Geachte mevrouw Habes,
Met de LTO is vanaf 2018 reeds steeds contact geweest over het beleidskader zonnevelden. Hun
inbreng is ook meegenomen in de tekst van het beleidskader zonnevelden, zoals deze nu voorligt.
Door het tijdsverloop tussen de vaststelling van het beleidskader zonnevelden door het college in juni
2019 en het voorleggen van het geactualiseerde beleidskader nu zit een behoorlijke tijd. Daarom
kunnen wij ons ook voorstellen dat de inbreng en betrokkenheid van de LTO niet meer precies helder
was. Deze week vindt met een vertegenwoordiging van de LTO ook bestuurlijk overleg plaats.
a. Verplichting overleg met agrariërs in het vooroverlegplan: in het beleidskader zonnevelden is
opgenomen dat initiatiefnemers voor zonnevelden een participatieplan moeten opstellen,
waarbij de omgeving wordt betrokken bij de plannen. Als er in de omgeving agrariërs wonen,
zijn dat dus ook agrariërs. Uitwerking hiervan vindt plaats in het uitvoeringsplan zonnevelden,
dat in het eerste kwartaal van 2021 gereed is.
Een motie hierover is niet nodig.
b. Voorrang voor boerenbedrijven bij aansluiting op de netinfrastructuur: zoals het er nu naar
uitziet, is er in onze gemeente voldoende netcapaciteit aanwezig om zonnevelden aan te
sluiten. De initiatiefnemers van zonnevelden dienen over hun plan in contact te treden met
Stedin. Dit wordt ook zo opgenomen in het uitvoeringsplan zonnevelden. Los daarvan zorgt de
gemeente voor het beleid op het gebied van zonnevelden en voor de ruimtelijke
mogelijkheden. De gemeente zorgt niet voor de netinfrastructuur. Daarom wordt ook
vastgelegd dat de initiatiefnemers hierover in overleg treden met Stedin. Dan komt ook de
meest kostenefficiënte mogelijkheid voor realisatie van zonnevelden naar voren.
Ten aanzien van zon op dak is het zo dat deze aangesloten worden op andere stations van de
netinfrastructuur. In januari 2021 is het regionale plan U 16 zon op dak gereed en dan wordt
ook meer inzichtelijk welke mogelijkheden voor aansluiting er precies in welk gebied zijn.
c. Kavelruil en/of sociale vergoeding zijn mogelijke elementen in het uitvoeringsplan. Deze zijn
niet opgenomen in het beleidskader. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit zaken zijn die
besproken zullen worden bij de realisatie van zonnevelden. Daarom moet echt per aanvraag
of initiatiefnemer bekeken worden of dit soort zaken aan de orde zijn. In het uitvoeringsplan
(waarbij gekozen wordt voor tender of gebiedsproces) zal dit beschreven worden.
d. Per agrarisch kavel kan een windmolen met een hoogte van 15 meter gerealiseerd worden
conform de geldende bestemmingsplannen. Alleen niet in het landelijk gebied west en in het
gebied rondom de Vecht. Daar gelden lagere hoogtes. Als er behoefte bij de agrariërs blijkt te
bestaan aan meer mogelijkheden, dan dienen hiervoor bestemmingsplanprocedures gevolgd
te worden. Tot nu toe is daar geen sprake van.
e. De ontwerp-RES van de regio U 16 is gebaseerd op de rapportage “Energietransitie regio
U16, een verkenning van energieverbruik en potenties” van 21 december 2018. Daar zijn ook
de potenties op het gebied van zon en wind in beschreven. Uit navraag is gebleken dat de
LTO zijn bijdrage heeft geleverd aan de ontwerp-RES en dat de potenties van agrariërs hierin
zijn meegenomen (voor zon bij boerenbedrijven en kleinschalig wind). De bijdrage van LTO
Noord zit ook als analyse bij de inspreekreactie van LTO voor de commissievergadering van
24 november jl. Het betreft het rapport “Potentiële inbreng agrarische sector RES U 16” .
Omgerekend is, volgens het rapport, de maximale potentie voor zon op dak bij de agrariërs:
0,0198 TWh. De gemeente zet de komende jaren maximaal in op de realisatie van zon op dak.
Hierbij zal ook de potentie voor zon op dak bij agrariërs worden meegenomen. In het regionale
plan zon op dak van de U16 zullen de mogelijkheden voor agrariërs ook nadrukkelijk aan de
orde komen.
Hierna treft u een schema aan van Stedin voor de verdeling van aansluiting. Hierin is te zien dat
verschillende groottes van projecten bepalen hoe het project wordt aangesloten op het
elektriciteitsnet.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Eline van Wel
Senior adviseur economie en duurzaamheid
Gemeente Stichtse Vecht

