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1. Rob Roos: 
• Is er bij kansenkaart zonnevelden rekening gehouden met weidevogel kerngebieden. 

Antwoord via Marja: Ja, zie omgevingsvisie blz 91 en 24. 
• Hoe wordt de bodemkwaliteit geborgd na afronding project? 

Antwoord: Nulmeting, opruimplicht en deelname aan de ‘Gedragscode Zon op Land’ zijn als 
verplichting opgenomen. Er wordt tussen gemeente en initiatiefnemer een anterieure 
overeenkomst opgesteld waarin alle onderlinge afspraken opgesteld worden. Belangrijk is dat 
deze overeenkomst zo vroeg mogelijk in het proces wordt opgesteld, zodat deze ook kan worden 
meegenomen in de beoordeling van de plannen. Daarnaast kunnen er private afspraken gemaakt 
worden tussen initiatiefnemer en de grondeigenaar en/of initiatiefnemer en belangengroepen van 
bewoners.  

• Extensivering landbouw, hoe is dit geregeld in het uitvoeringsplan zonnevelden? 
Antwoord: LTO heeft adviserende rol in maatschappelijke tender proces gekregen en zal op 
initiatief niveau hierover adviseren. Suggestie van Rob: In het uitvoeringsplan krijgt LTO een 
duidelijke rol. Bij advies richting college meegeven wat input van LTO is geweest. Toezegging: in 
uitvoeringsplan wordt opgenomen dat er transparantie is over de inbreng van experts (waaronder 
LTO) en uiteindelijke afweging.  

 
2. Douwe van der Wal: 
• Hoe wordt er rekening gehouden met biodiversiteit? 

Antwoord: ecologie en natuur is een van de criteria waarop initiatief wordt beoordeeld.  
Goed voorbeeld is de Energietuin in Montfoort. Daarin gaat duurzame energie straks samen met 
openbare natuur, recreatiemogelijkheden en educatie. En dat niet alleen: deze  Energietuin wordt 
samen met de omgeving ontworpen en gemaakt. Zo moet een beleefbaar landschap ontstaan dat 
meerwaarde levert voor het gebied.  
Over het beheer van zonnevelden wordt in Wageningen onderzoek gedaan. Dit staat ook als punt 
genoemd in raadsvoorstel.  

• Aanbeveling zonneveld aanleggen bij stroomknooppunt. 
Antwoord: Ja klopt. Bekabeling kost veel geld. Hoe minder lang de kabels hoeven te zijn hoe meer 
geld er over is om kwaliteit aan het zonneveld te geven.  

• Liefst zonnevelden nabij kernen, zodat zijzelf elektra kunnen afnemen? 
Antwoord: dat is ideale situatie. Als omwonenden zelf (financieel) baat hebben bij het zonneveld, 
is er ook meer draagvlak voor het initiatief. 

• Aardgas, CO2, warmte opwekken met zonnecollectoren op een veld? 
Antwoord: Voor collectieve warmtenetten worden de zonnecollectoren vaak in veldopstelling, dus 
op de grond, geplaatst. Daar moet dan wel voldoende ruimte voor zijn en de grondprijs mag niet te 
hoog zijn. Als er voor een warmtenet zonnecollectoren worden gebruikt, is dat vaak voor een wijk. 
Er zijn veel verschillende combinaties mogelijk van verschillende soorten zonnecollectoren of 
PVT-panelen met hoge-temperatuuropslag of juist lage-temperatuuropslag in de bodem. Vaak zal 
ook een warmtepomp onderdeel zijn van het systeem. Per locatie moet gekeken worden wat 
optimaal is. In Nederland zijn er nog niet veel voorbeelden van wijken die met zonne-energie 
collectief worden voorzien van warmte.  
https://www.expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+ener
giebronnen/zonnewarmte/default.aspx 
In Stichtse Vecht is niet voldoende plek voor zonnevelden in de buurt van de mogelijke 
warmtenetten. Hierdoor zijn de transportkosten voor de warmte te hoog en zijn zonnevelden voor 
collectieve warmtenetten in Stichtse Vecht economisch niet rendabel.   

 
3. Bas Verwaaijen: 
• VVGB: als raad geen VVGB afgeeft klopt het dat het initiatief dan geen vergunning krijgt? 

Antwoord: dat klopt inderdaad. Een verklaring van geen bedenkingen is een instemming van een 
ander bestuursorgaan voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van 
geen bedenkingen kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen. De verklaring 
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van geen bedenkingen kan alleen worden afgegeven door het bestuursorgaan dat hiervoor is 
aangewezen. Dit bestuursorgaan kan de verklaring alleen weigeren in het belang dat door het 
bestuursorgaan dat de verklaring afgeeft wordt beschermd. 

• Het woord inwoners komt maar één keer voor 
Antwoord: andere woorden die in het plan worden gebruikt zijn: omwonenden, belanghebbenden. 
Het onderdeel participatie is erg belangrijk, voor zowel proces- als financiële participatie zijn extra 
punten te verdienen als initiatiefnemer hier extra kwaliteit aan toe heeft gevoegd. 

• Welke juridische mogelijkheden hebben inwoners om bezwaar te maken tegen het zonneveld?  
Antwoord: Mocht er een zonneveld gerealiseerd worden zal er altijd participatie plaatsvinden met 
de omwonenden. Tijdens deze participatie kunnen bewoners hun zorgen uiten. Ook is het 
mogelijk om bezwaar te maken tegen een zonneveld door formeel zienswijzen in te dienen als de 
vergunningsaanvraag ter inzage ligt. 

 
4. Mieke Hoek: 
• Is er bij kansenkaart zonnevelden rekening gehouden met de Hollande Waterlinie? 
• Antwoord: jazeker. De kansenkaart is erop gericht om de belangen van het buitengebied 

(landschap, natuur, cultuurhistorie, archeologie) in het vizier te houden. In de gemeente is er 
slechts zeer beperkt ruimte voor zonnevelden in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een zonneveld 
wordt in die gebieden alleen overwogen als er geen sprake is van een negatief effect op de 
kernkwaliteiten van het linielandschap en waar  zorgvuldige inpassing mogelijk is.  
Ook in het rijks en provinciale beleid staat de bescherming van de kernkwaliteiten van de 
Hollandse Waterlinies al jaren centraal. Onlangs is het provinciale Afwegingskader 
energietransitie Hollandse Waterlinies opgesteld, waarin het provinciale beleid meer concreet is 
gemaakt. Hierin worden aangegeven waarbinnen onder voorwaarden ruimte is voor de plaatsing 
van energie. 

• Opmerking: VVGB eruit, fijn. Dit ging toentertijd over dakkapellen en is dus niet in verhouding met 
dit onderwerp.  
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