
 

Breukelen , 30 november 2021 

Betreft: inspreektekst voor de commissievergadering Fysiek Domein van 1-12-2021 

Geachte voorzitter, wethouder en commissieleden 

Ik zal meteen maar met de deur in huis vallen. 
De LTO kan niet akkoord gaan met afwegingskader en beoordelingsformulier zonnevelden Stichtse 
Vecht zoals die in het Uitvoeringplan zonnevelden is beschreven. 
De aanpassingen in het uitvoeringsplan en beoordelingskader zijn onvoldoende. 
Belangrijke punten die LTO bij eerdere overleggen hebben meegegeven,  
ontbreken nog steeds in de voorwaarden/uitvoeringsplan 
Voorwaarden voor een goede participatie in het proces en financieel; borgen van lokale eigendom 
en draagvlak creëren voor bewoners en agrarische ondernemers in een zoekgebied  
 
En het missen van voorwaarden voor een initiatiefnemer om een integraal plan te maken voor een 
zoeklocatie. 
Agrarische ondernemers moeten ook andere transities maken, die moeten 
in uitgewerkt worden met een integraal plan  
 
Verder willen u en jullie aandacht vragen voor de brandbrief die naar de gemeente is gegaan 
over de capaciteit van het elektriciteit netwerk in de provincie Utrecht, 
waar ook de agrarische bedrijven van de gemeente Stichtse Vecht tegen aanlopen. 
Zie bijlage Persbericht en brief aan het College. 
 
Het kan niet de bedoeling zijn dat zonneveldenprojecten in de gemeente Stichtse Vecht straks  
investeringen van zonnepanelen op onze staldaken onmogelijk maken. 
 
Wij verwachten dat Tennet/Stedin  gaat investeren in grote zonneveldprojecten van de gemeente, 
waardoor verzwaring van het elektriciteit netwerk voor agrarische bedrijven wordt uitgesteld,  
of niet worden gedaan. 
Zoals bij glasvezel in het buitengebied. 
 
Op dit moment krijgen agrarische bedrijven geen toestemming om elektriciteit van hun zonnepalen  
van hun staldaken aan het net te leveren. 
Met grote gevolgen van dien 
Investeringen zijn gedaan. 
 
Nieuwe aanvragen om staldaken vol te leggen met zonnepanelen worden op dit moment op geschort 
door agrarische bedrijven. 
 
 
 
 



LTO heeft voor de RES per gemeente brekend wat de agrarische inbreng kan zijn. De uitkomst is  
dat agrarische bedrijven in de gemeente Stichtse Vecht kunnen 0.03TWh leveren met Zon op het 
dak. 
Als de boerderijmolens met een as-hoogte van 15 tot 20 meter wordt toegestaan nog eens 0,02TWh 
Hiermee voldoet de gemeente Stichtse vecht meteen aan de maatschappelijke tender van 0,05 TWh, 
Dus waar wachten we op. 
 
. 
Het uitvoeringsplan met beoordelingskader is een belangrijk document. 
waarbij de participatie, eigendomsrecht en ander zaken niet goed zijn geregeld. 
 
Agrariërs in een zoekgebied komen na goedkeuring van de raad in grote problemen. 
LTO kan dit niet accepteren. 
Ik hoop u en jullie ook niet. 
 
LTO doet een verzoek voor uitstel van de behandeling van het Uitvoeringsplan Zonnevelden. 
en een verzoek om het niet in stemming brengen bij de Raad 
 
De voorwaarden voor een goede participatie in het proces en financieel; borgen van lokale 
eigendom, een integrale aanpak en draagvlak creëren voor bewoners en agrarische ondernemers in 
een zoekgebied moet in het Uitvoeringsplan en beoordelingskader beter geformuleerd worden 
 
Een bijkomende reden kan zijn om hiermee druk op Stedin en Tennet te houden.  
Zodat met  Tennet/Stedin concrete afspraken zijn te maken over uitbreiding van het 
netwerkcapaciteit in het buitengebied met onmiddellijke ingang. 
Helpend is ook, geen aanvraag voor een zonneveld in behandeling te nemen, voordat er is begonnen 
met de verzwaring van  netwerk in het buitengebied; te beginnen bij agrarische ondernemers, die al 
investeringen hebben gedaan  of een aanvraag  hebben lopen. 
 
Ik hoop dat agrarische ondernemers van de Gemeente Stichtse vecht  op u en jullie medewerking 
kunnen rekenen, 
 
Alvast bedankt, 
 
met vriendelijke groet, 
LTO NW Utrecht en Gooi, Vecht en Amstelstreek. 
Cor Veldhuisen 

 
 

Cornelis Jan Karsemeijer 
 

 




