
Inspraak reactie zonnevelden 

 

Beste gemeenteraadsleden en wethouders. 

Ik ben Gerrit van Schaick, melkveehouder uit Loenen aan de Vecht. Graag maak ik van deze 
mogelijkheid gebruik om mijn visie op uw concept beleid over het zoekgebied voor zonnevelden te 
geven. 

Ergens is de afgelopen weken nam ik voor het eerst kennis van uw kansenkaart. Ik weet dat we zowel 
in de provincie als de gemeente Stichtse Vecht de ambitie hebben om in 2040 energie neutraal te 
zijn. En ik begrijp dat er best nog wel wat werk verzet moet worden om dat te realiseren. 

Afgelopen weken heeft ook de omgevingsvisie van de provincie ter inzage gelegen. Een ambitieuze 
visie. Ook hier heb ik als agrariër uit deze gemeente een zienswijze op ingediend. Een ding werd mij 
wel duidelijk uit de omgevingsvisie van de provincie. Er gaat een ontzettende strijd komen om ruimte 
oftewel een strijd om landbouwgrond. 

We willen in Utrecht 150 tot 175 duizend huizen bouwen 
We willen 3000 ha groene contour wat nu landbouwgrond is, omzetten in natuur 
We willen energieneutraal worden 
En we willen dat de landbouw haar kringlopen sluit op enig niveau, natuurinclusief wordt, en circulair 
wordt voor wat dat mag betekenen? 
 
Daarbij wordt in de provinciale visie wel geschreven dat rendement in de landbouw uitganspunt is 
voor deze transitie zoals dat mooi wordt genoemd. Maar het moge duidelijk zijn dat zowel de natuur 
als de huizenbouw als alle infrastructuur die daarbij komt kijken en de energieambitie ten koste 
zullen gaan van gronden die nu ingezet worden voor de landbouw. 
 
Al dit beslag op landbouwgronden staat de transitie die u voor ogen heeft om de landbouw te 
veranderen in de weg, en hierdoor zal de landbouw eerder intensiever worden dan extensiever en 
één met de natuur zoals u allen het voor ogen heeft. U heeft allen u mond vol van biodiversoiteit 
maar u maakt er geen beleid naar. 
 
Dan komen we nu bij nu bij u kansenkaart voor de zonnevelden. U tekent eigenlijk van Loenen tot 
Nigtevecht zo ongeveer alle vruchtbare rivierklei in als kansrijk gebied voor zonnevelden. U weet vast 
wel dat de waarde van een hectare grond geschikt voor zonnevelden ongeveer 5 maal de waarde 
heeft van een hectare landbouwgrond. 
Het labelen van deze gronden heeft een enorm prijsverhogend effect. En maakt het daarmee voor de 
melkveebedrijven in de regio onmogelijk om hun areaal uit te breiden. Hoe ziet u dan de toekomst 
van het buitengebied van de gemeente voor u? Neem als voorbeeld mijn melkveebedrijf, waar moet 
ik komende jaren de grond vandaan gaan halen om aan al uw toekomstwensen te kunnen voldoen? 
Of zal ik maar stoppen, mijn grond aan een zonnepanelen cowboy verhuren en lekker 100.000 euro 
per jaar binnen hengelen met niets doen. Voor mij wel makkelijk, maar u moet straks ook tegen die 
panelen aan kijken!  
Vruchtbare landbouwgrond zetten we om in natuur en zonnevelden en extra woonwijken? En 
voedsel importeren we wel? 
 
De agrarisch belangenbehartiger LTO heeft al een tijd geleden geïnventariseerd hoeveel daken van 
landbouw en industrie er onbenut zijn. 
Waarom maken we nu niet eerst een stevig stimuleringsbeleid om zoveel mogelijk daken, wanden en 
bedrijfsterreinen te benutten voor energie winning, komende jaren komen er vast nog veel nieuwe 



innovaties bij. En spreken we af dat zonnevelden in ons mooie landschap de laatste optie is. Denk 
ook aan windenergie en aquathermie. Laten we afspreken in 2030 nogmaals te evalueren hoe de 
zaken ervoor staan, er is dan nog tijd genoeg om groene velden vol te leggen met panelen voor 
ambitie jaar 2040. 
 
Als gemeenteraad heeft u de taak om de belangen van uw ingezetenen goed af te wegen.  
 
Waarom nu kiezen voor de makkelijke weg in plaats van te kiezen voor een mooie groene omgeving? 
 
Ik hoop dat u een wijs besluit neemt. 
 
 
 
 
 
  
 

 


