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Introductie 
Dit document is een weergave van de getoonde PowerPointpresentatie en de geregistreerde inbreng 
van de online stakeholderbijeenkomst op 25 januari 2021 van 19:00 tot 22:00 uur.  
 
Deze versie 2 is uitgebreid met een inhoudsopgave, samenvattingen per werkatelier en een 
algehele samenvatting.  
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Het programma 

19:00- 19:55: Plenaire bijeenkomst 

- Welkom door voorzitter Wieneke Wolthuis 

- Toelichting door wethouder Rob Jorg (gemeente Utrechtse heuvelrug) namens de vier 

gemeenten.  

- Toelichting van opgehaalde reacties op de randvoorwaarden voor zonnevelden in december 

en hoe deze zijn verwerkt door Edwin van Dorp (Wijk bij Duurstede) 

- Toelichting op de aangescherpte randvoorwaarden en kaart met mogelijke gebieden voor 

zonnevelden door Jelger Takken (gemeente Houten) 

- Gelegenheid om vragen te stellen, onder meer via de chat 

19:55: korte pauze 

20:00- 21:00: werkateliers per gemeente. Deelnemers kunnen kiezen bij welke gemeente zij willen 

aansluiten. De gemeente Wijk bij Duurstede is opgesplitst in twee clusters. In totaal zijn er dus 5 

werkateliers: 

1. Gemeente Bunnik. 

2. Gemeente Houten. 

3. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

4. Gemeente Wijk bij Duurstede- Langbroek 

5. Gemeente Wijk bij Duurstede- Cothen 

21:00- 21:20: PAUZE 

21:20- 22:00: Plenaire afsluiting 

- Gespreksleiders delen de resultaten van hun werkatelier 

- Samenvatting door gemeentelijke vertegenwoordigers 

- Vooruitblik op het vervolg proces 

De plenaire sessie 
In de plenaire sessie heeft wethouder Rob Jorg een toelichting gegeven namens de vier gemeenten. 
Daarnaast is er een toelichting gegeven over de opgehaalde randvoorwaarden en criteria in 
december en over de kaart met mogelijke zoekgebieden voor zon. Dit is gedaan door Jelger Takken 
(gemeente Houten) en Edwin van Dorp (Wijk bij Duurstede) door middel van een Powerpoint 
Presentatie.  
 
Toelichting wethouder Rob Jorg 
“Goedenavond allemaal en welkom bij deze sessie. Mijn naam is Rob Jorg en ik ben wethouder 
duurzaamheid in de gemeente Bunnik en ik spreek hier mede namens de wethouders van de Kromme 
Rijn gemeenten, mw. Hilde de Groot van Houten, dhr. Hans Marchal van Wijk bij Duurstede en dhr. 
Paul Heijmerink van de Utrechtse Heuvelrug. 
U bent vanavond dus uitgenodigd door deze 4 gemeenten in de Kromme Rijnstreek. 
Er zijn eerdere bijeenkomsten geweest in december met inwoners en stakeholders zoals u. Graag 
bespreken we eerst met u aangescherpte randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens in de 
Kromme Rijnstreek. En we gaan ook met u op zoek naar globale plekken voor zonnevelden en 
windmolens. De opbrengsten van de eerdere bijeenkomsten worden vanavond met u gedeeld en 
toegelicht. In februari voeren we het gesprek met de inwoners en nemen we uw input mee.  
 



3 
 

Alle 4 de gemeenten hebben de ambitie om vóór 2050 klimaat neutraal te zijn. De energie die we in 
2050 dan nog gebruiken gaan we duurzaam opwekken in onze eigen regio. In het nationale klimaat 
akkoord is afgesproken dat de gemeenten in Nederland een bijdrage moeten leveren en dus ook de 4 
gemeenten in he Kromme Rijngebied. 
Deze globale gebieden brengen we in bij de RES U-16 en dit vormt onderdeel van de landelijke 
plannen om voor 2030 35 TWh (Terawattuur) aan duurzame energie op land op te wekken.  
 
Hoe ziet die bijdrage er in de Kromme Rijnstreek uit en hoe komen we daar op. Dat ziet u in dit  
“ bolletje” op de sheet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze opgave behelst ongeveer 115-180 hectare aan extra zonnevelden en 5-8 windmolens. Hiervoor 
zoeken we met u geschikte gebieden. 
 
Ik hoop dat het u lukt om vanavond tot zoekgebieden te komen voor zonnevelden. Alle gemeenten 
hebben allemaal lokaal beleid voor specifieke locaties. Voor nu is het de uitdaging om te komen tot 
zoekgebieden. Woensdag praten we dan over de windmolens. 
 
Ik wens u mede namens de andere wethouders een vruchtbare avond toe.  
 
Graag geef ik nu het woord aan een van onze ambtelijke adviseurs.” 
 
 
 
PowerPoint opgehaalde reacties op ruwe randvoorwaarden en criteria voor zonnevelden en 
windmolens in december 2020. NB: inhoud sheets met aangescherpte randvoorwaarden is gelijk 
aan het vooraf per e-mail toegestuurde document.  
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Toelichting kaart met mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden 

Tijdens de werkateliers wordt er door middel van het programma Mural een digitale kaart getoond 
met mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden. Jelger Takken (gemeente Houten) geeft een korte 
toelichting over de totstandkoming van deze kaart.  
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Chats plenaire sessies 
Tijdens de plenaire sessies hebben deelnemers opmerkingen kunnen geven en vragen kunnen stellen 
via de chatfunctie in Microsoft Teams. De vragen zijn zoveel mogelijk beantwoord door 
beleidsadviseurs Femke Batterink, Bregje Tettelaar, Wim Haver en Jelger Takken.  
 
Hieronder ziet u een overzicht van alle reacties.  
 
 
[Gisteren 19:02] manja (Gast) 

Wordt de meeting opgenomen? 

 

[Gisteren 19:02] Femke Batterink 

Nee 

 

[Gisteren 19:02] Bregje Tettelaar- van Nunen 

Nee, wordt niet opgenomen. 

 

[Gisteren 19:03] Wim Schreuders | Public Servants 

Wim Schreuders van Mooi 't Goy: jammer dat we pas vanmiddag een uitnodiging hebben ontvangen. 

Dat maakt het lastig om je goed voor te bereiden.  

 

[Gisteren 19:03] manja (Gast) 

Hoe wordt de verslaglegging dan geregeld? 

 

[Gisteren 19:03] Henny Olthof (Gast) 

Er is mij geadviseerd drie vragen in de chat te stellen. 1. Ik wil graag een lijst van de 25% 

gerealiseerde-pijplijn-plannen projecten (aantal hectares en aantal windmolens) per gemeente. 

 

[Gisteren 19:04] Henny Olthof (Gast) 

2. Wat is de rekenregel, 1 windmolen is 15 ha zonneveld? 

 

[Gisteren 19:04] Femke Batterink 

Helemaal gelijk, Wim Schreuders | Public Servants . Wij hadden het ook graag eerder gewild. Dat lukte 

ons helaas niet in de planning.  

 

[Gisteren 19:04] geus (Gast) 

welk recht heeft een "stakeholder"? 

 

[Gisteren 19:05] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Waarom zijn de stukken zo laat gedeeld? Dit maakt reviewen en input leveren haast onmogelijk.  

 

[Gisteren 19:05] Femke Batterink 

@Manja vergelijkbaar als bij de vorige sessies (daar was je ook bij, toch?)  

 

[Gisteren 19:05] Henny Olthof (Gast) 

3. Als we praten over hectares zonnevelden, zijn dat dan de plangebieden (binnen het hek) of het 

netto oppervlak panelen (van boven gezien). Dat maakt nogal uit, minimaal 25% 

 

[Gisteren 19:05] Bregje Tettelaar- van Nunen 

@manja, de presentaties van deze centrale bijeenkomst worden gedeeld. De verslaglegging van de 

deelsessies vindt op andere wijze plaats, daarover straks in de deelsessies meer informatie. 

 

[Gisteren 19:05] manja (Gast) 
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Dank je Femke, graag dus ook de chat meenemen. 

 

[Gisteren 19:06] Femke Batterink 

@manja doen we 

 

[Gisteren 19:06] Willem (Gast) 

Wat gebeurt er als die 35TWh niet gehaald wordt? 

 

[Gisteren 19:06] Ruben (Guest) (Gast) 

 

[7:04 PM] Henny Olthof (Gast) (Guest)  

2. Wat is de rekenregel, 1 windmolen is 15 ha zonneveld? 

 

[Gisteren 19:07] Ruben (Guest) (Gast) 

1 windturbine = ca 25 ha zon 

 

[Gisteren 19:07] Wim Schreuders | Public Servants 

Wim Schreuders : het verslag van 17 december is erg globaal en belangrijke opmerkingen die toen zijn 

gemaakt, komen niet goed terug in het verslag. Bv. de opmerking dat er in plaats van een 

puntensysteem (in feite een veredeld uitnodigingenkader) een duidelijke kaderstelling vanuit 

gemeenten moet komen.  

 

[Gisteren 19:07] Niels van Echtelt 

Welke projecten omvatten de "pijplijn"? 

 

[Gisteren 19:07] Willem (Gast) 

Waarom tot 2030 al wind en zon opstellen als pas 2050 klimaat neutrala hoeft te zijn? 

 

[Gisteren 19:07] Jeroen van der Hoeven 

omwille van de tijd staan de aangepaste randvoorwaarden niet ter discussie. Komt er een ander 

moment waarop we deze wel tegen het licht kunnen houden? 

 

[Gisteren 19:08] Bregje Tettelaar- van Nunen 

@henny 1. De gerealiseerde & pijplijn-projecten zijn een veel kleiner deel. Dit zijn alle projecten die al 

gerealiseerd zijn en/of waar vergunning voor is verleend. 

 

[Gisteren 19:08] geus (Gast) 

Bent u het mij eens da niet iedere gemeente in alle facetten van levensonderhoud zelfvoorzienend 

kunnen zijn? 

 

[Gisteren 19:08] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Veel input is niet verwerkt in de notulen en criteria van half december, ik zou graag eveneens vooraf 

de stukken voor woensdag willen ontvangen 

 

[Gisteren 19:08] Jeroen van der Hoeven 

Waar kan ik vinden hoeveel ha inmiddels in vergund en welke vergunningstrajecten/initiatieven nog 

lopen? 

 

[Gisteren 19:09] geus (Gast) 

Het is toch bewezen dat flora en fauna altijd verliest bij zonneweides. 

 

[Gisteren 19:09] Wim Schreuders | Public Servants 

In Houten heeft 1 op de 200 inwoners gereageerd.  
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[Gisteren 19:09] Femke Batterink 

@jeroen van der Hoeven. Op de gemeentelijke websites. Bijvoorbeeld zonneveldenwijkbijduurstede.nl. 

Ook Houten en Bunnik hebben zo'n website.  

 

[Gisteren 19:09] Willem (Gast) 

vanmiddag toegestuurd is veel te laat 

 

[Gisteren 19:09] geus (Gast) 

Moeten de exploitanten van zonneweides een opruimings borg storten bij de gemeente? 

 

[Gisteren 19:09] Willem (Gast) 

niet netjes 

 

[Gisteren 19:10] Femke Batterink 

In Utrechtse Heuvelrug zijn nog geen zonnevelden of windmolens vergund.  

 

[Gisteren 19:10] Maarten van der Hoeven 

welke gebieden zijn uitgesloten? 

 

[Gisteren 19:10] geus (Gast) 

Met hoeveel per maand mag een burger extra belast worden voor deze energie transitie. 

 

[Gisteren 19:11] Femke Batterink 

@henny olthof 2. 1 windmolen wekt ongeveer evenveel energie op als 17 hectare zonneveld.  

 

[Gisteren 19:11] geus (Gast) 

Een zonneveld produceert warmte, dus opwarming. 

 

[Gisteren 19:11] Femke Batterink 

@geus van welke organisatie bent u afkomstig? Is geus uw voor- of achternaam?  

 

[Gisteren 19:11] geus (Gast) 

Komt de rekening voor aansluiten bij de exploitant of bij de burger 

 

[Gisteren 19:12] Willem (Gast) 

wat zegt de electriciteitswet over het aansluiten van een zonneveld? 

 

[Gisteren 19:12] Erik Alsema 

@geus, een zonneveld ontrekt juist energie aan zonlicht 

 

[Gisteren 19:12] geus (Gast) 

Is er een recycling plan voor oude zonnepanelen? 

 

[Gisteren 19:12] Ruben (Guest) (Gast) 

1 windturbine van Windpark Goyerbrug wekt net zoveel stroom op als Zonnepark Wijkersloot. Het 

plangebied van Zonnepark Wijkersloot = 25,5 ha. 

 

[Gisteren 19:13] Wim Schreuders | Public Servants 

Wordt door de afstand tot woningen 'hinder' en 'maatwerk' als criteria op te nemen, voorbij gegaan 

aan veel inbreng van inwoners die juist op dat punt een kaderstellende overheid willen die inwoners 

beschermt? 
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[Gisteren 19:13] Jeroen van der Hoeven 

https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/kansenkaart/  is dit de kaart waar we het vanavond over gaan 

hebben? 

 

[Gisteren 19:13] Femke Batterink 

@Willem (Gast): De 35 TWh op land is een doel van het klimaatakkoord. Dit is nodig om de landelijke 

doelen te halen.  

 

[Gisteren 19:14] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Femke Batterink waar kunnen we zien hoe de vergunningen (zon/wind) lopen voor de gemeente 

WbD? 

 

[Gisteren 19:14] ellen (Gast) 

Is het wel juist dat STedin een hogere prijs gaat vragen in de Krommerijnstreek? Er is nu toch ook geen 

verschil in het Stedin werkgebied? 

 

[Gisteren 19:14] Femke Batterink 

@jeroen van der Hoeven, deze kaart is verwerkt in een totale kaart van de 4 kromme rijngemeenten.  

 

[Gisteren 19:14] loek (Guest) (Gast) 

vraag: is bij 115-180 ha zonnevelden al berekend dat deze kunnen worden worden aangesloten? (nav 

toelichting ad 9 

 

[Gisteren 19:14] Willem (Gast) 

waart is die kaart? 

 

[Gisteren 19:14] geus (Gast) 

wij hebben een demissionair kabinet en corona lock down, schort de hele besluitvorming op tot er een 

missionair kabinet is en geen lockdown. Dan kunnen wij normaal bij elkaar te komen. 

 

[Gisteren 19:15] Jeroen van der Hoeven 

eens met de vraag / inbreng van J Sluis 

 

[Gisteren 19:15] Willem (Gast) 

WIJ HEBBEN OOK TIJD NODIG MET ELKAAR OM DINGEN DOOR TE NEMEN!!!!!! 

 

[Gisteren 19:15] ellen (Gast) 

ik lees niets over de hekwerken rond zonneparken, alleen over de groene afscheiding, gemiste kans 

 

[Gisteren 19:15] geus (Gast) 

De zonnepanelen worden toch wel in Wijk bij Duurstede gemaakt? Toch niet in China! 

 

[Gisteren 19:16] manja (Gast) 

Eens met bezwaar, echt schandalig 

 

[Gisteren 19:16] Femke Batterink 

@nathalie https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/ 

 

[Gisteren 19:16] Niels van Echtelt 

Waarom worden gebieden rond bebouwing niet direct rood ingetekend in de kaart? Gehele 

buitengebied is Oranje zonder uitsluiting van buurtgenootschappen.... 

 

[Gisteren 19:16] manja (Gast) 

https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/kansenkaart/
https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/
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I de tijd het criterium, of de kwaliteit??? 

 

[Gisteren 19:16] Wim Schreuders | Public Servants 

Logisch dat er tijd nodig is, maar neem die tijd dan ook! Zie verslag van vorige keer waar ook om 

zorgvuldigheid is gevraagd. Door deze manier van doen wordt weer de suggestie gewekt dat dit 

participatie voor de vorm is en dat er eigenlijk geen echte interesse is van de inwoners.  

 

[Gisteren 19:17] Willem (Gast) 

@femke Die  35 TWh op land is een doel van het klimaatakkoord, maar wat gebeurt er als dat niet 

gehaald wordt? 

 

[Gisteren 19:17] Jolink, H. (INZI) 

Stukken inderdaad veel te laat gestuurd om dit voor te kunnen bereiden. Eens dat bijeenkomst dan 

uitgesteld had moeten worden. 

 

[Gisteren 19:17] geus (Gast) 

Een zonnepaneel produceert heel weinig stroom, in de zomer 9x zoveel als in de winter. En is niet op 

te slaan. 

 

[Gisteren 19:17] Wim Schreuders | Public Servants 

correctie:voor de mening van de inwoners 

 

[Gisteren 19:17] Jeroen van der Hoeven 

@femke batterink, waar kunnen wij die kaart precies vinden? 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:17] ellen (Gast) 

Inwoners van Wijk bij Duurstede zijn niet persoonlijk uitgenodigd voor onderzoek en wij krijgen geen 

Groentje in de bus 

 

[Gisteren 19:18] Bregje Tettelaar- van Nunen 

@ellen, inwoners worden later uitgenodigd. Vanavond en woensdag is voor georganiseerde 

organisatie inclusief bewonersvertegenwoordigingen. 

 

[Gisteren 19:18] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Femke Batterink ik zie wel achtergrond informatie op die link maar niet lopende aanvragen en/of 

toezeggingen...? 

 

[Gisteren 19:18] geus (Gast) 

Hoe kunnen zonneweides nu een versterking geven van "deze waarden"? 

 

[Gisteren 19:19] ellen (Gast) 

waarom alleen rijksmonumenten en niet gemeentelijke monumenten? 

 

[Gisteren 19:20] Jolink, H. (INZI) 

Gelden de zichtlijnen ook voor rijksmonumenten? Dus niet alleen dorps en stadsgezichten? 

 

[Gisteren 19:20] Wim Haver 

Ellen: we hebben vandaag en woensdag belangengroepen waaronder wijkcomite's. Inwoners komen in 

februari aan de beurt en in iedergeval buitengebied inwoners krijgen een brief.  

 

[Gisteren 19:20] geus (Gast) 

Je kunt op een hectare of voedesel verbouwen  of panelen neerleggen, samen gaat niet 
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[Gisteren 19:20] Yvette (Gast) 

hoeveel hectrale is 2 procent  van de totale oppervlakte van het gebied waar we over praten?  

 

[Gisteren 19:20] Maarten van der Hoeven 

hoe worden de agrarische waardes meegewogen. Welk criteria worden gehandhaafd?  

 

[Gisteren 19:20] Wim Schreuders | Public Servants 

Graag het percentage zonnevelden aangeven in percentage 'niet bebouwd gebied' 

 

[Gisteren 19:20] Henny Olthof (Gast) 

VNMW Tegen zonnevelden in NNN en Groene Contour, verloren arealen moeten gecompenseerd 

worden dus dit kan helemaal niet. Ik hoop dat IEDER zonneveld de lokale natuurwaarden moet 

versterken (ook buiten NNN), anders doen we het niet. 

 

[Gisteren 19:20] Femke Batterink 

@ellen (gast) dit is de stakeholder bijeenkomst, inwoners komen in februari. We gaan dan ook een 

huis-aan-huis brief versturen aan de inwoners van het buitengebied omdat de lokale krantjes daar 

minder goed worden bezorgd. Dit is een actie voor ons naar aanleiding van de adviezen die wij in 

december hebben gekregen van inwoners hierover.  

 

[Gisteren 19:21] geus (Gast) 

Weet u dat vele projecten doorverkocht worden aan buitenlandse investeerders. 

 

[Gisteren 19:21] geus (Gast) 

Burger betalen de premie, buitelanders gaan met e subsidie aan de haal. 

 

[Gisteren 19:21] Willem (Gast) 

Geldt niet dat er een mer-ONDERZOEK BIJ EEN ZONNEVELD HOORT? 

 

[Gisteren 19:21] Jeroen van der Hoeven 

een volgende bestemming -> dit zou moeten zijn "de oorspronkelijke bestemming" 

 

[Gisteren 19:22] Henny Olthof (Gast) 

De Gedragscode geldt ook al bij de allereerste verkenning tot en met einde project, dus niet alleen bij 

plaatsing. 

 

[Gisteren 19:22] Maarten van der Hoeven 

eens met Henny Olthof 19:20 

 

[Gisteren 19:22] Wim Haver 

Wat er gebeurt als 35 TWh niet bereikt wordt is dat de aarde sneller opwarmt.  Het rijk zal dan 

ingrijpen verwacht ik, maar dat is nog niet afgesproken. 

 

[Gisteren 19:22] Henny Olthof (Gast) 

Inpassing is, maar ook overleg met lokale verenigingen en organisaties! 

 

[Gisteren 19:22] Maarten van der Hoeven 

waar is de ambitie om allereerst alle daken vol te leggen alvorens we gaan praten over zonnevelden?  

 

 

 

[Gisteren 19:23] Willem (Gast) 
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Hoeveel windmolens en zonnehectrares zijn er nodig om energieneutraal te worden (dus volledig 

verbruik, niet alleen elektra) 

 

[Gisteren 19:23] Jan-Coen Smit (Gast) 

@ Jeroen: eens, een volgende bestemming -> dit zou moeten zijn "de oorspronkelijke bestemming" 

 

[Gisteren 19:23] Wim Haver 

Hoe kunnen zonneweides nu een versterking geven van "deze waarden"?  Doordat er geld vrij komt 

voor landschappelijke en ecologische verbeteringen.   

 

[Gisteren 19:23] ellen (Gast) 

voor bodemkwaliteit handhaven: als er iets misgegaan is, kun je de exploitant niet meer aanspreken, 

dus nu is een storiting van ongeveer € 1miljoen nodig om de gemeente te vrijwaren van 

bodemsaneringskosten. 

 

[Gisteren 19:23] geus (Gast) 

Nederland warmt iets op doordat er minder bewolking is doordat de uitstoot van fabrieken sterk 

gereduceerd is. Is dus geen klimaat verandering maar schone lucht doo milieu maatregelen. 

 

[Gisteren 19:24] ellen (Gast) 

€ 1 miljoen per ha bedoel ik, dat kost het op zijn minst. Zie ook ervaringen in Duitsland. 

 

[Gisteren 19:24] manja (Gast) 

Ik krijg door dat niet iedereen kan chatten 

 

[Gisteren 19:24] geus (Gast) 

Het nieuwe asbest, zonnepanelen 

 

[Gisteren 19:24] Wim Haver 

Geldt niet dat er een mer-ONDERZOEK BIJ EEN ZONNEVELD HOORT?  Nee dat geldt niet. Pas bij een 

meer dan 100 ha per gebied of veel windmolens. Moeten we juridisch uitzoeken. 

 

[Gisteren 19:24] Jan-Coen Smit (Gast) 

2% is 526HA is heel, heel erg veel, in de presentaite zonet stond 180HA! 

 

[Gisteren 19:24] geus (Gast) 

geen deugdelijk antwoord op recycling. 

 

[Gisteren 19:25] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Waarom wordt er niet over de totale mix van duurzame energie oplossingen gesproken? inzetten op 

alleen zon en wind is onvoldoende om überhaupt tot de totale energie behoefte te komen 

 

[Gisteren 19:25] Jeroen van der Hoeven 

zouden agrariers die in aanmerking komen voor zonnepark niet eerst moeten kunnen aantonen dat ze 

al het andere hebben ondernomen waaronder zon op dak/ energie besparing en duurzame machines 

etc? 

 

 

 

[Gisteren 19:25] geus (Gast) 

houd een paar jaar je kruit droog. Geen geld verspillen aan wind en zon. Er komen kerncentrales, CO2 

0 

(Door 1 leuk gevonden) 
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[Gisteren 19:26] Edwin van Dorp 

Brede mix van oplossingen volgt voor de periode na 2030 

 

[Gisteren 19:26] Maarten van der Hoeven 

de focus is heel erg hoe we meer energie kunnen opwekken, waarom zijn we niet ook bezig om te 

kijken of we juist minder energie gaan consumeren en minder co2 en fosfaten gaan produceren? 

 

[Gisteren 19:26] geus (Gast) 

Wie heeft op de voorzitter en leden van de RES gestemd? 

 

[Gisteren 19:26] Henny Olthof (Gast) 

Ik wil graag van JULLIE een overzicht vergunde projecten (zon, wind), niet dat ik zelf allerlei websites 

moet afstruinen. Bovendien staat daar niet alles op (zie mijn vorige chat). 

 

[Gisteren 19:26] Jelger Takken 

aan Jeroen vd H we zijn op zoek naar zoekgebieden voor zon en wind in opdracht voor het Rijk. 

Daarnaast kijken de gemeenten ook naar besparing, zon op dak etc.  

 

[Gisteren 19:27] ellen (Gast) 

Zijn de gemeentes van plan om een depot van miljoene aan te leggen, gevuld door de explotianten, 

om na afloop alles weer op te ruimen en de bodem te saneren? we zouden toch de rekeningen niet 

meer naar onze kleinkinderen doorschuiven. 

 

[Gisteren 19:27] Jelger Takken 

Er zijn bij de gemeenten ook specifieke projecten voor besparing 

 

[Gisteren 19:27] Wim Haver 

Vraag Ellen . hoeveel hectrale is 2 procent van de totale oppervlakte van het gebied waar we over 

praten?  Dat is van het hele gebied incl.  dorpen e.d.  en natuur.  Dus als de helft landbouw is, we 

weten dit niet precies,  dan gaat het om 4 %.  

 

[Gisteren 19:27] Wim Schreuders | Public Servants 

Kan de wethouder deze vraag beantwoorden: veel deelnemers nu geven aan dat het proces zorgvuldig 

moet verlopen en dat er nu onvoldoende tijd wordt gegund aan de participatie. Ben u bestuurlijk 

bereid om meer tijd te nemen om er voor te zorgen dat er echt draagvlak ontstaat? 

(Door 2 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:27] geus (Gast) 

De landelijke overheid moet de moed hebben om 4 kerncentrales te laten bouwen en geen 

windmolens/zonneweides 

 

[Gisteren 19:28] geus (Gast) 

De subsidie op zonneweides zijn 2/3 van hun omzet. Ziek. 

 

[Gisteren 19:28] Edwin van Dorp 

Naast opwek van energie wordt er ook zeker gewerkt aan stimuleren van besparing en isolatie. 

 

[Gisteren 19:28] geus (Gast) 

Subsidies door Jan Modaal betaalt 

 

[Gisteren 19:28] Willem (Gast) 

dus als het niet gehaald wordt gaat het ipo overleggen? 
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[Gisteren 19:29] Jelger Takken 

Kerncentrales geven heel veel nuceleair afval, wat we op dit moment in een loods stoppen in 

Vlissingen. Dit is denk ik niet wat wij onze kinderen achter willen laten.  

 

[Gisteren 19:29] geus (Gast) 

Hoeveel afval ? Nader uitleggen svp 

 

[Gisteren 19:29] Wim Haver 

houd een paar jaar je kruit droog. Geen geld verspillen aan wind en zon. Er komen kerncentrales, CO2 . 

Antwoord:   de opwarming gaat door en wat we nu doen moet er in 2030 staan, 1/3 van de 

opgave.  Kerncentrales duren langer in vergunningen.   En maar afwachten of ze worden aangevraagd.  

 

[Gisteren 19:29] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Dat zijn oude centrales...  

 

[Gisteren 19:29] manja (Gast) 

@ berend, graag delen met ons! 

 

[Gisteren 19:30] manja (Gast) 

Kopt stiltegebieden 

 

[Gisteren 19:30] Jeroen van der Hoeven 

@ Jelger Takken, in de aangepaste randvoorwaarden (nr 6) is nu opgenomen dat bij zonnevelden bij 

agrarische bedrijven ook gekeken wordt of het kan bijdragen aan continuiteit van de onderneming. dit 

is een commercieel belang, waarbij je wel degelijk de eerder genoemde punten mee moet nemen 

 

[Gisteren 19:30] geus (Gast) 

Geen drogreden s.v.p. over de tijd om een kerncentrale te bouwen, binnen 5 jaar te bouwen. 

 

[Gisteren 19:31] Cor Bongers (Gast) 

De max is 2% landbouwgrond komt dat overeen met de 180 benodigde ha 

 

[Gisteren 19:31] Wim Haver 

Geus : Subsidies door Jan Modaal betaald.  Antwoord: subsidies komen uit Subsidie Duurzame Energie. 

Daaraan betalen energiegebruikers mee. Maar gemeenten geven geen subsidies. 

 

[Gisteren 19:32] geus (Gast) 

De burger 87% op de energienota.  

 

[Gisteren 19:32] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Wat is inderdaad de deel-verhouding van alle deelnemers qua duurzaamheid ambtenaren, 

initiatiefnemers, procesbegeleiders tov belangen-groepen en omwonenden? Dat is zeer belangrijk 

omdat je anders geen enkele conclusie kan trekken obv de uitkomsten! 

 

[Gisteren 19:33] geus (Gast) 

De planning om investeringen te doen doe het landschap voor 30 jaar bepalen, in een paar maanden 

er door jassen? 

 

[Gisteren 19:33] ellen (Gast) 

Laat je niet leiden door tijdsdruk opgelegd door het rijk, een zorguldig proces met alle inwoners, en 

met meenemen van alle nieuwe inzichten uit onderzoek is veel belangrijker.  
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[Gisteren 19:33] Wim Haver 

Waarom wordt er niet over de totale mix van duurzame energie oplossingen gesproken? inzetten op 

alleen zon en wind is onvoldoende om überhaupt tot de totale energie behoefte te komen. Vraag vd 

Sluis.  Het gaat nu om de levering van elektriciteit, niet warmte. Dat kan nu in ons gebied alleen met 

zon en wind.  

 

[Gisteren 19:33] manja (Gast) 

enquete inwoners is ingevuld door wel 2% van alle inwoners van de 4 kromme rijn gemeenten 

 

[Gisteren 19:34] geus (Gast) 

Mogen zonnepanelen door Oeigoeren ( dwangarbeiders ) in China gemaakt worden? 

 

[Gisteren 19:34] ellen (Gast) 

Is de enquete vanuit Wijk bij Duurstede (die veel beter in elkaar zat) al verwerkt, Waar zijn de 

uitkomsten? 

 

[Gisteren 19:34] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Gemeente Wijk Bij Duurstede heeft nog geen enkel besluit genomen... 

 

[Gisteren 19:35] Femke Batterink 

@jan-coen smit. 2% is 526HA is heel, heel erg veel, in de presentaite zonet stond 180HA! --> Dit is dan 

ook een maximum en niet waar we nu naar streven. Indien er minder windmolens komen dan zijn er 

extra zonnevelden nodig om energieneutraal te worden.  

 

[Gisteren 19:35] Wim Haver 

Geus : De planning om investeringen te doen doe het landschap voor 30 jaar bepalen, in een paar 

maanden er door jassen?     Meeste zonnevelden en windmolesn zijn er voor 20 - 25 jaar.  Gaat nu om 

een derde van de opgave.  En wat we nu doen is eerste aanzet, daarna komen uitwerkingen en helft zal 

vervallen. 

 

[Gisteren 19:35] geus (Gast) 

Klimaatwet is controversieel, dus demissionair uitstellen, ook hier. 

 

[Gisteren 19:35] Henny Olthof (Gast) 

Als het proces zo is wat de wethouder zegt dan krijgen we hier maximaal de kleinste overeenkomst 

tussen de 4 gemeenten! Dat wordt heel erg mager. 

 

[Gisteren 19:35] manja (Gast) 

@ wtehouder, maak dan maar eens een vuist!!!! 

 

[Gisteren 19:35] Femke Batterink 

@geus klimaatwet is helemaal niet controversieel, dit is een wet die al aangenomen is. Google maar 

even.  

 

[Gisteren 19:36] geus (Gast) 

Wilt u een referendum over wel of geen zonneweides en windmolens? 

 

[Gisteren 19:36] Ruben (Guest) (Gast) 

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190528/klimaatwet_aangenomen_door_eerste 

 

[Gisteren 19:36] Wim Schreuders | Public Servants 

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20190528/klimaatwet_aangenomen_door_eerste
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Dhr. Jorg legt nu uit dat er eigenlijk te weinig tijd is voor goede participatie. Als hij dat vindt moet hij 

via de VNG voor elkaar krijgen dat er wel zorgvuldigheid kan worden betracht en/of bestuurlijk 

ongehoorzaam zijn.  

 

[Gisteren 19:36] Edwin van Dorp 

De resultaten van de WIjkse enquete wordt begin februari verwacht en de uitkomst ervan is uiteraard 

ook input voor college en raad bij de besluitvorming over wat er uit dit proces komt. 

 

[Gisteren 19:36] geus (Gast) 

SDE subsidies die stil komen te liggen is de oplossing, dan wil niemand nog investeren.  

 

 

[Gisteren 19:37] Jolink, H. (INZI) 

Dhr Jorg geeft aan dat er al besluiten genomen zijn, waar de conclusies van deze participatie mee in 

overeenstemming moeten zijn. Dit lijkt mij de omgekeerde wereld. 

 

[Gisteren 19:37] Martijn de Loor 

Verhelderende toelichting van de wethouder.  

 

[Gisteren 19:37] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Dan moet wel alle input worden verwerkt... 

 

[Gisteren 19:37] Femke Batterink 

[19:36] geus (Gast)  

Wilt u een referendum over wel of geen zonneweides en windmolens? --> nee, participatie is iets 

andes dan een referendum. Wij willen dat mensen meedenken zodat we ons beleid kwalitatief kunnen 

verbeteren. Het besluit, wel of geen windmolens en hoe veel, is al of wordt nog genomen door de 

gemeenteraden.  

 

[Gisteren 19:37] geus (Gast) 

de klimaatwet heeft in niet één verkiezingsprogramma gestaan. Is voor de kiezer een volslagen 

verrassing geweest. 

 

[Gisteren 19:38] Wim Haver 

Geus Klimaatwet is controversieel, dus demissionair uitstellen, ook hier.   Vastgestelde wetten zijn niet 

demissionair. De opwarming kunnen we niet uitstellen. We moeten nu onze verantwoordelijkheid 

nemen. 

 

[Gisteren 19:38] Wim Schreuders | Public Servants 

Dhr. Jorg gaat ervan uit dat wij dit niet willen. Dit geldt zeker niet voor Mooi T' Goy. Wij hebben grote 

zorgen over de wijze waarop het gaat gebeuren! 

 

[Gisteren 19:39] geus (Gast) 

De elite heeft het niet aan de burger gevraag. De geldstroom gaat van de burger naar de industrie. 

 

Dhr. Jorg gaat ervan uit dat wij dit niet willen. Dit geldt zeker niet voor Mooi T' Goy. Wij hebben grote 

zorgen over de wijze waarop het gaat gebeuren! 

 

[Gisteren 19:39] geus (Gast) 

De elite heeft het niet aan de burger gevraag. De geldstroom gaat van de burger naar de industrie. 

  

[Gisteren 19:39] ellen (Gast) 
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De nationaal landschapsarchitect heeft het advies uitgebracht dat er meer landelijke regie moet zijn, 

om niet het hele land te verrommelen en mooie waardevolle gebieden over te houden 

 

 

[Gisteren 19:39] ellen (Gast) 

De nationaal landschapsarchitect heeft het advies uitgebracht dat er meer landelijke regie moet zijn, 

om niet het hele land te verrommelen en mooie waardevolle gebieden over te houden 

 

[Gisteren 19:39] Femke Batterink 

@geus dat klopt, wij van de elite drinken trouwens ook iedere avond kinderbloed wist u dat al?  

 

[Gisteren 19:39] Wim Haver 

Wat is inderdaad de deel-verhouding van alle deelnemers qua duurzaamheid ambtenaren, 

initiatiefnemers, procesbegeleiders tov belangen-groepen en omwonenden? Dat is zeer belangrijk 

omdat je anders geen enkele conclusie kan trekken obv de uitkomsten! 

 

[Gisteren 19:40] Sarida, EWEC (Gast) 

Ik wil niet in een werkatelier met Geus 

 

[Gisteren 19:41] ellen (Gast) 

hoe kunnen nu al conclusies getrokken worden als de uitslag van de enquete WbD pas in februari 

komt? 

 

[Gisteren 19:41] Wim Haver 

Antwoord op deelnemersverhouding; via de chat houden we bij wie wat zegt. Onder die noemer 

geven we antwoord en zien we hoe mening ligt. Dat heb ik in verslagen verwerkt in december. 

 

[Gisteren 19:41] geus (Gast) 

Er zijn inmiddels bijna 9 gemeentes die niet meedoen aan de RES biedingen. 

 

[Gisteren 19:44] geus (Gast) 

Wat mensen belangrijk vinden ophalen,? Er is niet veel te kiezen. 

 

[Gisteren 19:46] Niels van Echtelt 

Waarom zijn de buurtgenootschappen niet als bebouwing aangemerkt? 

 

[Gisteren 19:46] Bregje Tettelaar- van Nunen 

Niels van Echtelt Voor bebouwing is de definitie van bebouwde kom aangehouden. 

 

[Gisteren 19:47] Henny Olthof (Gast) 

De kaarten hadden dus vooraf gedeeld moeten worden, dit kan zo niet. 

 

[Gisteren 19:47] geus (Gast) 

Moeten wij hier wat van vinden op zo'n korte termijn? 

 

[Gisteren 19:48] Niels van Echtelt 

Vreemd, sommige buurtgenootschappen zijn dusdanig groot met veel betrokkenen dat dit als 

bebouwing aangemerkt moet worden  

 

[Gisteren 19:48] Edwin van Dorp 

Het zijn grotendeels kaarten zoals ze al zijn vastgesteld door de gemeenten. 
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[Gisteren 19:48] Jelger Takken 

De kaart is van bestaand beleid en is al langer beschikbaar. kijk bijvoorbeeld op Home - Wijk bij 

Duurstede (zonneveldenwijkbijduurstede.nl) 

 

[Gisteren 19:48] Jelger Takken 

Home - Zonnevelden Bunnik 

 

[Gisteren 19:48] manja (Gast) 

Dus waar de kabel ligt is bepalend, dat is de langbroekerwetering 

 

[Gisteren 19:49] Jan-Coen Smit (Gast) 

Waar komt het idee vandaan dat extra kosten van stedin op onze regio verhaald worden? (punt 9, ad 

9) 

 

[Gisteren 19:49] Henny Olthof (Gast) 

Wij vertegenwoordigen leden, op deze manier kunnen wij niet namens onze leden spreken. 

 

[Gisteren 19:49] Pieter van der Grift (Gast) 

als we naar de landbouw kijken zie ik dat juist de goede landbouwgonden als kansrijk gezien worden. 

Het kan niet zo zijn dat we de beste grond in de provincie voor zonnevelden gaan voordragen  

 

[Gisteren 19:49] Jelger Takken 

Home - Zonnevelden Houten 

 

[Gisteren 19:49] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Het zit vol met weide en trekvogels in de lage maat (WbD Zuid west).. vele honderden soorten.. 

blijkbaar niet meegenomen, zie waarneming.nl  

 

[Gisteren 19:49] Niels van Echtelt 

Elke woning moet als bebouwing worden meegenomen, niet enkel een bebouwde kom 

 

[Gisteren 19:50] Wim Schreuders | Public Servants 

Utrechtse heuvelrug doet qua zonnevelden lijkt het niet echt mee. Compenseren zij de andere drie 

gemeenten met windmolens? 

 

[Gisteren 19:50] Jelger Takken 

afwegingskader-energie-in-landschap-november.pdf (heuvelrug.nl) 

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 19:51] Jelger Takken 

Kijk voor meer informatie op Praat mee over energiestrategie Kromme Rijnstreek (energie-krommerijn-

praatmee.nl) 

 

[Gisteren 19:51] Wim Haver 

Maarten:  de focus is heel erg hoe we meer energie kunnen opwekken, waarom zijn we niet ook bezig 

om te kijken of we juist minder energie gaan consumeren en minder co2 en fosfaten gaan 

produceren?  Antwoord Wim : Dat zit wel in de beleidslijnen. Maar is nu niet aan de orde.   

 

[Gisteren 19:52] Jelger Takken 

Jeroen vd Sluis, Het zijn aangewezen gebieden die zijn opgenomen voor weidevogels  

[Gisteren 19:52] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Net of dat een vogel zich laat sturen (smile) ik zie toch wat ik zie en velen met mij: waarneming.nl 

 

https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/
https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/
https://www.zonneveldenbunnik.nl/
https://www.zonneveldenhouten.nl/
https://www.heuvelrug.nl/_flysystem/media/afwegingskader-energie-in-landschap-november.pdf
https://energie-krommerijn-praatmee.nl/
https://energie-krommerijn-praatmee.nl/
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[Gisteren 19:53] Wim Haver 

jan Coen : Waar komt het idee vandaan dat extra kosten van stedin op onze regio verhaald worden? 

(punt 9, ad 9) Antwoord Wim : Stedin brengt de alle kosten in rekening bij de initiatiefnemer.  Niet bij 

de regio.  

 

[Gisteren 19:54] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Klopt Wim, allen vooringenomen vragen, sturen op uitkomsten 

 

[Gisteren 19:55] Wim Haver 

snap ik niet Jeroen. 

 

[Gisteren 19:55] geus (Gast) 

Zo weinig deelnemers aan een enquête is gelijk aan N=1. Zo'n ingrijpend project mag en betere 

voorbereiding en deelname. 

 

[Gisteren 19:56] Wim Schreuders | Public Servants 

ik wil graag een constructieve opmerking over de tijdsdruk maken 

 

[Gisteren 19:56] Wim Schreuders | Public Servants 

heb mijn handje daarom omhoog 

 

[Gisteren 19:57] geus (Gast) 

Als de gemeenteraad van Wijk een motie aanneemt om ook kernenergie te betrekken, waarom dan nu 

zo'n haast? 

 

[Gisteren 19:57] Jelger Takken 

Sluis, J. van der (Jeroen) . ik ken waarneming.nl heel goed. Vogels gaan zitten op diverse plekken, maar 

dit zijn niet perse aangewezen natuurgebieden of een weidevogelgebied.  

 

[Gisteren 19:58] B de Kruijf (Gast) 

Er is groene omranding benoemd bij de zonnevelden. Belangrijk is dan ook dat er aan het beheer 

daarvan gedacht wordt. Dat er ruime afstand wordt gehouden met de aangrenzende percelen van 

agrariers zodat ze geen last ondervinden van onkruid dat overwaait door matig of geen beheer toe te 

passen. En dat er met het snoeien van de eventule hagen die langs de zonnevelden komen  er 

rekening wordt gehouden dat er langs de groeiende haag  kan worden gereden en niet op het perceel 

van de aangrenzende landeigenaar om zo de overlast van het zonnepark te beperken voor de 

agrariers. Dat er ten alle tijden een beheeroverkomst gemaakt wordt ook als het park doorverkocht 

wordt.  

 

Werkateliers  
Tussen 20:00 en 21:00 zijn de deelnemers uiteen gegaan in diverse werkateliers. De werkateliers zijn 

verdeeld op basis van de vier gemeenten. De gemeente Wijk bij Duurstede is in verband met de vele 

aanmeldingen opgesplitst in twee clusters: Langbroek en Cothen. In totaal zijn er dus 5 werkateliers: 

Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede-Cothen, en Wijk bij Duurstede-Langbroek. 

Deelnemers hebben zelf de keuze om bij een werkatelier aan te sluiten. Tijdens het werkatelier 

wordt er gesproken over de kaart met mogelijk zoekgebieden voor zonnevelden.  

De werkateliers worden begeleid door een gespreksleider en bediener van het programma Mural 

waarin de kaart met mogelijke zoekgebieden voor zonnevelden per gemeente wordt getoond.  
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Vraag aan deelnemers: waar in de groene of oranje gebieden op de getoonde kaart zijn de beste 

plekken voor extra zonnevelden, waarom en voor hoeveel hectare? Noteer uw bijdrage in de chat. 

Argumenten worden direct genoteerd in de kaart door de begeleider.  

Hieronder is een weergave van de opbrengst van de werkateliers. 

Werkatelier gemeente Bunnik  
 

Gespreksleider: Hans Dam Bediening kaart met Mural: Cor Hofstee 

Samenvatting:  

Deze groep was relatief klein met zes stakeholders die . Het was een constructief gesprek. Aanwezig 

waren vertegenwoordigers van de Energie Coöporatie Bunnik, Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden,  Bleubear energie, twee agrariërs, de GGD Zuid Utrecht en de beleidsmedewerker van de 

gemeente  Bunnik.   

De agrariërs in de groep vonden het wel erg gemakkelijk dat alle groen over landbouwgebieden ligt.  

Daar ligt ook de beste grond voor landbouw. Als er grond vrijkomt hebben blijvende boeren deze 

grond nodig om te kunnen verduurzamen. Anderzijds werd uit het blokje van 20 ha duidelijk dat het 

om een klein deel gaat van het geheel als we 100 ha zoeken in A, B, C.  

Het Waterschap vond zonnevelden naast de Kromme Rijn niet wenselijk en vindt het belangrijk dat 

zonneparken goed landschappelijke en qua watersysteem worden ingepast. Anderzijds merkten veel 

deelnemers op dat in het oranje gebied oost van de N229 o.a. in F  tussen de provinciale weg en de 

Kromme Rijn, ook stukken 20 ha gevonden kunnen worden, mits ze landschappelijk goed ingepast 

worden (zicht vanuit Kromme Rijn afschermen).  De zuidelijke rand van D ten zuiden van nieuwbouw 

Odijk west kan een optie zijn. Ook noordelijk langs de A12 kan worden gezocht wanneer de nieuwe 

woningen die hier kunnen komen nog 20 jaar op zich laten wachten. 

Ook in het rode gebied ten noorden van Odijk zou 10 ha gevonden kunnen worden. Wel goed 

landschappelijk inpassen (verstoppen). Beleg ook de geluidwal Odijk langs de snelweg met 

zonnepanelen.  In west Bunnik ten noorden van de snelweg A12 bij Laagraven kan misschien ook plek 

voor een zonneveld worden gevonden.  

De cirkels van 5 km rond een tussenstation van Stedin zijn voor zon te groot. Dat moet 3 km zijn en 

dan valt veel groen af.  Behalve als je de kabel kan combineren met die van windmolens die in Ben C 

zouden passen.  We kunnen in dit gebied  niet zonder windmolens ivm de kosten van de 

netaansluiting.  En voor de boer zijn windmolens geen probleem voor de bedrijfsvoering. 

Omdat er tijd over is merkt de GGD vertegenwoordiger op dat zonnevelden geen 

gezondheidsprobleem veroorzaken, maar het geluid van windmolens mogelijk wel. Zeker op korte 

afstand. De normen van de WHO zijn volgens hem strenger dan die van de wet geluidhinder. 

Misschien kunnen gemeenten daarop koersen. Hij zal het RIVM rapport over gezondheidsaspecten 

van windmolens toesturen. 

 

 



22 
 

 

Opmerkingen en reacties over zoekgebieden voor zonnevelden in de gemeente Bunnik: 

[Gisteren 20:22] Jelger Takken 

Je kan inzoomen met de kaart. Door ctrl en op de muis te scrollen  

 

[Gisteren 20:24] Jelger Takken 

@ hans dat is begin Langbroekerwetering  

 

[Gisteren 20:30] Erik Alsema 

Gebied B: 50 ha 

 

[Gisteren 20:32] Erik Alsema 

Gbeid D (zuid): 25 ha 

 

[Gisteren 20:33] Erik Alsema 

Gebied C: zon 30 ha+wind 

 

Op basis van de discussie zijn er opmerkingen en notities op de kaart van de gemeente Bunnik 

geschreven. Zie volgende pagina.  

 



23 
 

 

Werkatelier gemeente Houten 
 

Gespreksleider: Bastiaan Bretveld. Bediening kaart met Mural: Bregje Tettelaar 

Samenvatting: 
Een constructief gesprek over de mogelijke locaties waar zonne-energie opgewekt zou kunnen 
worden. Met een vlekkenkaart in beeld is er gesproken over gebieden die zich goed lenen voor 
zonnevelden en gebieden die dat niet doen. Vanuit de kleine kernen was een oproep om een zone 
rondom de dorpen vrij te houden van zonnevelden omdat het anders te veel ten koste gaat van de 
leefkwaliteit. 
 
Verder was in de groep brede aandacht voor het concentreren van de zonneveld ontwikkelingen in 
een strook ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal (deelgebieden 9 & 13). Hiermee kan voldoende 
energie worden opgewekt om een goede bijdrage te leveren aan de opgave en kan de rest van het 
Houtense buitengebied in de huidige staat blijven. 
 
Een van de gesprekspunten die werd ingebracht is de prijsstelling van de aansluiting van een 
zonneveld op het elektriciteitsnetwerk. Netbeheerder Stedin heeft deze prijzen voor 2021 aangepast 
waardoor een business-case moeilijker wordt.  
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Opmerkingen en reacties over zoekgebieden voor zonnevelden in de gemeente Houten  

[Gisteren 20:09] Willem (Gast) 

Wat is het totale opppervlak vna sector 10 11 en 13? 

 

[Gisteren 20:10] Willem (Gast) 

400? 

 

[Gisteren 20:11] Willem (Gast) 

dus 25% daarvan is voldoenbde voor de regio 

 

[Gisteren 20:11] Willem (Gast) 

lijkt me simpel dan 

 

[Gisteren 20:11] Willem (Gast) 

In dat groene moet je helemaal niks van zonneparken aanleggen 

 

[Gisteren 20:14] Floor Pennink (Gast) 

Wat is de planning in de tijd van het nieuw te bouwen Stedin station Houten Zuid 

 

[Gisteren 20:16] Willem (Gast) 

Waarom tond 't Go zonnevelden, als sectoren 10 11 en 13 voldoende zijn voor de hele regio? 

 

[Gisteren 20:17] Willem (Gast) 

Zo te zien heeft Houten voldoende dakoppervlak voor die 100Ha 

 

[Gisteren 20:20] Willem (Gast) 

Rood is toch dat het kansrijk is? 

 

[Gisteren 20:20] Yvette (Gast) 

sommige gebieden moeten rood zijn om 't goy goed te beschermen. Gebieden dooe nu groen zijn 

moeten rood zijn. En voor de groene gebieden moet een duidelijk kader komen. Inbreng van Mooi 

't  goy 
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[Gisteren 20:21] Willem (Gast) 

Groen Dus dan is het groene hart de aangewezen plaek? 

 

[Gisteren 20:21] Wim Schreuders | Public Servants 

Inbreng Mooi 't Goy: zie ook brief van december 2020 aan wethouder de Groot 

[Gisteren 20:21] Willem (Gast) 

landschappelijke inpassing is toch veel makkelijker in sector 10? 

 

[Gisteren 20:22] Wim Schreuders | Public Servants 

Kort samengevat: er moeten rondom't Goy rode gebieden bij + stel voor de groene gebieden harde 

randvoorwaarden waaraan een initiatief MOET voldoen 

 

[Gisteren 20:22] Floor Pennink (Gast) 

Het is de bedoeling dat er een realistisch plan komt voor zoekgebieden. In bijna alle gebieden die nu 

groen zijn is een zonnepark niet aan te sluiten omdat de aansluitlengte naar een Stedin onderstation 

te groot is. 

 

[Gisteren 20:22] Wim Schreuders | Public Servants 

Randvoorwaarden: 50 % participatie, zonder die participatie geen zonneveld 

 

[Gisteren 20:22] Wim Schreuders | Public Servants 

Randvoorwaarde: zonneveld met daarom groen zodat zonneveld niet zichtbaar is 

 

[Gisteren 20:23] Willem (Gast) 

Waarom is die strook waar de windmolens al in staan rood? 

 

[Gisteren 20:23] Willem (Gast) 

Hoeveel is nodig om het volledige energieverbruik van Houten te dekken? 

 

[Gisteren 20:24] Wim Schreuders | Public Servants 

Wij van Mooi 't Goy vinden dat er tot dit moment met onze inbreng te weinig wordt gedaan.  

 

[Gisteren 20:24] Lex Goudswaard (Gast) 

In het verleden was minimaal 50% participatie via cooperaties geen harde eis. Wordt dit nu wel een 

voorwaarde voor vergunning? 

 

[Gisteren 20:25] Willem (Gast) 

kijk daarboven 

 

[Gisteren 20:28] Wim Schreuders | Public Servants 

Als je zonnevelden onzichtbaar wil laten zijn, moeten ze juist niet langs de wegen in 't Goy worden 

aangelegd. Als je vanaf de weg (is bij ons fietsweg) de zonnevelden ziet, verpruts je het mooie 

landschap. Deze nuance kom je in randvoorwaarde 5 niet tegen.  

 

[Gisteren 20:32] Willem (Gast) 

Dus samenvattend, de meest geschikte lokaties voor zonneveld zijn sectoren 10 en 11, en een stukje 

13 

 

[Gisteren 20:32] Willem (Gast) 

zegt willem van resinbeeld.nl 

 

[Gisteren 20:34] Ruben (Guest) (Gast) 
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Floor, als Statkraft de aanlegprijs van een kabel te duur vindt, dan staat het haar sinds vorig jaar vrij om 

zelf de aansluiting aan te besteden.  

 

[Gisteren 20:34] Willem (Gast) 

kan al,  

 

[Gisteren 20:34] Willem (Gast) 

zit zelfs een zeer belangrijk punt bij de mc donalds 

 

[Gisteren 20:34] Wim Schreuders | Public Servants 

Doe zonnevelden aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijn kanaal en vraag van de initiatiefnemers dat 

ze bijdragen aan het realiseren aan een weg van de A27 naar Wijk bij Duurstede. Hiermee slag je twee 

vliegen in 1 klap. Ik heb dit nog niet besproken in Stichting Mooi 't Goy, maar kom er graag later op 

terug.  

 

[Gisteren 20:34] Willem (Gast) 

vlakbij utrecht 

 

[Gisteren 20:39] Willem (Gast) 

11 is noord. oost is 1 en 2 

 

[Gisteren 20:40] Willem (Gast) 

Stedin lacht zich gek als ze kijken naar hun vaste activa 

 

[Gisteren 20:44] Willem (Gast) 

Zonnevelden zijn alleen leuk voro de exploitant. Niet voor alle inwoners 

 

[Gisteren 20:48] Wim Schreuders | Public Servants 

helemaal eens met Bert Smit die pleit voor de zuidkant van AR kanaal  

 

[Gisteren 20:51] Wim Schreuders | Public Servants 

We zijn in NL een beetje af aan het raken van de gedachte dat energie een marktverhaal is. Energie is 

een collectief goed en daarom is de cooperatieve gedachte wel aantrekkelijk 

 

[Gisteren 20:54] Willem (Gast) 

Moeten we rekening houden met grondposities? 

 

[Gisteren 20:55] Willem (Gast) 

Want dan had ik ze moeten weten voordat ik hier aan meedeed 

 

[Gisteren 20:55] willem (Gast) 

Er zijn nog zoveel daken zowel van bedrijven als woonhuizen waar geen panelen liggen. kan de 

gemeente misschien actief inzetten om deze daken vol te krijgen? Dan hoeven we niet zoveel 

hoogwaardige landbouwgrond te gebruiken voor zonnestroom. Vooralsnog wordt er steeds gezegd 

dat de daken vol moeten, maar wij missen als LTO de actie.  

 

[Gisteren 20:55] Willem (Gast) 

Oh als je een kasteel hebt hoef je geen zonnepark 

 

[Gisteren 20:56] Willem (Gast) 

Hoezo een kasteel beschermen?  

 

[Gisteren 20:56] Ruben (Guest) (Gast) 
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willem, graag even constructief houden. en niet van die kinderachtige opmerkingen maken. 

 

[Gisteren 20:57] Willem (Gast) 

Gewoon nuchtere  vraag 

 

[Gisteren 20:57] Wim Schreuders | Public Servants 

Bastiaan, dank voor plezierige wijze van begeleiden van dit gesprek.  

 

[Gisteren 20:57] Joris van der Worp (Gast) 

waarom een strook rood tussen 13 en 8 en hoe breed is die? 

 

[Gisteren 20:58] Joris van der Worp (Gast) 

Wat is het verschil in rood/oranje van 13 en 9 versus 10 

 

[Gisteren 20:58] Ruben (Guest) (Gast) 

dank voor de organisatie. 

 
Op basis van de discussie zijn er opmerkingen en notities op de kaart van de gemeente Houten 

geschreven. Zie hieronder.   

 

 
 

Werkatelier Utrechtse Heuvelrug 
 

Gespreksleider: Huib de Vriend. Bediening kaart met Mural: Femke Batterink 

Samenvatting 

Deze groep was relatief klein met vijf stakeholders, maar het was een constructief gesprek. Aanwezig 

waren vertegenwoordigers van Maarn Maarsbergen Natuurlijk, vereniging Dorp en Natuur Leersum-

Amerongen (ook Overberg), Federatie Groene Heuvelrug, Duurzaamheidsraad en Heuvelrug Energie. 

Er was wat discussie over de gepresenteerde kaart. Wat was nou de exacte betekenis van de kleuren 
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groen, oranje, rood? En er was discussie over de kleur van bepaalde gebiedjes, bijvoorbeeld als deze 

groen was maar misschien beter oranje kon zijn. Overigens is de kaart gebaseerd op het (door de 

raad aangenomen) afwegingskader “Energie in Landschap”. Oranje betekent ‘kleinschalig landschap’ 

en groen betekent ‘open (agrarisch) gebied’. De kaart is vrij grof. Bepaalde gebieden zijn uitgesloten 

voor zonnevelden. Bijvoorbeeld engen. Dat blijkt nu niet uit de kaart. Het afwegingskader is wat dat 

betreft gedetailleerder dan de kaart, een toelichting is nodig om de detailinformatie te ontsluiten. 

Sommige gebieden, zoals gebied 27, werden geschikt geacht voor zonnevelden. Wel met de 

toevoeging dat niet alle zonnevelden in dit gebied mogen komen, de opgave moet verdeeld worden. 

De grond tussen A12 en het spoor wordt geschikt geacht voor zonnepanelen. Dit is weliswaar een 

smalle strook maar door de lengte passen er toch veel zonnepanelen. De oppervlakte wordt geschat 

op 30 hectare.  

 

 

Opmerkingen en reacties over zoekgebieden voor zonnevelden in gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

[Gisteren 20:09] Martijn de Loor 

Martijn de Loor | Heuvelrug Energie 

 

[Gisteren 20:09] Martijn de Loor 

Zoals dit 

 

[Gisteren 20:10] Martijn de Loor 

Martijn de Loor | Heuvelrug Energie: ik zie m wel 

 

[Gisteren 20:11] Martijn de Loor 

Martijn de Loor | Heuvelrug Energie: goed leesbaar, misschien nog even toelichten 

 

[Gisteren 20:11] Jelger Takken 

Je kan zelf zoomen 

 

[Gisteren 20:11] Jelger Takken 

met ctr en dan muisknop  
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[Gisteren 20:12] Jelger Takken 

Je kunt ook de kaart aanklikken en met de muis bewegen .  

 

[Gisteren 20:26] Jan-Coen Smit (Gast) 

Ik zie mogelijkheden in "de verloren gronden'; de hele lange strook tussen de A12 en het spoor. 

Makkelijk ook om de infrastructuur aan te leggen. Ook in lijn met het idee om het langs de infra aan te 

leggen. 

 

[Gisteren 20:29] berend musegaas (Gast) 

gebied 28 vind ik kleinschalig 

 

[Gisteren 20:29] berend musegaas (Gast) 

Sorry, ik bedoel gebied 25 vind ik kleinschalig 

 

[Gisteren 20:30] Demi Durand 

@Jan-Coen heb je een specifiek nummer in gedachte waar ik dit kan noteren? 

 

[Gisteren 20:30] Martijn de Loor 

Naar mijn idee bieden de kleinschalige gebieden het grote voordeel van nauwkeuriger inpassingen in 

termen van een evenwichtige verdeling 

 

[Gisteren 20:31] Jan-Coen Smit (Gast) 

@demi, er is nog geen nummer maar wel veel HA 

 

 

[Gisteren 20:35] Martijn de Loor 

Uitgangspunt is onzes inziens steeds een goede inpassing in overleg met de grondeigenaar, diversiteit 

- geen monoculturele landschappen - en lokaal eigendom (tot 100% coöperatief). Landschappelijk 

kunnen de velden ook beter 'verstopt kunnen worden. Teneinde te voorkomen van het 'inwisselen' van 

groen voor blauw/zwart asfalt  

 

[Gisteren 20:53] Huib de Vriend(Heuvelrug Energie) (Gast) 

Dewi, wil je bij nr 27 aangeven. Aantal ha mogelijk met lokaal draagvlak? 

 

[Gisteren 20:53] Femke Batterink 

Ik ben nog wel benieuwd voor hoeveel ha er plek zou zijn in nr 27 volgens de deskundigen 

 

[Gisteren 20:58] Femke Batterink 

Huib, let jij op de tijd? 

 

[Gisteren 20:59] Femke Batterink 

21.00-21.20 pauze  
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Op basis van de discussie zijn er opmerkingen en notities op de kaart van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug geschreven. Zie hieronder.  

 

Werkatelier Wijk bij Duurstede- Langbroek 
 

Gespreksleider: Edwin van Dorp. Bediening kaart met Mural: Marije van den Broek 

Samenvatting: 

Aan het werkatelier Wijk bij Duurstede – Langbroek namen 12 personen deel.  

Er was onduidelijkheid over de status van de kaart. Er is al vastgesteld beleid voor zonnevelden in 

Wijk bij Duurstede immers? Uitgelegd dat we dat proces inderdaad niet opnieuw gaan doen en dat er 

van de kansenkaart die bij het zonneveldenbeleid hoort, nu 60 ha vergund kan worden. Voor de 

periode daarna willen we kijken of er nog meer ruimte voor zonnevelden mogelijk is.   

Er is verder gesproken over het belang om eerst alle daken zoveel mogelijk vol te leggen met 

zonnepanelen (vooral de grote bedrijfsdaken) en dan pas zonnevelden mogelijk te maken. Daarbij is 

ook aangegeven dat daken vol leggen zeker belangrijk is, maar dat dat ook veel lastiger is en langer 

duurt. Het is immers niet af te dwingen. Vandaar dat we ook kijken naar ruimte voor zonnevelden. 

De mogelijkheden voor rijksmonumenten zijn overigens zeer beperkt momenteel voor het aanleggen 

van zonnedaken en isolatiemaatregelen. Daar zou naar gekeken moeten worden. 

Waak ook voor verrommeling door overal kleine zonneveldje te realiseren, concentreren op een paar 

plekken is dan beter. 
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Ook zou het eerder vastgestelde Beeldkwaliteitplan voor dit gebied erbij gepakt moeten worden bij 

de toetsing van initiatieven of extra mogelijkheden voor zonnevelden. 

Aangegeven werd dat het Langbroekerwetering een fraai en kwetsbaar cultuurlandschap is met veel 

natuurwaarden en recreatiemogelijkheden. Voor het zoeken naar meer plekken voor zonnevelden 

zal bij voorkeur eerst gekeken moeten worden naar de groene gebieden op de kansenkaart (rond 

Cothen en Wijk bij Duurstede) en daarna pas naar de oranje gebieden op de kansenkaart (zoals rond 

Langbroek). 

Ook was er twijfel of het nu rood gemarkeerde gebied langs de Kromme Rijn wel zo ongeschikt is 

voor zonnevelden. De waarden die daaraan ten grondslag liggen gelden zeker ook voor het 

Langbroekerwetering gebied. 

Er werden nog zorgen gedeeld dat de opbrengsten van zonevelden bij maar een paar mensen terecht 

komen en vaak ook naar buitenlandse investeerders gaat. Zorg ervoor dat de lokale samenleving van 

profiteert.  

Opmerkingen en reacties tijdens de discussie over zonnevelden in de gemeente Wijk bij Duurstede-

Langbroek 

[Gisteren 20:06] manja (Gast) 

geldt dat ook voor de windmolens? 

 

[Gisteren 20:07] Hans (Gast) 

Sorry, blijkbaar werkt mijn geluid niet goed. Ik hoor u namelijk wel. 

 

[Gisteren 20:08] Marije van den Broek (Gast) 

deze kaart is niet voor windmolens, alleen zonnevelden 

 

[Gisteren 20:08] manja (Gast) 

Ja dat begrijp ik maar het verhaal van de stedin 

 

[Gisteren 20:09] manja (Gast) 

nee de megamolens 

 

[Gisteren 20:09] Niels van Echtelt 

U gaf eerder aan dat er minimaal een afstand moet zijn tot monumenten en bebouwing, waarom 

worden buurtgenootschappen etc. niet alvast als rood aangegeven? 

 

[Gisteren 20:09] Niels van Echtelt 

En dit geldt ook voor de monumenten 

 

[Gisteren 20:10] Thalina (Gast) 

Ons zou nog worden geïnformeerd op welke plaatsen er al panelenvelden zijn vergund door 

gemeente WbD. Welke plaatsen zijn dat?  

 

[Gisteren 20:10] Jeroen Hietink 

In hoeverre corespondeert deze kaart met de uitkomsten van het Burgerpanel over dit onderwerp? 

 

[Gisteren 20:10] manja (Gast) 

Alles wat het coulissenlandschap aantast moeten we erg voorzichtig mee zijn.  

 

[Gisteren 20:11] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Goed punt Niels! 
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[Gisteren 20:12] Maarten van der Hoeven 

plaatsing van zonnevelden in natuurgebieden (NNN, Groene Contour, Natura 200, aangewezen 

weidevolgelkerngebieden zou uitgesloten moeten worden. Dan zouden de gebieden rond HIJKLM 

toch uitgesloten moeten worden? 

[Gisteren 20:12] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Die 100m las ik ook ergens en lijkt mij zeer zorgelijk 

 

[Gisteren 20:12] Hoeven, Sophie van der 

Gebieden rond rijksmonumenten en natuurgebieden zijn niet (!) geschikt voor zonnevelden en /of 

windmolens. Waarom langbroekerweteringgebied oranje. 

[Gisteren 20:13] manja (Gast) 

Maar dan zijn we dus dingen twee keer aan het doen... 

 

[Gisteren 20:14] geus (Gast) 

hoe kan een zonnepaneel nu een versterking van waarden zijn? 

 

[Gisteren 20:14] Maarten van der Hoeven 

op basis van de input gegeven hebben we bij de randvoorwaardes toch aangegeven dat het hier niet 

wenselijk is om over zonnevelden en/of windmolens te praten. Er zou een beschermingszone moeten 

worden opgenomen rond deze gebieden. Behalve als we praten over zonnepanelen op daken.  

 

[Gisteren 20:14] manja (Gast) 

Ja maar we hebben al gesproken over de aanscherping vd criteria en die zijn niet verwerkt 

 

[Gisteren 20:14] Jeroen Hietink 

Hoe kan een zonneveld ooit bijdragen aan een gebied binnen het NNN 

 

[Gisteren 20:14] Jelger Takken 

De kaart kan je eventueel inzoomen met ctrl en dan de muisknop scrollen. Ook kan je de kaart 

aanklikken en heen en weer bewegen. 

 

[Gisteren 20:14] Hoeven, Sophie van der 

Eerst naar groene gebieden kijken voor plaatsing zonnevelden en pas “as a last resort optie” oranje 

gebieden in ogenschouw nemen. 

 

[Gisteren 20:15] Maarten van der Hoeven 

waarom is een plan MER niet altijd verplicht wanneer een initiatief wordt besproken? 

[Gisteren 20:15] Thalina (Gast) 

Hoeveel hectare is groen ingekleurd in de kaart? om een voorstelling te krijgen van 180 hectare 

 

[Gisteren 20:15] Jeroen Hietink 

DAt heeft niets met de zonnepanelen te maken maar met aanleg van natur 

 

[Gisteren 20:16] Hoeven, Sophie van der 

Zelfde vraag als Thalina. Hoeveel ha is groen op de kaart/zoekgebied? 

 

[Gisteren 20:16] Jolink, H. (INZI) 

Voor het coulissenlandschap geeft het wel een heel andere aanblik als je er zonnevelden plaatst. Ook 

al zou het bepaalde delen van natuur versterken. Het is moeilijk om zonnevelden "natuurlijk" in te 

passen in het coulissenlandschap zonder de uitstraling hiervan aan te tasten 

 

[Gisteren 20:17] Jelger Takken 



33 
 

zonnevelden kunnen ook voor een landschap / de landschappen geld opleveren om hiermee de 

kwaliteit te verbeteren. Veel landschappen kosten veel geld om te onderhouden.  

 

[Gisteren 20:17] manja (Gast) 

Hebben jullie invloed op waar het nieuwe stedin station wordt gebouwd? 

 

[Gisteren 20:18] Jelger Takken 

@Thalita onder in staat een vierkantje. 

 

[Gisteren 20:18] Jelger Takken 

Dit zwarte blokje is 20 hectare 

 

[Gisteren 20:19] Robin Goes 

Het is mogelijk om met de aanleg van een zonneveld een "verloren houtsingel" opnieuw aan te 

leggen, waarmee het coulissenlandschap versterkt kan worden 

 

[Gisteren 20:19] geus (Gast) 

Hoeveel van de 60Ha is al vergund? 

 

[Gisteren 20:20] Thalina (Gast) 

Maar als we nu niet weten hoeveel hectare al in het groene gebied is hoe kunnen we dan in Oranje 

gebieden gaan zitten kiezen?  

 

[Gisteren 20:20] Maarten van der Hoeven 

welke criteria, en wie bepaald dat, worden gebruikt om te bepalen of de plaatsing van zonnevelden de 

beschermde waarden van dit gebied niet of wel aantast? 

 

[Gisteren 20:20] geus (Gast) 

Waarom exploiteert de gemeente zelf geen zonneweides? 

 

[Gisteren 20:21] Thalina (Gast) 

Ik zie dagelijks nog heel veel daken LEEG, grote boeren bedrijven, op industrieterrein, die tellen niet 

mee? 

 

[Gisteren 20:22] Hoeven, Sophie van der 

Geen mogelijkheid in oranje gebieden wmb. Eerst zoeken (en vinden) in de groene gebieden. 

 

[Gisteren 20:23] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Langs het kanaal lijkt mij de enige bespreekbare optie als ik naar deze kaart kijk. 

 

[Gisteren 20:23] Maarten van der Hoeven 

Het lijkt me onlogisch om in oranje of rood gebied te zoeken als we groene gebieden hebben. Maar 

alvorens we uberhaubt naar groene gebieden gaan kijken zouden we eerst alles in het werk moeten 

stellen om daken vol te leggen.  

 

[Gisteren 20:24] Niels van Echtelt 

Snap toch niet goed de reden voor deze kaart. Wanneer we al voldoende groene gebieden hebben, 

waarom dan nog zoeken in Ornaje gebioeden? 

 

[Gisteren 20:24] Maarten van der Hoeven 

hoeveel halen we wel? 

 

[Gisteren 20:24] Hoeven, Sophie van der 
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Rijksmonumenten en vooral de schuren bij rijksmonumenten komen nu niet eens in aanmerking voor 

zonnepanelen op daken. Het zou helpen om dat eerst mogelijk te maken. 

 

[Gisteren 20:24] Jolink, H. (INZI) 

Wat kan de gemeente doen om zoveel mogelijk daken vol te leggen? Ik begrijp dat er weinig 

manieren zijn om dit te bevorderen. 

 

[Gisteren 20:25] geus (Gast) 

Moet Wijk ook zelf de backup regelen als er geen zon of wind is? 

 

[Gisteren 20:25] ferdinand vaandrager (Gast) 

er is een beeldkwaliteitsplan Kromme Rijngebied van Bronspartners landschapsarchitecten, sponsors 

zijn gemeentes in dit gebied. dit rapport moet meegenomen worden in deze discussie/afwegingen  

 

[Gisteren 20:25] Hoeven, Sophie van der 

Eens . Focus op de groene gebieden! 

 

[Gisteren 20:25] Niels van Echtelt 

Wat doet de gemeente zelf? Stadhuis/ gemeente werf etc, waarom liggen hier geen zonnepanelen? 

Een beter mileu.... 

 

[Gisteren 20:25] geus (Gast) 

Moet een exploitant ook door een "due dillegence" proef doorstaan? 

 

[Gisteren 20:26] Jeroen Hietink 

Focus op groene gebieden lijkt mij inderdaad een uitstekend uitgangspunt 

 

[Gisteren 20:26] Maarten van der Hoeven 

als ik de reacties lees van de vorige sessie is het glashelder dat alle inwoners eerst daken willen vol 

leggen. 

 

[Gisteren 20:27] Maarten van der Hoeven 

wie draagt het risico als een exploitant omvalt en dus niet aan zijn opruim plicht kan voldoen?  

 

[Gisteren 20:27] manja (Gast) 

Focus op infrastructuur in groene gebieden 

 

[Gisteren 20:27] Niels van Echtelt 

Idd, waarom niet eerst de daken volleggen? Er worden bouwvergunningen gegeven op het industrie 

terrein zonder eis voor zonnepanelen, waarom niet als eis bij nieuwbouw? 

 

[Gisteren 20:27] Hoeven, Sophie van der 

Vooral volgtijdelijkheid van belang. EERST focus op groene gebieden. Oranje gebieden alleen in 

aanmerking nemen als een last resort optie. Niet én én. 

 

[Gisteren 20:27] Niels van Echtelt 

30 jaar.... 

[Gisteren 20:28] Thalina (Gast) 

Er zijn veel bedrijven bezig met plannen maar de investeringen zijn behoorlijk hoog.  

 

[Gisteren 20:28] Maarten van der Hoeven 

nemen we de kosten (financieel maar ook co2 footprint) mee voor het opruimen / ontmantelen van de 

installaties om te bepalen hoe duurzaam een zonneveld is? 



35 
 

 

[Gisteren 20:29] geus (Gast) 

Alles dankzij de enorme subsidie, betaald door de burger 

 

[Gisteren 20:29] Hoeven, Sophie van der 

In Langbroekerwetering veel rijksmonumenten. Wij mogen als eigenaar van rijksmonument geen 

panelen op de daken van onze schuur leggen en geen dubbel glas. Kijk daar eens naar. Veel winst te 

behalen met isoleren en verduurzamen van Rijksmonumenten 

 

[Gisteren 20:29] Jolink, H. (INZI) 

Kunnen we dan niet iets wijzigen in de voorwaarden zodat het verdienmodel beter wordt voor op dak 

 

[Gisteren 20:30] Maarten van der Hoeven 

Wellicht tijds-lijn oprekken zodat je wel invulling kan geven aan feedback inwoners om eerst te kijken 

naar panelen op daken?  

 

[Gisteren 20:31] geus (Gast) 

dichtbij een bos is niet ideaal, snelle vervuiling van de panelen waardoor de opbrengst nog lager 

wordt. 

 

[Gisteren 20:33] Thalina (Gast) 

Ik moet mij helaas afmelden verder vanavond, dank voor de gelegenheid en fijne avond verder 

gewenst  

 

[Gisteren 20:34] Hoeven, Sophie van der 

In het Algemeen Dagblad zijn afgelopen weken verschillende artikelen verschenen over verrommeling 

van het landschap. Dat moeten we toch niet willen? 

 

[Gisteren 20:34] geus (Gast) 

Helemaal mee eens Sophie. 

 

[Gisteren 20:35] Hoeven, Sophie van der 

Plus stelling dat zonnepanelen met NLs subsidiegeld worden aangelegd waarvan driekwart naar het 

buitenland verdwijnt. 

 

[Gisteren 20:35] Niels van Echtelt 

kan een zonneveld onder een windmolen worden geplaatst? Dan heb je 1 infrastructuur en maar 1 

gedeelte van de gemeente "verrommeld" 

 

[Gisteren 20:36] geus (Gast) 

Een zonnepaneel is rendabel voor 33%, 66% komt uit de SDE+ van de burgers. 

 

[Gisteren 20:36] Hoeven, Sophie van der 

Zonnepanelen moet zonnevelden zijn in mijn vorige opmerking 

 

[Gisteren 20:37] geus (Gast) 

Welke garantie heeft u dat de omgeving profiteert? Een aandeel kan ook verkocht worden naar het 

buitenland. 

 

[Gisteren 20:37] Hoeven, Sophie van der 

Geen interesse in een dorpshuis 

 

[Gisteren 20:37] geus (Gast) 
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Zelf als gemeente de exploitatie nemen. 

 

[Gisteren 20:38] geus (Gast) 

De enorme piek opvangen kost veel geld in het extra zware net. 4x zwaarte nodig. 

 

[Gisteren 20:39] Niels van Echtelt 

Dus gebieden die voor zowel zon als voor wind groen zijn hebben een plusje meer? 

 

[Gisteren 20:39] geus (Gast) 

Er blijken veel projecten naderhand toch verkocht worden naar het buitenland. 

 

[Gisteren 20:39] geus (Gast) 

Hoe dwingt u dat af? 

 

[Gisteren 20:39] Maarten van der Hoeven 

kan dat niet opgenomen worden in de gedrags-code dat de exploitant niet een buitenlandse partij 

mag zijn?  

 

[Gisteren 20:39] geus (Gast) 

Een inlegvel? 

 

[Gisteren 20:41] geus (Gast) 

Vroeger waren de electriciteit centrales van de provincie. DIE zijn verkocht en dat geld is in de 

algemene middelen gekomen. 

 

[Gisteren 20:41] manja (Gast) 

neem t op in de criteria 

 

[Gisteren 20:41] manja (Gast) 

kettingbeding 

 

[Gisteren 20:41] geus (Gast) 

Daarom moet je dit ook niet aan bedrijven overlaten. 

 

[Gisteren 20:42] Hoeven, Sophie van der 

Vraag de jurist niet óf het kan , maar laat de jurist een manier vinden hóé het kan wink 

 

[Gisteren 20:42] Niels van Echtelt 

Oranje gebied is niet geschikt..... 

 

[Gisteren 20:43] manja (Gast) 

Hebben we al gedaan, groene gebieden 

 

[Gisteren 20:43] Niels van Echtelt 

want oranje 

 

[Gisteren 20:43] Hoeven, Sophie van der 

Hear hear 

 

[Gisteren 20:43] Maarten van der Hoeven 

wat mij betreft eerst kijken naar daken, dan pas groene gebieden en de overige gebieden ontsluiten. 

Daar is het niet haalbaar basis gemaakte afspraken en wet en regelgeving.  

 



37 
 

[Gisteren 20:43] manja (Gast) 

misschien contour om kern langbroek 

 

[Gisteren 20:43] Hoeven, Sophie van der 

Eens met Maarten 

 

[Gisteren 20:44] Niels van Echtelt 

Bovendien als men moet kiezen tussen wind en zonnevelden zijn er andere afwegingen welke het 

landschap het meest verstoren 

 

[Gisteren 20:44] Maarten van der Hoeven 

weteringgebied is dat niet? 

 

[Gisteren 20:45] Hoeven, Sophie van der 

Recreatieve functie boven bewonersbelang?? 

 

[Gisteren 20:45] Maarten van der Hoeven 

maar waar komt het onderscheidt dan vandaan?  

 

[Gisteren 20:45] Hoeven, Sophie van der 

Langbroekerweteringgebied is ook heel open 

 

[Gisteren 20:45] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

Langbroekerweteringgebied heeft ook belangrijke cultuur historische functie 

 

[Gisteren 20:46] Maarten van der Hoeven 

goede vraag Manja 

 

[Gisteren 20:46] Hoeven, Sophie van der 

Echt belachelijk dat recreatief gebied rood is. Eens met Manja. 

 

[Gisteren 20:46] Maarten van der Hoeven 

en welke conclusies zijn daar getrtokken? 

[Gisteren 20:46] Maarten van der Hoeven 

waar kan ik dat lezen?  

 

[Gisteren 20:47] Maarten van der Hoeven 

dus even zelf zoeken Manja 

 

[Gisteren 20:49] manja (Gast) 

is wel aangegeven in de criterai! 

 

[Gisteren 20:49] Maarten van der Hoeven 

absoluut 

 

[Gisteren 20:49] Hoeven, Sophie van der 

Ja , graag uitsluiten!! 

 

[Gisteren 20:49] manja (Gast) 

ja eens 

 

[Gisteren 20:49] Jolink, H. (INZI) 

Mee eens 
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[Gisteren 20:49] Hoeven, Sophie van der 

Maar zeker ook geen windmolens! 

 

[Gisteren 20:50] manja (Gast) 

is ook de input geweest in de eerdere avonden 

 

[Gisteren 20:50] Jolink, H. (INZI) 

Al helemaal geen windmolens nee 

 

[Gisteren 20:51] Maarten van der Hoeven 

dank voor je input Jeroen H.  

 

[Gisteren 20:51] Niels van Echtelt 

Archeologische grond valt ook af.... 

 

[Gisteren 20:52] Niels van Echtelt 

Er blijft dus bij de "2e kaart" erg weinig oranje over.... 

 

[Gisteren 20:52] Niels van Echtelt 

En een kippenhok plaatsen wel? 

 

[Gisteren 20:53] geus (Gast) 

Hebben wij een idee over welk percentage van de stroom voorziening in Wijk wij nu praten, met 60 ha 

zon? 

 

[Gisteren 20:53] Niels van Echtelt 

Dan is dat toch de conclusie van de avond? I/J/K/L/M/R ongeschikt...... 

 

[Gisteren 20:53] Niels van Echtelt 

En H... 

 

[Gisteren 20:54] geus (Gast) 

Het zal niet substantieel zijn. 

 

[Gisteren 20:54] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

R ook lijkt mij 

 

[Gisteren 20:54] geus (Gast) 

En wat te doen als de zon niet schijnt? 

 

[Gisteren 20:54] geus (Gast) 

En 's winters, waar komt dan de stroom vandaan? 

 

[Gisteren 20:54] Maarten van der Hoeven 

R ook idd 

 

[Gisteren 20:55] Maarten van der Hoeven 

en bij amerongerwetering ook  

 

[Gisteren 20:55] manja (Gast) 

Zet op de gemeente site een duidelijke lijst met links waar alles te vinden is. 
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[Gisteren 20:55] Maarten van der Hoeven 

blift over O/P/Q 

 

[Gisteren 20:56] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

en aan de overkant van het kanaal - onder O/P/Q 

 

[Gisteren 20:56] geus (Gast) 

Is dat gemiddeld per dag/jaar? 

 

[Gisteren 20:56] geus (Gast) 

waarvandaan dan? 

 

[Gisteren 20:57] geus (Gast) 

Wie en wat is de back up? 

 

[Gisteren 20:57] geus (Gast) 

Dus is een zonnepaneel weggegooid geld. 

 

[Gisteren 20:57] Maarten van der Hoeven 

kan even niet letter zien, maar mi zou het groene vlak langs de amergonerwetering ook ontsloten 

moeten worden.  

 

[Gisteren 20:58] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

eens - waarom is dat uberhaupt groen?  

 

[Gisteren 20:58] Niels van Echtelt 

Wie bepaald eigenlijk hoeveel energie we nodig hebben? Is mijn huis daar in meegenomen? 

 

[Gisteren 20:59] Hoeven, Sophie van der 

60 ha is al vergund in gemeente WbD. Dan zijn we er toch al? 

 

[Gisteren 21:00] Hoeven, Sophie van der 

Voor aandeel vanuit gemeente WbD? 

 

[Gisteren 21:00] manja (Gast) 

hetzelfde geldt voor links van langbroek natuurlijk dat is ook wetering 

 

[Gisteren 21:00] geus (Gast) 

2/3 stroom uit de 60 ha zon en is dat in de winter? 

  

[Gisteren 21:00] Nathalie van Spaendonck (Guest) (Gast) 

ik zie de kaart nu beter - S en T in het rijtje O/P/Q opnemen.... 

 

[Gisteren 21:00] geus (Gast) 

Wat is energie neutraal? Ook kleding productie neutraal? 

 

[Gisteren 21:01] geus (Gast) 

Waarom moet je per gemeente neutraal worden? 

 

[Gisteren 21:01] Bastiaan Vaandrager (Gast) 

Waarom niet ruimer zijn met toestaan van zonnepanelen op woningen in de grote gemeente Wijk? 

 

[Gisteren 21:01] Maarten van der Hoeven 
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veel dank edwin 

 

[Gisteren 21:14] Hoeven, Sophie van der 

Op website praat mee kromme rijnstreek staat dat er in WbD ruimte is voor totaal 60ha aan 

zonnevelden. In deze sessie is duidelijk geworden dat er al voor 60ha is vergund in gemeente WbD. 

Dan zijn we er toch? 

 

Op basis van de discussie zijn er opmerkingen en notities op de kaart van de gemeente Wijk bij 

Duurstede geschreven. Zie hieronder.   

 

 

Werkatelier Wijk bij Duurstede-Cothen  
 

Gespreksleider: Willem van Oppen Bediening kaart met Mural: Marlous van Merkenstein 

Samenvatting 

Er waren 6 bezoekers aanwezig. De meeste van hen stonden negatief tegenover zonnevelden in het 

Langbroekerweteringgebied. Twee van de aanwezigen zagen hierdoor juist kansen: de afwisseling 

van open en gesloten landschap biedt juist mogelijkheid om de zonnevelden te ‘verstoppen’ tussen 

de bossages.  

Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede vindt dit gebied juist ongeschikt, omdat het 

recreatief waardevol is, stiltegebied en belangrijk natuurgebied (Natura 2000, NNN) Een andere 

bezoeker vult aan dat er daarnaast ook veel Rijksmonumenten staan en daarom een rode sticker zou 

moeten krijgen. Ook gemeentelijke monumenten zouden volgens een bezoeker mee moeten tellen 

in de randvoorwaarden. Het meest doorslaggevend om hier geen zonnevelden te willen is vanwege 

de cultuurhistorische waarden van het Langbroekerweteringgebied, het kenmerkende 

coulissenlandschap. 
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Verder was er wat verwarring over de kaart die werd getoond, die was toch immers al vastgesteld 

door de gemeenteraad toen werd besloten dat er voor 60 hectare aan zonneveld mocht komen in de 

gemeente? Dat maakte het gesprek er niet makkelijker op, want waarom zouden de aanwezigen het 

gebied nu nog eens met frisse blik moeten bekijken? Ook had iemand willen weten wat er verder in 

de Kromme Rijn nu al is vergund, om inzicht te hebben in de opgave waar we voor staan.  

De meningen over zonnevelden op landbouwgrond liepen uiteen. In de toekomst zal meer grond 

nodig zijn vanwege kringlooplandbouw, zei de één, terwijl een ander zich kon voorstellen dat een 

boer in de toekomst juist grond voor zonneveld zou willen verpachten. Zo noemt iemand het 

buitengebied van Cothen als optie, mits landschappelijk inpasbaar met oog voor de weidevogel, 

behoud agrarische grond. Het mag dus niet helemaal vol komen te liggen met zonnepanelen. Voor 

weer een andere bezoeker is agrarische grond de enige mogelijkheid die nog vrij is, als boeren 

tenminste bereid zijn te stoppen met hun activiteiten.  

Als andere opties voor zonneveld wordt nog de bebouwde kom genoemd, bijvoorbeeld 

zonnepanelen op een overkapping. Of langs infrastructuur. 

Tot slot wordt meegegeven door de bezoekers dat er echt heel streng gekeken zal moeten worden 

naar landschappelijke inpassing, met respect voor inwoners, natuur, landschap, recreatie en 

cultuurhistorie. Voorwaarden die vooraf moeten worden kortgesloten met ontwikkelaars, want na 

afloop is lastig.  

Het was een intensief gesprek over een ingewikkelde opdracht. Er waren veel vragen over de kaart 

zelf en wat de andere Kromme Rijngemeenten doen in vergelijking met Wijk bij Duurstede. Een 

aantal deelnemers vond het werkatelier niet het goede forum om zoekzones goed te bespreken en 

wilde vooral voorzichtig zijn met het maken van keuzes. De gespreksleider besloot het overleg met 

een oproep om als inwoners en lokale bedrijven samen te gaan staan voor hun belang en de 

krachten te bundelen. 

 

 

Opmerkingen en reacties tijdens de discussie over zoekgebieden voor zonnevelden van de 

gemeente Wijk bij Duurstede- Cothen.  
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[Gisteren 20:20] ellen (Gast) 

De aarde van het Krommerijnlandschap is het verschil tussen open en gesloten landschap. Blijven we 

dat als democratisch uitgangspunt hanteren? Dan tussen boomgaarden en bossages zonnevelden 

"verstoppen" en open gebieden open houden 

 

[Gisteren 20:20] ellen (Gast) 

Waarom heeft Houten kleine oranje vlekjes in het groene gebied en Wijk bij Duurstede niet? Andere 

uitgangspunten? 

 

[Gisteren 20:21] Henny Olthof (Gast) 

Van uit natuur en milieu zijn de gebieden in het LBW gebied ongeschikt. Er zijn al veel N2000, NNN en 

Groene Contour, is recreatief waardevol, stiltegebied dus ROOD voor L, J, H, I, K, M. 

 

[Gisteren 20:22] Jeroen van der Hoeven 

Gebieden rond rijksmonumenten en natuurgebieden zijn niet geschikt voor zonnevelden en daarmee 

zou langbroekerwetering gebied rood moeten zijn: dus H;I;J;K  

Bewerkt 

 

[Gisteren 20:23] Henny Olthof (Gast) 

Kaart is al vastgesteld door de gemeenteraad. 

 

[Gisteren 20:24] ellen (Gast) 

Gemeentelijke monumenten zijn niet meegenomen in de randvoorwaarden, dat is niet goed vanuit het 

belang van agrarisch erfgoed, dat bijna nooit een rijksmonument is.  

 

[Gisteren 20:25] ellen (Gast) 

LTO is tegen zonnevelden op goede agrarische grond, dat lijkthier precies fout te gaan. Agrariers 

hebben in de toekomst meer grond nodig ipv minder ivm kringlooplandbouw. 

 

[Gisteren 20:26] Jan van der Horst (Gast) 

Ik ben voorstander om ook in de oranje gebieden daar waar door bossages de zonnevelden verborgen 

kunnen worden toch toe te staan. 

 

[Gisteren 20:26] Henny Olthof (Gast) 

Ik vermoed dat individuele agrariërs er anders inzitten dan LTO, sommigen willen best verpachten. 

 

[Gisteren 20:27] Bastiaan Vaandrager (Gast) 

Het buitengebied tussen Wijk en Doorn is Stille Kern van Stiltegebied, rijksmonumenten gebied, NNN, 

unieke natuurwaarden en cultuurhistorie. Het zou eeuwig zonde zijn om daar zonnevelden en 

windmolens te zetten. Er is voldoende open onbeschermde grond waar het mogelijk is. Ook in andere 

RES gemeenten. 

[Gisteren 20:29] Jelger Takken 

@ jeroen Walter Jaaltink is betrokken en zal ook altijd bij toetsing worden betrokken  

 

[Gisteren 20:29] Sarida, EWEC (Gast) 

Eens met Jeroen, eens met Cor 

 

[Gisteren 20:29] ellen (Gast) 

Als alles in een gebied komt moeten alle inwoners bijna uitgekocht worden om ze te compenseren, 

dat kan nooit uit 

 

[Gisteren 20:30] Jelger Takken 
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Daarnaast is het uiteindelijk de bedoelding de kaarten van wind en zon op elkaar te leggen. Vanuit 

Stedin heeft het de voorkeur om zon en wind te combineren  

 

[Gisteren 20:30] ellen (Gast) 

eens met Jeroen! 

 

[Gisteren 20:31] Jelger Takken 

En andersom om wellicht te besluiten om niet te combineren omdat de druk te hoog wordt  

 

[Gisteren 20:31] ellen (Gast) 

dan vragen we Alliander het gebied te beheren. We lopen toch niet aan de leiband van Stedin 

 

[Gisteren 20:32] Jan van der Horst (Gast) 

Ik ben het eens met Bastiaan 

 

[Gisteren 20:33] Jan van der Horst (Gast) 

er is al voor bijna 80 hectare bijna vergund, dus waar praten we over... 

[Gisteren 20:35] Bastiaan Vaandrager (Gast) 

We hebben als Wijk ons zonnevelden bijdrage al geleverd met de 80ha vergunning. Waarom kan 

niemand zeggen waar deze concreet komen en moeten we over nog meer zonnevelden spreken? 

 

[Gisteren 20:35] Jelger Takken 

De gemeenten hebben een eigen ambitie Beleid Wijk bij Duurstede - Wijk bij Duurstede 

(zonneveldenwijkbijduurstede.nl) 

 

[Gisteren 20:37] Bastiaan Vaandrager (Gast) 

Het kan niet zo zijn dat we ons beschermde buitengebied slachtofferen aan zonnevelden. Dit is juist de 

reden waarom dit zo’n aantrekkelijk gebied is voor mens en natuur. 

  

[Gisteren 20:37] Sarida, EWEC (Gast) 

Bastiaan Vaandrager die gebieden zijn wel bekend gemaakt 

 

[Gisteren 20:38] Jelger Takken 

@bastiaan het buitengebied is niet overal beschermd. Geldt het zelfde voor vogels. We maken gebruik 

van kaarten van de provincie. Utrecht als bron  

 

[Gisteren 20:38] Henny Olthof (Gast) 

DE weidevogelgebieden staan op provinciale kaarten. 

 

[Gisteren 20:38] Sarida, EWEC (Gast) 

Zonnepark Wijkersloot – Zonnepark Wijkersloot (wijksezon.nl) 

 

[Gisteren 20:39] Jelger Takken 

5 hectare is minimaal  

 

[Gisteren 20:39] ellen (Gast) 

We zijn een gebied waarin de duurzame energie moeilijk in te passen is, dat betekent dat iedereen zijn 

bijdrage moet leveren. Ik mis de bijdragen van de gebieden in de bebouwde kom, waarom geen 

overdekt park in Wijk bij Duurstede? 

 

[Gisteren 20:39] ellen (Gast) 

overdekt met zonnepanelen. 

 

https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/kader/visie-wijkbijduurstede/
https://zonneveldenwijkbijduurstede.nl/kader/visie-wijkbijduurstede/
https://wijksezon.nl/het-plan/
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[Gisteren 20:40] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Zonneparken in de gebieden O, P en Q kunnen alleen ipv Windturbines! en mits landschappelijk 

inpasbaar met oog voor de weidevogel, behoud agrarische grond, dus niet geheel vol leggen. De 

lagemaat moet niet de duurzaamheid industrie zone worden. 

 

[Gisteren 20:40] Sarida, EWEC (Gast) 

Zonnepark Wijkerbroek, Wijk bij Duurstede – Sunvest 

 

[Gisteren 20:41] Jelger Takken 

Webkaart (provincie-utrecht.nl) 

 

[Gisteren 20:42] Sarida, EWEC (Gast) 

Zonnevelden Wijkerbroek - Wijk bij Duurstede - LC Energy 

Zonnevelden Wijkerbroek - Wijk bij Duurstede - LC Energy 

LC Energy ontwikkelt Zonnevelden Wijkerbroek Oost en West. Met bijzondere landschappelijke 

inpassing en (financiële) burgerparticipatie. 

www.lcenergy.nl 

 

[Gisteren 20:42] Bastiaan Vaandrager (Gast) 

Beste plek is langs grote infrastructurele werken in de gemeente, maar rekening houdende met balans 

van lusten en lasten. Beschermde natuur moet gespaard blijven. 

 

[Gisteren 20:51] Jan van der Horst (Gast) 

Op de bedrijventerreinen loopt het project Heel Wijk in de Zon om alle bedrijfsdaken te bedekken met 

zonnepanelen. valt dit ook onder de 60 hectare?? 

 

[Gisteren 20:51] Paul Gortworst 

Nee, Jan. 

 

[Gisteren 20:51] Sarida, EWEC (Gast) 

Jan van der Horst nee 

 

[Gisteren 20:52] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Vooraf hadden we willen weten wat er al vergund is qua zonnenparken binnen de grenzen van de 

samenwerkende gemeenten? We weten nu niet voor welke opgave we staan. 

 

[Gisteren 20:53] ellen (Gast) 

Goed kijken naar de kaart waar zonnepanelen zo min mogelijk impact hebben op bewoners en 

bezoekers. ons gebied wordt steeds vaker bezocht, zeker nu in coronatijd is het een belangrijk gebied 

voor de uitloop van bewoners uit Houten en Utrehct. We moeten daar zuinig op zijn. 

 

[Gisteren 20:53] Sarida, EWEC (Gast) 

Het lijkt me dat er hooguit nog zonneparken bij kunnen komen op land van eigenaren die stoppen 

met hun agrarische activiteiten? En dat we het erover eens zijn dat het alleen kan daar waar het 

landschapstechnisch heel keurig ingepast kan worden? 

 

[Gisteren 20:54] ellen (Gast) 

goede bijdrage Sarida! 

 

[Gisteren 20:54] Sarida, EWEC (Gast) 

En waar het niet vloekt met zichtlijnen open landschap 

 

[Gisteren 20:54] Sluis, J. van der (Jeroen) 

https://sunvest.nl/zonnepark-wijkerbroek/
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?debug=false&version=
https://www.lcenergy.nl/projecten/lc-energy-zonnevelden-wijkerbroek/


45 
 

Je loopt het risico dat je alle zonneparken plaatst bij de buur-gemeenten, je kunt niet op alle aspecten 

beoordelen wat waar past  

 

[Gisteren 20:54] ellen (Gast) 

heel streng zijn op landschappelijke inpassing, aanvragers vinden dat wel lastig, niet bij de aanvraag 

maar achteraf. 

 

[Gisteren 20:56] Henny Olthof (Gast) 

Afspreken op een meerwaarde voor natuur en biodiversiteit met initiatiefnemers is lastig weten wij uit 

ervaring. Hier moeten voorwaarden voor komen. 

 

[Gisteren 20:57] ellen (Gast) 

alle aanvragen moeten altijd nog vergund worden, dus als er aanvragen die de gemeente niet vindt 

passen in het landschappelijk beleid dat wordt de aanvraag afgewezen. Niet te bang zijn we worden 

niet zo maar overruled, er zijn heel veel gemeenten die er niet uit gaan komen. 

 

[Gisteren 20:57] Sarida, EWEC (Gast) 

Goed gedaan hoor Willem! 

 

[Gisteren 21:13] Jeroen van der Hoeven 

in aansluiting op eerdere vragen, vond ik dit op internet:  

 

[Gisteren 22:10] Willem van Oppen 

Samenvatting van de gespreksleider: het was een intensief gesprek over een ingewikkelde opdracht. Er 

waren veel vragen over de kaart zelf, andere kaders die van invloed zijn op de oranje en 

groengekleurde gebieden, de totstandkoming van de kaart, en wat de de andere gemeenten in de 

KRstreek doen in vergelijking met Wijk. Een aantal deelnemers vond het werkatelier niet het goede 

forum om zoekzones goed te bespreken, en wilde vooral voorzichtig zijn met het maken van keuzes. 

De gespreksleider besloot het overleg met een oproep om als inwoners en lokale bedrijven samen te 

gaan staan voor hun belang en de krachten te bundelen. 

 

Op basis van de discussie zijn er opmerkingen en notities op de kaart van de gemeente Wijk bij 

Duurstede geschreven. Zie hieronder.   
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Vervolg plenaire sessie na de pauze 

 
Na deze pauze hebben de vijf gespreksleiders van de werkateliers tijdens de afrondende plenaire 
sessie ieder een samenvatting gegeven van het gesprek en de resultaten. Beleidsadviseurs Bregje 
Tettelaar en Femke Batterink reflecteerden op de avond. Ook was er nog gelegenheid vragen te 
stellen en te reageren op het proces.  
Voorzitter Wieneke Wolthuis dankte iedereen voor de inbreng.  
 
Afgesproken is dat alles in de chat wordt vastgelegd. Hieronder de weergave van alle opmerkingen 
en suggesties in de chat tijdens de plenaire afronding.  

 

[Gisteren 20:03] Lex Goudswaard (COH) (Gast) 

Is dit de deelsessie Houten? 

 

[Gisteren 20:03] Marije van den Broek 

nee dit is langbroek in Wijk bij Duurstede 

 

[Gisteren 20:03] Niels van Echtelt 

Nee langbroek 
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[Gisteren 20:09] Lex Goudswaard (COH) (Gast) 

Houten? 

 

[Gisteren 20:10] Derksen, Aniek 

Dit is de link naar de gemeente Houten 

 

[Gisteren 20:10] Derksen, Aniek 

Gemeente Houten: 

https://protect-

de.mimecast.com/s/W0lXCw0oyltWEm4F9KLQp?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com 

Join conversation 

 

[Gisteren 21:27] loek (Guest) (Gast) 

hoe wordt gegarandeerd dat kleinschalige projecten ook kleinschalig blijven. De verleiding zal altijd 

zijn om parken zo groot mogelijk te maken ivm explotatie een aansluitkosten 

 

[Gisteren 21:29] Gerjan Westendorp 

aanvulling op zone A12 - spoor. Optie dubbelgrondgebruik: overwegen om boven de snelweg 

zonnepanelen projecteren 

 

[Gisteren 21:30] Wim Schreuders | Public Servants 

In deel 1 van het plenaire gedeelte is de tijdsdruk aan de orde gekomen. Het Rijk heeft haast en het 

lijkt niet mogelijk om daar als gemeente een ander traject in te lopen. Vraag is misschien wel of voor 

het aanbod van onze 4 gemeenten, het nodig is om de interne afwegingen volledig afgerond te 

hebben. Doe je aanbod en houd je daaraan. Daarmee koop je tijd om het goede gesprek met de 

inwoners te voeren. Dan combineer je snelheid en zorgvuldigheid.  

 

[Gisteren 21:30] Niels van Echtelt 

Edwin van Dorp  wordt onze input ook in deze slides verwerkt? 

  

[Gisteren 21:33] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

Ik ben wat later ingehaakt dus excuses als dit al eerder is langsgekomen: waarom geen zonnepanelen 

op zoveel mogelijk daken in de hele gemeente, zowel bedrijven als particuliere daken? Bereiken we 

dan niet hetzelfde met veel minder schade aan landschap en natuur? 

 

[Gisteren 21:34] Bregje Tettelaar- van Nunen 

@jan peter: dat moet inderdaad ook, maar is niet voldoende. 

 

[Gisteren 21:34] Jelger Takken 

Niels van Echtelt  we nemen de input in de chats mee, die niet op de stickers staat. Als hier iets 

ontbreekt geef dit dan aan in de chat.  

 

[Gisteren 21:34] berend musegaas (Gast) 

In groep gemeente UH is ook genoemd: niet in NNN-gebied. 

 

[Gisteren 21:34] Femke Batterink 

Hoi Jan Peter, dit hebben we eerder besproken, ook al tijdens de sessies in december. Zon op dak is 

belangrijk maar niet voldoende.  

 

[Gisteren 21:35] Wim Haver 

jan Peter:  een kwart van de benodigde energie willen we op dak als alle eigenaren dat willen betalen. 

En daar zit het knelpunt.  

https://protect-de.mimecast.com/s/W0lXCw0oyltWEm4F9KLQp?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com
https://protect-de.mimecast.com/s/W0lXCw0oyltWEm4F9KLQp?domain=emea01.safelinks.protection.outlook.com
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[Gisteren 21:35] Niels van Echtelt 

Wanneer verwachten jullie een 2e kaart te presenteren, die we vervolgens kunnen bespreken? 

 

[Gisteren 21:35] Maarten van der Hoeven 

kunnen we kwantificeren wat wel mogelijk is door zon op dak?  

 

[Gisteren 21:36] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

Femke: is kritisch niet positief? jammer! 

 

[Gisteren 21:37] Jelger Takken 

@ maarten er zijn hier wel getallen van. MIsschien is het goed dit op de website te zetten. De 

bedoeling is dat daar ook een presentatie van de opgave is te zien.  

 

[Gisteren 21:37] Niels van Echtelt 

Wanneer verwachten jullie een 2e kaart te presenteren, die we vervolgens kunnen bespreken? 

 

[Gisteren 21:37] Henny Olthof (Gast) 

Krijgen we nog informatie vooraf voor woensdag? Volgens sommigen ontbrak het hier aan vandaag. 

 

[Gisteren 21:37] Niels van Echtelt 

En wordt die gelijk op de website van de gemeente gezet? 

 

[Gisteren 21:37] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

@Bregje: is er onderzoek naar gedaan hoeveel vierkante meter aan daken beschikbaar is en hoever je 

daarmee komt? 

 

[Gisteren 21:38] Maarten van der Hoeven 

@ jelger, heel graag. Denk dat we allemaal verantwoordelijkheid moeten en willen nemen om panelen 

op daken te realiseren.  

 

[Gisteren 21:38] Jelger Takken 

Praat mee over energiestrategie Kromme Rijnstreek (energie-krommerijn-praatmee.nl) 

 

[Gisteren 21:38] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Er kunnen echt geen conclusies worden getrokken aan de hand van deze sessies. Ook de groene 

gebieden zijn geen vrijbrief om alles maar in te vullen, verdeel de lusten en de lasten... 

 

[Gisteren 21:38] Jelger Takken 

Bekijk deze website voor inhoudelijke info.  

 

[Gisteren 21:38] Bregje Tettelaar- van Nunen 

@jan peter, op hoofdlijnen 'ja'. In detail wordt daar nu nog meer naar gekeken. 

 

[Gisteren 21:38] Wim Schreuders | Public Servants 

Mag onze regio een aanbod doen wat uitsluitend uit zonnevelden bestaat , zodat andere gebieden 

meer windenergie doen? 

 

[Gisteren 21:39] Jesse Bongers (Gast) 

is er ook al een idee over de verdeling  over de gemeentes 

 

[Gisteren 21:39] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

https://energie-krommerijn-praatmee.nl/
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Komt er ook nog een actie voor warmte uit 3-4 km diepte?  elektriciteit en warmte zijn steeds meer 

inwisselbaar 

 

[Gisteren 21:40] Jelger Takken 

Een nieuwe kaart, moeten we echt goed over nadenken. Er komt een hoop verschillende info uit de 

bijeenkomst.  

 

[Gisteren 21:40] Huib de Vriend(Heuvelrug Energie) (Gast) 

@Bastiaan Grote initiatiefnemers zitten wel in de gemeente, namelijk de energiecooperaties, namens 

de leden. 

 

[Gisteren 21:40] Henny Olthof (Gast) 

Eens met Cor, het aanbod over de verschillende gemeentes ontbreekt voor een goede discussie, ik zag 

wel heel veel rood. 

 

[Gisteren 21:40] Niels van Echtelt 

Jelger Takken  neem de tijd en geen overhaaste beslissingen.... 

 

[Gisteren 21:41] Jelger Takken 

Voor woensdag worden de voorwaarden voor windmolens wederom verspreidt.  

 

[Gisteren 21:41] Jelger Takken 

2 

 

[Gisteren 21:41] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

In onze werksessie is ook genoemd dat niet in een gebied alle opgaven, zowel wind als zonnevelden, 

gelegd kunnen worden, en dat we het meer in verband met elkaar moeten zien 

 

[Gisteren 21:42] Wim Haver 

berend. Welke gemeente doet moeilijk over zon opdak ?  

 

[Gisteren 21:42] Jelger Takken 

Niels van Echtelt  dat moeten we zeker doen. We proberen aan alle kanten onze bestuurders te 

adviseren over dit traject en de tijd die gewenst is. Ook in RES u16 verband doen we dit.  

 

[Gisteren 21:43] Wim Schreuders | Public Servants 

Zou het denkbaar zijn dat we als gemeente een gemeentelijk zonneenergiebedrijf NV oprichten en 

daarmee alle vierkante meters in privaat/publiek eigendom houden (privaat zijn de inwoners en 

publiek is de gemeente). De NV kan vreemd vermogen aantrekken om te investeren. We houden het 

eigendom lokaal en we voorkomen dat buitenlandse investeerders de subsidie gaat opstrijken. 

Betekent dus wel dat je als gemeente je in deze discussie opstelt als initiatiefnemer.  

 

[Gisteren 21:43] Niels van Echtelt 

Helemaal mee eens Berend 

 

[Gisteren 21:44] Willem (Gast) 

Als je draagvlak wil creeeren meot je ondernemers verplichten Musegaas? 

 

[Gisteren 21:44] Bastiaan V (Gast) 

Meer zon op daken in de RES gemeentes. de gemeentes zouden dit moeten aanmoedigen voor 

inwoners en ondernemers. 

 

[Gisteren 21:44] manja (Gast) 
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Want gaan wij ook opwekken voor bedrijven met onze targets zonnepanelen en windmolens? 

 

[Gisteren 21:44] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

@ Sarida & Bregje: is er onderzoek gedaan naar hoeveel burgers en bedrijven bereid zijn om 

zonnepanelen op de daken van hun huizen en schuren te leggen? Voor zover mij bekend is dit nooit 

gebeurd.  

 

[Gisteren 21:44] Willem (Gast) 

Kan je dan niet gewoon iedereen verplichten? 

 

[Gisteren 21:44] Hoeven, Sophie van der 

Eens met Bastiaan V. 

 

[Gisteren 21:44] manja (Gast) 

En ook belangrijk: gaan we uiteindelijk ook opwekken voor andere U16 gemeenten (lees Utrecht) 

 

[Gisteren 21:45] Willem van Oppen 

Vanaf 2-22 kunnen gemeenten o.b.v. het Bouwbesluit stringenter eisen stellen aan nieuwbouw, o.a. 

terzake van zon-op-dak 

 

[Gisteren 21:45] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

Op dit moment verdien je meer met zon op land dan op dak, dat is toch heel erg raar! 

 

[Gisteren 21:45] Edwin van Dorp 

All geschikte daken volleggen in Wijk bij Duurstede, levert ca 20% energie tov het totale 

energieverbruik (elektriciteit, warmte en mobiliteit). 

 

[Gisteren 21:45] Niels van Echtelt 

Vraag eens aan particulieren of zij hun dak beschikbaar willen stellen.... 

 

[Gisteren 21:45] Jelger Takken 

Wim Schreuders | Public Servants  zouden we moeten uitzoeken. Voor zon op dak hebben we 

verschillende projecten lopen. Helaas heeft deze crisis niet geholpen en willen veel ondernemers toch 

niet. Aansluiting blijkt vaak probleem of dakconstructie  

 

[Gisteren 21:46] Wim Schreuders | Public Servants 

Jelger: ik heb die vraag toch niet gesteld? 

 

[Gisteren 21:47] Ruben (Guest) (Gast) 

Meneer de Gues, het overgrote deel van de mensen wil wel werk maken van duurzaamheid. 

Afleidingmanouvre over kernenergie neemt niemand serieus. 

 

[Gisteren 21:47] Sarida EWEC (Gast) 

@Jan Peter: wij hebben het project Heel Wijk in de Zon gedaan: met het hele bedrijventerrein. Alle 

ondernemers zijn benaderd. Helaas zijn nog heel veel daken onbedekt. De ervaring van de 

projectleider is heel veel getalm ( en wellicht heel erg terecht) door de ondernemers 

 

[Gisteren 21:47] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

Wat is de vierkante meter verhouding tussen daken van ondernemers en daken van particulieren? Ik 

schat in dat de laatste een veel groter (gunstig) oppervlak bedraagt. Waarom zo de focus op 

bedrijven? Wat zou het effect zijn als het voor burgers zeer aantrekkelijk zou worden gemaakt om 

zonnepanelen op hun daken te leggen? 
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[Gisteren 21:47] Jelger Takken 

Wim Schreuders | Public Servants  ik bedoelde ook het energiebedrijf 

 

[Gisteren 21:48] Wim Schreuders | Public Servants 

Moeten we over doorpraten, gaan we binnenkort doen! 

 

[Gisteren 21:48] Willem van Oppen 

Meneer de Geus gaat vast een woonboot kopen... 

 

[Gisteren 21:48] Robin Goes 

Kunnen wij het kernafval in uw tuin opbergen, meneer De Geus? 

 

[Gisteren 21:49] Wim Schreuders | Public Servants 

Zonde van de tijd dat we nu een abstracte discussie over kernenergie voeren. Aub deze discussie 

kappen en geen flauwe metafoor inbrengen! 

 

[Gisteren 21:49] Brendan Williams 

Ontwikkel dan ook eerst een oplossing voor kernafval voor je inzet op kernenergie 

 

[Gisteren 21:49] Sarida EWEC (Gast) 

In mijn elektrische auto heb ik geen remmen meer nodig: one pedal drive :-) 

 

[Gisteren 21:50] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

Eens: kernenergie is de toekomst maar nu nog niet. 

 

[Gisteren 21:50] Willem (Gast) 

Ah, waar vinden we de opslagkosten voor een systeem wat zorgt voor stroom in windloze nachten? 

 

[Gisteren 21:50] Henny Olthof (Gast) 

Goed punt van de heer de Geus, we moeten proberen de subsidies zoveel mogelijk lokaal te 

behouden. 

 

[Gisteren 21:50] Willem (Gast) 

Volgens mij draaien Fransen nu op kernenergie. Dus niks toekomst 

 

[Gisteren 21:50] Willem (Gast) 

Gewoon nu 

 

[Gisteren 21:51] Willem van Oppen 

@Henny Olthof, dan moeten we zorgen dat we met de inwoners eigenaar van zonnevelden worden. 

Dan bepalen we zelf wat er met de opbrengst van de opwek gebeurt 

 

[Gisteren 21:52] Jan van der Horst (Gast) 

een aanvulling op Sarida over zonnepanelen op bedrijfsdaken. De ondernemers stonden bijna klaar 

om ca 2 Mw neer te leggen totdat de COVID problemen ontstonden. hierdoor hebben ondernemers 

de projecten op 'hold' gezet omdat hun toekomst niet zeker is... 

 

[Gisteren 21:52] Hans Dam ECB (Gast) 

bij nieuwbouw van bedrijven zou het wel een eis mogen zijn om zon op dak te krijgen.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 21:52] Jan van der Horst (Gast) 

We starten het project binnenkort weer op... 
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[Gisteren 21:52] Wim Schreuders | Public Servants 

aan Willem van Oppen: eens en aub gemeente neem het voortouw om dit te bevorderen. Gemeenten 

kunnen dit iniiteren en bevorderen. Dit is geen moment om de markt het werk te laten doen. 

 

[Gisteren 21:52] Sarida EWEC (Gast) 

de technologie is nog niet klaar...komt goed zonder kerncentrales in Nederland... vertrouw op onze 

technische universiteiten  

 

[Gisteren 21:53] Huib de Vriend(Heuvelrug Energie) (Gast) 

Ben het ook helemaal eens met revenuen lokaal houden, daarom inzet op minimaal 50% lokaal mede-

eigenaarschap. Maar dat is gelukkig al een criterium. Kunnen we ook een deel van de opbrengst 

gebruiken voor collectieve voorzieningen. 

 

[Gisteren 21:55] Henny Olthof (Gast) 

Probleem: hoe houden we ontwikkelaars buiten de deur die € 8000 / ha / jaar bieden voor zon en € 

50.000 / jaar voor een windmolen. De verleiding is dan heel groot. 

 

[Gisteren 21:55] Sarida EWEC (Gast) 

Alleen de praktijk is heel weerbarstig voor de energiecoöperaties. Wij komen bij lange niet uit op 50 

procent met onze 4 á 5 zonneparken 

 

[Gisteren 21:55] Sluis, J. van der (Jeroen) 

Tav het overleg van komende woensdag mbt de windturbines, Hoe gaan we ervoor zorgen dat: 1) de 

stukken, input en kaarten voor wo as worden gedeeld? 2) Dat we recht doen aan de 

gezondheidsaspecten vanuit WHO, RIVM en recent onderzoek ipv wettelijke geluidsruimte? 3) Hoe 

zorgen we dat we als deelgemeenten niet elkaar de bal toe spelen?  4)Wat is er gedaan met de vele 

kritiek en aanscherpingen van de criteria tav de afstanden tot woonhuizen zowel vanuit de sessies als 

enquêtes? 

 

[Gisteren 21:56] Hoeven, Sophie van der 

Eens met Jeroen van der Sluis 

 

[Gisteren 21:56] Willem van Oppen 

@Henny, daar hebben we dan de gemeente voor nodig: kan helpen met goed beleid waar lokaal 

eigenaarschap een voorwaarde voor een omgevingsvergunning is 

 

[Gisteren 21:56] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

Ik herhaal mijn vraag hoe het nou precies met de verhouding tussen bedrijfs- en particuliere daken. Is 

er onderzoek gedaan naar de kosten van zonnevelden, panelen op bedrijfs- en panelen op particuliere 

daken? Kan niet hetzelfde doel worden bereikt door aantrekkelijke subsidies voor particulieren, of kan 

een dergelijke subsidie daar in ieder geval niet significant aan bijdragen? 

 

[Gisteren 21:57] Bastiaan V (Gast) 

Haastige spoed is zelden goed. Meer informatie zou helpen. 

 

[Gisteren 21:57] manja (Gast) 

Mensen, dit kan toch echt niet! 

 

[Gisteren 21:58] Jolink, H. (INZI) 

Kunnen we ook de kaartjes krijgen? 

 

[Gisteren 21:58] Willem (Gast) 
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"Mensen, dit kan toch echt niet!" Ze doen het gewoon 

 

[Gisteren 21:58] Hoeven, Sophie van der 

Kaarten ook vooraf delen graag 

 

[Gisteren 21:58] Henny Olthof (Gast) 

Graag voor woensdag een overzicht per gemeente wat al is vergund + plannen + pijplijn voor zon en 

wind! Waarom is het lastig om dat te maken en delen? 

 

[Gisteren 21:59] manja (Gast) 

Ja lees vooral alle opmerkingen in de enquetes... 

 

[Gisteren 21:59] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

naa raanleiding van de discussie van vandaag de randvoorwaarden voor zonnevelden aanscherpen en 

verbeteren, graag! 

 

[Gisteren 21:59] Femke Batterink 

Hoi Jan Peter. De potentie van zon-op-dak hebben we al van onze opgave af getrokken. Dus zelfs als 

we álle daken vol leggen, dan blijft er nog een opgave over die we in moeten vullen met zonnevelden 

en windmolens. De terugverdientijd van zon-op-dak voor particulieren is nu circa 7 jaar, voor 

ondernemers verschilt die terugverdientijd (is van veel aspecten afhankelijk).  

 

[Gisteren 22:00] Wim Schreuders | Public Servants 

Communicatie geeft advies, bestuur besluit. Ik kan mij niet voorstellen dat gemeenteraad het 

vervelend vindt dat ten behoeve van een goede participatie tijdig informatie wordt gedeeld.  

 

[Gisteren 22:00] Willem (Gast) 

Nou als je die kaarten al 1,5 jaar had had ook vóór oktober 2020 deze excersitie uitgevoerd kunnen 

worden 

 

[Gisteren 22:01] Jeroen de Hartog 

Vanuit de GGD maak ik me zorgen over de criteria (350-400 meter) die nu langskomen t.a.v. 

windturbines. De huidige Nederlandse wetgeving op het gebied van geluid biedt onvoldoende 

bescherming voor de gezondheid van burgers. De WHO verwacht zelfs bij 45 dB nog zo'n 10% ernstig 

gehinderden. [Gisteren 22:01] Willem (Gast) 

Wanneer besluiten de gemeenten over de res 1.0? 

 

[Gisteren 22:01] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

dan woensdag eerst een discussie over aanpassing van de randvoorwaarden,  

 

[Gisteren 22:02] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

@ Femke: dank voor de reactie, maar stel dat je alle particuliere daken vol legt: wat zijn daarvan dan 

de kosten ten opzichte van zonnevelden en hoeveel minder zonnevelden moeten er dan worden 

aangelegd? Ik zou zo graag willen weten wat de concrete cijfers zijn.  

 

[Gisteren 22:02] Wim Schreuders | Public Servants 

Jeroen, je hebt 100% een punt! We mogen van onze 4 gemeenten verwachten dat ze de inwoners 

beschermen. Die 400 meter hoort bij kleine windmolens. Tenminste10x de hoogte zou de norm 

moeten zijn die onze 4 gemeenten als eis stellen.  

(Door 1 leuk gevonden) 

 

[Gisteren 22:03] Jeroen de Hartog 

https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines 

https://www.rivm.nl/nieuws/overzicht-van-literatuur-over-gezondheidseffecten-geluid-windturbines
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[Gisteren 22:03] Willem van Oppen 

Goed dat de Kromme Rijngemeenten deze raadpleging doen. De Covid-19-omstandigheden maken 

het extra moeilijk om deze raadpleging te doen. Het onderwerp - energietransitie en de toekomst van 

onze omgeving - is er belangrijk genoeg voor. Dus hopelijk a.s. woensdag weer enen constructieve 

sessie! 

 

[Gisteren 22:03] Ellen Kok-Hendriks (Gast) 

correctie: woensdag eerst over de randvoorwaarden 

 

[Gisteren 22:03] Wim Schreuders | Public Servants 

Is het woensdag ook een avondvullend programma? 

 

[Gisteren 22:03] Erik Alsema 

Beste Jeroen, 

 

[Gisteren 22:04] Willem van Oppen 

Dank Wieneke voor de leiding, en moderatoren voor de beantwoording van vragen. 

 

[Gisteren 22:04] Hans Dam ECB (Gast) 

complimenten voor de organisatie en het voorzitterschap.  

 

[Gisteren 22:04] Jan Peter van Suchtelen (Gast) 

Verrekte goed punt dhr. Geus! 

 

[Gisteren 22:04] Sluis, J. van der (Jeroen) 

10x tip hoogte is een meer fatsoenlijk afstand die recht doet aan de gezondheidsrisico, we gaan toch 

niet omwonenden blootstellen aan een medische experiment? 

 

[Gisteren 22:04] Sarida EWEC (Gast) 

Bedankt en truste! 

 

[Gisteren 22:04] Erik Alsema 

In het RIVM rapport dat je aanhaalt lees ik niet dat de geluidsnormen die nu landelijk gelden te laag 

zouden liggen.   

 

[Gisteren 22:05] Hoeven, Sophie van der 

Bedankt! 

 

[Gisteren 22:05] Henny Olthof (Gast) 

Top argument van de heer de Geus, nog nooit aan gedacht. 

 

[Gisteren 22:05] manja (Gast) 

Dank 
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Ambtelijke nabeschouwing van de online bijeenkomst over zonnevelden  

Er is een goede discussie gevoerd over verschillende gebieden per gemeente. Over het algemeen 

staan de deelnemers meer open voor zonnevelden dan voor windmolens. De deelnemers zagen ook 

kansen in gebieden welke door de gemeenten in beleid zijn gekwalificeerd als “ minder geschikt” 

(oranje). Hier onder is per gemeente een samenvatting gegeven.   

 

Gemeente Bunnik: 

- Liever niet in de groene gebieden (A, B en C) ivm waardevolle landbouwgrond 

- De deelnemers zien kansen in gebied D en F mits kleinschalige velden goed worden ingepast 

in het gebied 

- De deelnemers zien kansen voor gebieden langs de snelweg A12 en in het rode gebied ten 

noorden van Odijk en ten westen van Bunnik 
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Gemeente Houten 

- De deelnemers zien kansen in het gebied ten noorden van het dorp Houten (10 en 11). En 

ten zuiden van het dorp Houten, aan de zuidkant van het Amsterdam – Rijnkanaal (9 en 13) 

- De groene gebieden vinden de deelnemers juist niet geschikt (1, 2, 12 en 4) 

- Men geeft aan liever de zonnevelden te concentreren op een locatie dan over het gehele 

gebied.  
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

- De deelnemers vinden dat de getoonde kaart beter had moeten worden toegelicht. Het 

beleid van de gemeente zegt iets anders dan de kleuren van de kaart 

- Als Kansrijk wordt gezien een strook langs de snelweg A12. Met name de gronden tussen de 

snelweg A12 en het spoor.   

- Eventueel zou gebied 27, ten noorden van Maarsbergen, ook kansrijk zijn. 

 

  

 

Gemeente Wijk bij Duurstede  

- Er zijn in de sessie van Langbroek-Wijk bij Duurstede niet echt gebieden aangewezen als 

geschikt. Het selecteren van gebieden voor zonnevelden wordt als lastig ervaren.  

- De deelnemers geven aan dat de focus moet liggen op de groene gebieden 

- Een mogelijke optie is mogelijk het buiten gebied van Cothen mits kleinschalig. 

- Niet geschikt is het plaatsen in het Langbroekerweteringgebied (H, I, J, K, L, M)  

- Zonnevelden zouden alleen gerealiseerd moeten worden op landbouw grond van agrariërs 

die stoppen 

- Zonneparken in het gebied ten westen van Wijk bij Duurstede (OPQ) alleen als de 

zonnevelden in plaats komen van de windmolens 
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