
Van: Wel, Eline van <Eline.van.Wel@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: maandag 19 april 2021 10:51 
Aan: 'bas@lokaalliberaal.nl' <bas@lokaalliberaal.nl> 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: FW: vragen RES cie Fysiek Domein 6-4-2021 
 
Geachte heer Verwaaijen, 
  
Hartelijk dank voor uw vraag. In december 2020 heeft uw raad het beleidskader zonnevelden 
vastgesteld om bij te dragen aan de energietransitie in het kader van het Klimaatakkoord. 
We zijn nu bezig om het uitvoeringsplan zonnevelden op te stellen. Dit komt aan de orde 
tijdens de raadsvergadering van 6 juli a.s. 
  
Er is extra aandacht voor zonnevelden op en nabij agrarische gronden. Wanneer een 
grondeigenaar kiest voor een zonneveld, dan heeft dit impact op de omgeving. Zeker als 
veel meer grondeigenaren in hetzelfde gebied dezelfde keuze maken. De gemeente vindt 
het agrarische karakter en de kwaliteit van de bodem in Stichtse Vecht van groot belang. 
Ook is voldoende landbouwgrond nodig om de landelijke doelen voor duurzame landbouw te 
behalen. In geval van agrarische grond is vooroverleg met andere agrariërs verplicht met 
oog op eventuele ruilverkaveling. Daarnaast worden alle initiatieven in eenzelfde periode 
ingediend en behandeld, waardoor de gemeente kan afwegen of er bijvoorbeeld voldoende 
spreiding binnen de gemeente is en cumulatief niet te veel druk ontstaat in een gebied. Zo 
kunnen we ervoor zorgen dat niet alle zonnevelden naast elkaar op enkel en alleen 
agrarische grond liggen. Tevens is het nog van belang om te melden dat agrariërs zelf 
beslissen over de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Met name of zij willen stoppen of 
gaan voor een bredere bedrijfsvoering. Het is aan henzelf of zij hiervoor open staan. Meer 
zicht op wat er leeft bij de agrariërs komt binnenkort aan de orde bij behandeling van de nota 
Landbouwperspectief Stichtse Vecht.  
  
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Met vriendelijke groet, 
Pauline van Norden en Eline van Wel 
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