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Samen naar een duurzame energietransitie 
Vol energie is de stichting Behoud Zwaluws Landschap van start 

Maandag 7 januari 2019 is de stichting Behoud Zwaluws Landschap opgericht. Het initiatief voor de 
stichting is genomen door een groep inwoners van Lage Zwaluwe die zich veel zorgen maakt over het 
behoud van het Zwaluwse landschap. Directe aanleiding is de grote hoeveelheid zonne-industrie die 
gepland is in Lage Zwaluwe en omgeving.  
 
De inwoners zijn overvallen. Door de snelheid waarmee de gemeente heeft gehandeld en de ruimte 
die het beleidskader geeft aan de zonne-industrie. Maar ook door de buitengewoon slechte 
communicatie vanuit de gemeente en de zonnecowboys. Niet te vergeten, de makelaars en zonne-
energie bv’s die alle boeren bellen en stimuleren om zonnepanelen op hun akkers of weilanden te 
plaatsen. Met succes. Maar tegen de landelijk vastgestelde “ladder van duurzaamheid” in. Deze stelt 
dat alle opties eerst bekeken en berekend moeten zijn voor de optie landbouwgrond bekeken mag 
worden. Inmiddels ligt er bijna 100 ha aan plannen voor zonne-industrie in Lage Zwaluwe. Dat kan 
nog meer worden. De meeste grond waar zonne-industrieplannen zijn, is in handen van makelaars, 
investeerders of van boeren die niet meer bij hun grond wonen. Het nobele doel van energietransitie 
wordt gebruikt voor winstbejag. 
 
De manier waarop direct omwonenden, lees: gedupeerden, benaderd worden door de ontwikkelaars 
is geslepen, dwingend en weinig respectvol. Deze bedrijven handelen landelijk of zelfs internationaal. 
Deze zonnecowboys zijn strategisch, communicatief en juridisch zeer goed onderlegd en het is erg 
moeilijk om als individu daar op een goede manier mee om te gaan. In de stichting willen de 
inwoners de krachten bundelen, elkaar helpen en versterken en informatie delen met inwoners die 
nog niet op de hoogte zijn. 
 
Vera Koorevaar, bestuurslid van de stichting: “De zorgen zijn groot. Wat gebeurt er met het 
ecosysteem als er langdurig panelen op grond staan? Hoe zit het met straling en geluidsoverlast? 
Wat betekent het voor de leefbaarheid van ons dorp, voor het toerisme? Maar we maken ons ook 
zorgen over de bv constructies. Hoe lang zullen de bv’s blijven bestaan die de panelen plaatsen? De 
bestuurders van deze bv’s zijn namelijk geen personen maar ook weer bv’s. Allemaal vragen die ons 
bezig houden, waar we antwoord op willen.”  
 
Hanny van Geel, voorzitter, vertelt: “De stichting wil met de gemeente in overleg hoe we samen de 
energietransitie vormgeven. Samen; de gemeente, belangenorganisaties en inwoners van het dorp. 
Een aanpak waar bewoners zelf de regie hebben en projecten bouwen waar de mensen in het dorp 
zelf van profiteren en waarbij ons prachtige cultuurhistorische landschap bewaard blijft en het 
ecosysteem versterkt. Die mogelijkheden zijn er en die kans moet ons gegeven worden. De stichting 
kan zich voor dat doel ook weer inzetten.” 
 
Iedereen die zich wil aansluiten en wil bijdragen met kennis, denkkracht of een donatie kan contact 
opnemen met de stichting, via behoudzwaluwslandschap@gmail.com of met een van de 
bestuursleden Peter François, Hanny van Geel, Bianca van der Gracht, Vera Koorevaar en Piet Hein 
Ormeling. Teken ook de petitie op www.zonneakkers-nee.nl  
 
 
Noot aan de redactie 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.zonneakkers-nee.nl of neem contact op met Hanny 
van Geel (06-13903434) en Vera Koorevaar (06-49138904) 
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Ook verwijzen wij u graag naar de volgende bijlagen voor informatie over de landelijke 
ontwikkelingen rondom zonne-energie in de volgende link en bijlagen. 
 
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vks4qr8773mw#p2 
 
https://tweedemonitor.nl/kamervraag/6036 
 
bijlagen: 

- motie M4 aangenomen door provinciale staten, tot het volgen van ladder van duurzaamheid 
 

- foto, oprichting Stichting behoud Zwaluws landschap (onderschrift: vlnr: notaris Geerse, Piet 
Hein Ormeling, Hanny van Geel, Peter Francios, Vera Koorevaar. 
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