Van: Nico Bos <npabos@caiway.nl>
Verzonden: zondag 27 juni 2021 17:34
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Espeldoorn, Bianca
<Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl>
CC: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: zienswijze Uitvoeringsplan Zonnevelden
Geachte griffier,
Bij dezen ontvangt u onze uitgebreide zienswijze m.b.t. de raadsstukken/besluitvorming inzake het
“uitvoeringsplan zonnevelden” als ingekomen stuk.
Tevens dient dit stuk als informele zienswijze op het uitvoeringsplan als zodanig om het college te
informeren over haar vooralsnog beperkte mandaat in deze.
Wij hopen hiermee dat het college t.z.t. een aangepast raadsvoorstel zal presenteren dat voldoet aan
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Wij stemmen in met de publicatie conform de wet AVG en hebben geen bezwaar tegen publicatie
van onze identiteit & gegevens.
Met vriendelijke groet,
N.P.A. Bos en Ing. H. Land
Kerklaan 13 resp. 34 Loenen aan de Vecht

Loenen aan de Vecht, 26 juni 2021
Aan de Raad van de gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE Maarssen
Betreft: Zienswijze Uitvoeringsplan Zonnevelden, gemeente Stichtse Vecht.

Geachte Gemeenteraad,

Wij hebben kennis genomen van de raadsstukken van 15 juni over de te volgen procedure
m.b.t. het “uitvoeringsplan zonnevelden” opgesteld door een externe adviseur van “de
STOUT groep B.V.”. Wij hebben ook notie genomen van de geheel eigen interpretatie van de
Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) die is bedacht. Daarnaast zijn er nog enkele
belangrijke additionele punten van belang.
Wij constateren dat de VVGB op een onjuiste wijze door het College wordt toegepast
waardoor uw Raad (en de kiezers van uw respectievelijke partijen) op miraculeuze wijze door
mis informatie buitenspel wordt gezet. De vraag rijst of er nog enige bestuurlijke controle in
onze gemeente aanwezig is om foute informatie te herkennen en te beoordelen.
Het gevolg is dat het College samen met de stakeholders ten onrechte zouden gaan bepalen
waar er op de kaart van onze gemeente zonnevelden worden aangelegd.

VVGB - perikelen
In de RES van de U16 vinden we de volgende passage:
“De Regio U16 staat voor een energietransitie die samen met inwoners wordt ontwikkeld en
gerealiseerd. Juist daarom is in deze regio stevig ingezet bij de ontwikkeling van RES 1.0 op
lokale gesprekken en inbreng om kansrijke gebieden voor zon- en windenergie te vinden. Bij
iedere stap die gezet wordt, worden inwoners en lokale organisaties weer betrokken om mee
te praten en mee te denken.”
Ten onrechte wordt in het raadsvoorstel (behandeld in de Cie vergadering van 15 juni) enkel
gerefereerd aan categorie IIa van de VVGB uit 2011. Dit is slechts een geselecteerd deel van
het van toepassing zijnde VVGB mandaat. Als men namelijk even doorleest blijkt er nog een
sectie III te zijn die de uitzonderingen op sectie II weergeeft. De in sectie III genoemde
uitzonderingen (zie kader) zijn bijna allemaal van toepassing op de ontwikkelingen van
zonnevelden in het Groene Hart. De Gemeenteraad gaat dus wel degelijk zelf over de
besluitvorming. Wij lezen in de juridische procedure van het Raadsvoorstel echter passages
die volledig de plank misslaan en wederom de indruk wekken dat het College zich een
mandaat toe-eigent die juridisch geen stand zal houden. De conclusie is dat de Raad door het
College onjuist wordt geïnformeerd.
Instemmen met het raadsvoorstel betekend dat de Raad op onjuiste gronden, nu en in de
toekomst, afstand doet van haar rechten (en plichten) hieromtrent!

Wij ondersteunen de Raadscommissie in haar besluit het Raadsvoorstel aan te houden, mede
omdat de nieuwe omgevingswet wederom om moverende redenen een jaar is uitgesteld (juli
2022). Het Raadsvoorstel is daarom niet alleen prematuur maar ook mede door de onjuiste
interpretatie van de VVGB, niet besluitrijp. Het valt nog te bezien of de huidige VVGB in een
andere vorm alsnog in de omgevingswet wordt geïmplementeerd om de democratische
besluitvorming middels een gekozen volksvertegenwoordiging in stand te houden.

Onderschrijven verdere zienswijzen
Daarnaast hebben wij kennis genomen van de inspreekteksten van bewoners uit Nigtevecht
alsmede de LTO zienswijze in deze van 12 juni, behandeld gedurende de commissie
vergadering van 15 juni op het 17 mei ‘Uitvoeringsplan Zonnevelden Stichtse Vecht’
voorstel:
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Fysiek-Domein/2021/15juni/19:30/Reactie-en-vragen-LTO-noord-op-Uitvoeringsplan-Zonnevelden-Stichtse-Vechtgeredigeerd.pdf
Wij onderschrijven deze opmerkingen, vragen en vooral de geobserveerde onduidelijkheden
ten volle, waaronder ook de constatering dat de kleuren van de potentiële gebieden in de
tussentijd lijken te zijn aangepast. Hierop is totaal geen antwoord of verklaring gekomen. Wij
maken al deze opmerkingen, vragen en observaties daarom ook tot de onze en wachten de
reacties van het College en de (re)actie van uw Raad met interesse af.

Verdere opmerkingen en aanvullingen
Klimaat akkoord
In de RES (zie de RIB 44 bijlage, niet toegevoegd) vinden we ook de motivatie van de RES
terug:
RES U16 als onderdeel van Klimaatakkoord. “De RES van de regio U16 (RES U16) is een
van de dertig Regionale Energie Strategieën die in de afgelopen jaren in Nederland zijn
opgesteld. Aanleiding vormde het Klimaatakkoord dat de regering op 28 juni 2019 heeft
gepresenteerd”
Er wordt in deze zelfstandige aanpak van het College & investeerders geheel voorbij gegaan
aan de huidige opslagcapaciteit van CO2 in de weidegronden die voor de zonnevelden in
aanmerking komen. De universiteit van Wageningen (WUR)1 heeft berekend dat 1 hectare
grasland ca. 80 ton CO2 per jaar bindt. Wat er dus ontbreekt in de RES aanpak is een
berekening hoeveel CO2 opslag er verloren gaat door het opofferen van weidegronden die
notabene deel uitmaken van het groene hart. Immers de Stimulering Duurzame
Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is gerelateerd aan de subsidiebehoefte per ton
CO2 en dient dus ingecalculeerd te worden.

1

https://edepot.wur.nl/448082 Wageningen Environmental Research, het Louis Bolk Instituut en CLM hebben
becĳferd dat de landbouw jaarlĳks een miljoen ton CO2 zou kunnen ‘wegvangen’.

