Geachte wethouder en raadsleden van de Gemeente Stichtse Vecht
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze reactie te geven op het concept
beleidskader van het College, dat 24 november op de agenda staat van de commissie Fysiek domein.
Wij willen laten weten dat er toch wel wat zaken instaan waar wij niet mee uit de voeten kunnen.
Zoals het er nu naar uitziet geeft het College de voorkeur aan zonnevelden op de beste
landbouwgronden van de gemeente Stichtse vecht.
Gronden in gebieden, die door de provincie zijn aangemerkt als Landbouwkerngebied.
Landbouwkerngebieden, waar volgens de provincie melkveehouderijen ruimte moeten houden om
zich te kunnen ontwikkelen.
In deze gebieden zijn vitale boerenbedrijven, die op moment op zoek zijn naar extra
landbouwgronden om te kunnen extensiveren (om grondgebonden en circulair te kunnen boeren).
Vruchtbare kleigronden, ook geschikt voor teelten anders dan gras, zoals o.a. mais, sojabonen
die nodig zijn om kringlooplandbouw op onze bedrijven lokaal te kunnen realiseren.
Een wens van onze samenleving, een wens van de consument, dus ook de wens van de Gemeente
Stichtse Vecht, toch?
Een transitie, die we door de nieuwe regels van de provincie en de Minister opgelegd krijgen.
Hoe gaat dit ons lukken, met al die geplande zonnevelden?
Op dit moment zijn verschillende projectontwikkelaars op zoek naar bedrijven en gronden, dit heeft
grote invloed op de grondprijzen, mede door de ingekleurde kansenkaart in het conceptbeleidskader.
Met dit beleidskader zijn wij nu vogelvrij geworden.
Help ons.
Zorg dat er een voorwaarde komt dat een initiatiefnemer agrariërs in het gebied betrekt.
Denk aan kavelruil en sociale grondvergoeding, zoals de Gemeente Ronde Venen heeft geregeld.
Daarnaast willen wij dat de gemeente eerst inzet op zonnepanelen op daken.
Dat betekent dat netwerkaanpassingen eerst voor een agrariër wordt gerealiseerd,
zodat wij kunnen beginnen met de zonnepanelen op onze staldaken te leggen. Op dit moment lukt
het bij veel leden niet, omdat het netwerk dit niet toelaat. Het kan niet zo zijn dat
projectontwikkelaars van zonnevelden straks voorrang krijgen op het net.
Een ander tegemoetkoming zou moeten zijn dat de Gemeente kleine windmolens van 20- 35 meter
(as-lengte) op onze bedrijven toestaat, dit is ook bij veel omliggende Gemeente zoals Woerden en
Ronde Venen toegestaan. Ze kunnen een belangrijke rol spelen bij de piekbelasting van het net,
en passen ook prima in het landschap. Wij verwijzen naar de memo’s : Potentiele inbreng agrarische
sector RES U16 en Verdiepende informatie over kleine windmolens in de bijlage.
Kijk ter inspiratie naar het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Scycy3V1P98
Webinar Zon in Zuid Holland
Bij ongeveer 36 minuten laat de wethouder van Bodegraven Reeuwijk zien hoe zij het aanpakken.
Wellicht een goede tip.

Kortom er liggen voldoende initiatieven van onze boeren. Velen zijn al bijna energieneutraal en
willen energie gaan leveren aan de inwoners van onze Gemeente, maar daar moeten we wel de kans
krijgen. Help ons daar bij. Kies met dit beleidskader niet voor de makkelijkste weg, waarbij energie
cowboys ons mooie gemeente gaan verpesten en onze bedrijven de vernieling in helpen.
Wij roepen het College en u als gemeenteraadsleden op onze belangen beter te borgen
en onze initiatieven t.a.v. zon op het dak, kleine windmolens en het versterken van het elektriciteit
netwerk in het buitengebied meeneemt in het vast te stellen beleidskader zonnevelden.
Het verbaast ons dat in verschillende gemeentelijke ruimtelijk ordeningsvraagstukken LTO wel
betrokken wordt , maar dat tot op heden in dit verhaal nog niet gebeurd is.
Mogelijk kunnen wij komende week met u over deze borging nog apart in gesprek .
Wij wachten de uitnodiging af.
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