Inbreng Chris Bruijnes (bewoner Vathorst Amersfoort) t.b.v. notitie Zonnevelden (CDA) in de
commissie RWG d.d. 15 oktober 2018; 16:00 uur.
Waarom zonnevelden in Vathorst-Noord?
Geachte leden van de commissie Ruimte, Groen en Water,
Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het feit dat u aandacht wilt besteden aan het
vraagstuk van inpassing van zonnevelden in de provincie Utrecht. Tevens wil ik u bedanken voor de
gelegenheid die ik krijg om hier in te spreken. Graag breng ik de casus Vathorst-Noord in om u ervan
te overtuigen dat een provinciaal afwegingskader hard nodig is.
Korte weergave van het proces
Vathorst-Noord is het
gebied dat grenst aan de
wijk Vathorst (de Laak) en
de gemeente Nijkerk en
daarmee ook de provincie
Gelderland. Dit gebied is
enkele jaren geleden na
overname van de
gemeente Nijkerk door de gemeente Amersfoort opgevoerd als open polderlandschap en
overloopgebied naar het natuurgebied de Arkemheense polder.
De gemeente Amersfoort heeft in de jaren 2015-2016
met een groot aantal bewoners gewerkt aan de
Omgevingsvisie Over de Laak (= Vathorst-Noord). Het
ging hierbij om de ontwikkeling van 3 kavels die in het
bezit zijn van de gemeente naar een groen-recreatieve
bestemming, passend in het gehele open
polderlandschap. Tijdens dat proces is van de zijde van
de gemeente op geen enkele wijze kenbaar gemaakt
dat er ook plannen waren voor grootschalige
zonnevelden op de overige kavels. De Omgevingsvisie is
in juli 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en het college kreeg de opdracht het
bestemmingsplan in lijn met deze Omgevingsvisie te wijzigen. Tot op heden is dit niet uitgevoerd.
De gemeente Amersfoort had zichzelf inmiddels ook een klimaatopgave gesteld: in 2030 CO2neutraal en onderdeel daarvan was en is de aanleg van totaal 50 ha zonnevelden. Uit een peiling
onder de Amersfoortse bevolking(Amersfoort-panel) kwam naar boven, dat het gebied ‘VathorstNoord’ het minst logisch en gewenst bleek voor zonnevelden. In mei 2017 besloot de gemeenteraad
toch over te gaan tot de mogelijkheid voor zonnevelden in Vathorst-Noord en schrapte de raad en
passant de voorwaarde van benodigd draagvlak bij omwonenden.
In januari 2018 werden bewoners van Vathorst overvallen door een brief van een
projectontwikkelaar die een inloopavond aankondigde om plannen voor zonnevelden te tonen en
toe te lichten samen met de gemeente Amersfoort. Die avond bleek dat de gemeente al vanaf 2014
bezig was plannen te maken voor grootschalige zonnevelden (10 -20 ha). U begrijp dat bewoners ‘not
amused’ waren door deze overval. Maar de Wabo-vergunningaanvraag was ingediend en bewoners
stonden voor een nagenoeg voldongen feit. De deal met een grondeigenaar was al gesloten.

Het ongenoegen heeft inmiddels geleid tot 1.164
handtekeningen van omwonenden onder de petitie
die zich keert tegen het plan om zonnevelden aan
te leggen in dit mooie polderlandschap. Er is
nauwelijks draagvlak voor zonnevelden in dit
gebied.
Door dit verzet heeft de gemeenteraad in maart
2018 (…) besloten een ‘pas op de plaats’ te maken
en met een motie het college gevraagd een nieuwe
bewonersavond te organiseren. Tot op heden is dit
nog niet gebeurd. Inmiddels is de vergunningaanvraag door de ontwikkelaar teruggetrokken om nog
onbekende redenen en is het proces weer terug bij af. Het coalitieakkoord kondigt nog steeds de
zonnevelden in Vathorst-Noord aan en de vraag is nu: waarom daar en hoe gaat dit verder?
Waardering van het gebied: overheden verschillen van mening
De provincie Gelderland heeft in de geconsolideerde Omgevingsvisie
2018 tot aan de provinciegrens met Utrecht dit gebied ongeschikt
verklaard voor grote zonnevelden (>2ha). In het plaatje hiernaast
wordt dit helder: Het omcirkelde gebied is het gebied VathorstNoord (Over de Laak); het rode gebied is het gebied dat door de
provincie Gelderland wordt bestempeld als niet mogelijk i.v.m. de
kernwaarden van het gebied.

De gemeente Amersfoort hanteert echter een ander afwegingskader: inpassing van zonnevelden
onder voorwaarden mogelijk.

Het moge duidelijk zijn dat het omcirkelde gebied dezelfde kernwaarden heeft als het aangrenzende
gebied met Gelderland. Hier zou de provincie Utrecht moeten ingrijpen: verschillende overheden
moeten tot een gelijk oordeel komen als het gaat om de kernwaarden van dit gebied. Bij voorkeur op
provinciaal niveau.

Versterkende onderbouwingen:
1. Recent aangenomen motie in de Tweede Kamer: motie van het lid Dik Faber C.S. nr. 32813204 dd 27 september 2018 inzake het toepassen van de zonneladder bij regionale
ontwikkeling van zonneparken (motie is aangenomen met 128 stemmen voor).
2. Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, waarin het gebied Over de Laak deel van uit maakt.
Ambitie: extreme openheid van het Eemland;
3. Nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, waarin deze kernkwaliteiten ook zijn
opgenomen.
Oproep aan de provincie Utrecht
Graag roep ik de provincie Utrecht op regie te nemen bij het toekennen van groen gebied en
landbouwgrond voor het plaatsen van zonnevelden. Het idee van de zonneladder biedt naar mijn
mening een helder kader en sluit naadloos aan bij inmiddels landelijk beleid. Ik zou zeggen: gelijk
overnemen en toepassen. Om te beginnen in Amersfoort, want daar regeert de macht van de
grondeigenaar.

