.r. dat het “bodemleven minimaal zal 
zijn” wordt onder andere gelogenstraft door de aanwezigheid van vele tientallen molshopen in
het weiland (veldwaarneming januari 2020).

Tenslotte blijkt uit de koopakte dat de WUR bij aankoop van de percelen een beroep heeft 
gedaan op de cultuurgrondvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Deze aanzienlijke 
vrijstelling komt te vervallen als de agrarische exploitatie niet gedurende ten minste tien jaren 
na aankoop wordt voortgezet. Dit zou het geval zijn bij aanleg van een zonneveld op deze 
percelen. Zie ook: Wat zijn de fiscale gevolgen bij aanleg zonnepark?, De Boerderij, 26 
oktober 2018.

Demonstratieproject WUR/TNO nog zeer onzeker
Tijdens de informatieve bijeenkomst op 9 januari werd behalve het onderzoek van het 
Wageningen Solar Research Program (inzaaien met verschillende gras- en kruidenmengsels &
verschillende afstanden tussen de rijen zonnepanelen) ook het zogeheten SolarEcoPlus 
demonstratieproject Energie en Innovatie gepresenteerd, waarbij 1 hectare van het zonneveld 
als proefopstelling met verschillende typen zonnepanelen zou worden ingericht. Het betreft 
hier een subsidieaanvraag die op 7 januari 2020, dat wil zeggen twee dagen voor de 
presentatie in de raadszaal, is ingediend en waarvan allerminst zeker is dat deze gehonoreerd 
zal worden. Tenslotte is niet duidelijk waar op het perceel het onderzoeksveld van 1 hectare 
zou komen te liggen en wat voor gevolgen dit zou hebben voor de verdere inrichting en 
landschappelijke inpassing van het zonneveld.

Namens de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), Vereniging Mooi Wageningen, 
V  ogelwerkgroep KNNV Wageningen e.o.   en Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost,

Hoogachtend,

Erik Wesselius
Plaatsvervangend voorzitter SME
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