
2 november 2020. 
Inspraak energie transitie voor gemeente Stichtse vecht. 
 
Mijn naam is Egbert de Graaff, voorzitter van de Gebiedscooperatie Groot Wilnis 
Vinkeveen, een coöperatieve vereniging van 30 boeren in het veenweidegebied 
aan de west kant van de A2 ter hoogte van Breukelen en Nieuwer ter Aa. Ik ben 
een van die 30 melkveehouders. 
 
 
Eerst inzetten op isolatie en verduurzamen van alle woningen, ook in het 
buitengebied.  
 
Daarna innoveren. Er zijn zoveel nieuwe technieken en mogelijkheden om 
energie te besparen. 
 
Dan alle daken in binnen en buitengebied vol leggen met zonnepanelen.  
Dit moet een keiharde voorwaarde worden voordat windmolens  of zonnepanelen 
op het land geplaatst worden. Op hoeveel panden op industrieterreinen liggen de 
daken nog niet vol? Hoeveel huizen hebben nog een beschikbaar dak? Hoeveel 
panelen kunnen we nog plaatsen langs dijken en snelwegen? 
  
Net als de overgrote meerderheid van de agrariërs kiezen wij voor 
windmolens en zijn we tegen zonnepanelen op onze veenweidegraslanden. Voor 
de bodemgesteldheid is het een ramp, de biodiversiteit holt achteruit en die is 
niet te vervangen met andere ruimte. Tevens is landbouwgrond opgeven voor 
zonnepanelen een gevaar voor de jonge boer. Vanuit de maatschappelijke 
wens en de tendens vanuit de landelijke overheid voor kringloop landbouw 
en grondgebonden veehouderij, is deze landbouwgrond keihard nodig in de 
toekomst.  
Tevens is het zo dat al op een groot deel van onze stallen zonnepanelen op de 
daken liggen en zijn meer dan de helft van onze leden al energie neutraal op hun 
bedrijf. Als we dan nog meer zonnepanelen willen neerleggen om energie terug te 
leveren dan is dat vaak niet mogelijk omdat de infrastructuur van het netwerk 
dat niet aan kan. 
In de voorgaande jaren hebben wij als agrarische sector al veel aan energie 
besparing gedaan door bijvoorbeeld frequentie regelaars op melkmachines te 
plaatsen en voorkoelers op onze melktanks te zetten. En als aller belangrijkste 
winstpunt is er een ruilverkaveling geweest zodat er veel minder trekker 
bewegingen zijn de laatste jaren. 
Het voelt dan ook zeer onterecht aan als er met de energietransitie kostbare 
landbouwgrond aan de agrarische sector wordt onttrokken. 
 
Als het dan ECHT niet anders kan: 
Zonnepanelen in de buffer rondom de natuur en zonnepanelen in de 
verstoringszones in de natuurgebieden.  
Het grensgebied rondom natuurgebieden fungeert vaak als een buffergebied. 
De grenszone in het natuurgebied geldt vaak als een erkende verstoringszone 
waar de doelsoorten niet of nauwelijks voorkomen vanwege aangrenzende drukke 



wegen en dichte bebouwing.  
 
Gebiedsfonds ook voor Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen.  
Wij gaan ervan uit dat als ons gebied wordt aangewezen als zoekgebied wij als 
gesprekspartner aan tafel zitten als het gaat om inpassing in het landschap en als 
belanghebbende bij een gebiedsfonds. 
De meeste agrariërs in dit gebied hebben actief bijgedragen aan het zelf creëren 
van tientallen hectares nieuwe natuur door een functiewijziging van agrarisch naar 
natuur. 
Dit als bijdrage aan de ecologische verbindingszone tussen Nieuwkoopse plassen, 
Marickenland en de Vinkeveense plassen.  
Een bijdrage vanuit Gebiedsfondsen is zeer welkom en komt rechtstreeks ten 
goede aan de natuur. 
 
Alle pachtgronden waar zonnepanelen op komen moet gecompenseerd 
worden. 
Het Ministerie van LNV  zet zwaar in op Kringlooplandbouw en 
grondgebondenheid, verlies van grond door de ene transitie mag niet ten koste 
gaan van de andere transitie. 
 
 
Na ontmanteling van zonnevelden wordt de grond weer automatisch 
agrarisch. 
Zonnevelden mogen geen tussenstap zijn naar niet-agrarische functies. 
 
 
Zonnevelden zo efficiënt mogelijk inrichten, dwz panelen zo dicht mogelijk 
naast elkaar. 
De laatste berichtgevingen over zonnepanelen en de bodem pakken zeer negatief 
uit voor de gezondheid van de bodem. Het brengt het bodemleven onomkeerbare 
schade toe. 
Extra ruimte tussen panelen is geen garantie voor een verbetering, dus pleiten wij 
juist voor een zo efficiënt mogelijke inrichting met zo min mogelijk grondgebruik.  
 
We hopen dat onze adviezen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 
verbetering van de Voorwaarden.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens het bestuur van de Gebiedscoöperatie Groot Wilnis Vinkeveen, 
 
Egbert de Graaff 
Voorzitter. 
 
Ter Aase Zuwe 4a 
Nieuwer ter Aa. 


