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Raadscommissie heeft veel vragen 
over zonnepark Maartensdijk

door Guus Geebel

De raadscommissie Openbare Ruimte behandelde op 14 en 19 januari het voorstel van B en W om een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van de ruimtelijke regels 

voor het realiseren van een zonnepark met een maximale instandhoudingstermijn van 30 
jaar naast de Koningin Wilhelminaweg in Maartensdijk. In het geval een activiteit 

in strijd is met het bestemmingsplan maar wel ruimtelijk inpasbaar, kan het 
college de omgevingsvergunning verlenen mits de raad verklaart 

daartegen geen bedenkingen te hebben.

Er hadden zich 9 insprekers gemeld 
die als eersten het woord kregen. 
Als eerste is dat initiatiefnemer 
Sven Kamphues van IX Zon. Het 
bedrijf bouwt windmolens en legt 
zonneparken aan die draaien om 
duurzame energie op te wekken met 
nadrukkelijke aandacht voor na-
tuur, waterhuishouding en de belan-
gen van omwonenden. Kamphues 
stelt dat dit zonnepark een belang-
rijke bijdrage levert aan de energie-

behoefte van de gemeente De Bilt. 
‘Met de mensen die rechtstreeks 
uitkijken op het park zijn afspraken 
gemaakt. De gemeente vindt het 
belangrijk om lokaal eigendom te 
realiseren. IX Zon zet zich in om 

het eerste zonnepark in De Bilt tot 
een succes te maken.’ Edwin Plug 
spreekt in namens de omwonen-
den. Hij vertelt een petitie te heb-
ben overhandigd aan burgemeester 
Potters getekend door 651 mensen, 
inmiddels zijn dat er veel meer. ‘In 
de contacten met de ontwikkelaar 
heeft hij mij persoonlijk aanbiedin-
gen gedaan in ruil voor medewer-
king.’ Plug geeft een voorbeeld van 
de gemeente Wijk bij Duurstede 

waar de raad een stokje stak voor de 
ontwikkeling van een zonnepark, 
omdat er geen draagvlak bij de 
bevolking was. Frans Poot spreekt 
in als voorzitter van stichting Bri-
gida. De stichting zet zich in voor 
het cultuurhistorisch landschap tus-
sen Het Gooi en Utrecht. ‘In 2017 
heeft de raad de routekaart energie-
neutraal De Bilt opgesteld waarin 
onder meer staat dat alle opties 
onderzocht zullen worden voordat 
zonneparken en windmolens aan de 
raad worden voorgelegd. Bovenaan 
de zonneladder staat het plaatsen 
van zonnepanelen op daken. Zo-
lang het draagvlak niet duidelijk is, 
is het te vroeg om groen licht aan de 
ontwikkelaar te geven.’ Hij noemt 
het gebied door de ligging ervan 
cultureel erfgoed. 

Inspanningen
Namens BENG! wordt ingespro-
ken door Bouwe Taverne. ‘BENG! 
is een lokale energiecoöperatie met 
ruim 400 leden die zich inzet voor 
lokaal eigendom van de opwekin-
stallaties zoals overeengekomen in 
het Klimaatakkoord. Lokale betrok-
kenheid, lokale eigendom en lokale 
zeggenschap zijn de uitgangspun-
ten van ons werk. De vraag is of 
het project Achterwetering daar-

aan voldoet.’ BENG! juicht de 
komst van zonneparken toe omdat 
de opwek van daken alleen on-
voldoende is. Taverne noemt een 
viertal punten die voor BENG! van 
belang zijn. De gemeente heeft met 
IX Zon een overeenkomst geslo-
ten, niet in te zien door bewoners, 
waarin een inspanningsverplich-
ting is vastgelegd aan IX Zon om 
tot 50% lokale eigendom te komen. 
Voldoende inspanningen vindt 

BENG! niet voldoende. Het gaat 
om de juiste inspanningen. BENG! 
is groot voorstander van dit soort 
initiatieven en werkt daar graag aan 
mee. Guus Koster is adviseur bij 
de Coöperatie-expert die groepen 
begeleidt en hoe je middels een lo-
kale energiecoöperatie kunt komen 
naar 50% eigendom van zonne- en 
energieparken. ‘We willen helder 
hebben wat de uitgangspunten van 
de coöperatie zijn en initiatiefne-
mers willen elkaar leren kennen.’ 
De initiatiefnemers willen er wat 
aan verdienen om te investeren in 
de omgeving. De status van dit mo-
ment is dat het initiatief te weinig 
rendement geeft en een aanleiding 
om niet verder te gaan om te par-
ticiperen in dit project. Annemien 
van der Veen zegt namens omwo-
nenden van het project zonneweide 
dat in de ontwerpverklaring een 
aantal zaken staat die niet kloppen. 
‘Omwonenden zijn niet allemaal 
gehoord, ook wij niet, terwijl we 
direct zicht op de locatie hebben. 
Wij willen geen Noord-Hollandse 
toestanden waarbij de energie ten 
goede komt aan een multinational 
buiten de gemeente. Verkoop aan 
buitenlandse investeerders is niet in 
het belang van omwonenden.’ Ook 
maakt zij zich zorgen over toename 

van geluid. De omwonenden hech-
ten eraan dat de spoorbogen die 
van historisch belang zijn voor hen 
zichtbaar blijven. Zij concludeert: 
‘Wij willen meewerken aan het be-
halen van de klimaatdoelstellingen 
door actief mee te denken en wij 
willen als inwoners profi teren van 
de gewonnen zonne-energie.’ 

Daken
Dick en Karien Scholten uit West-
broek waren op 14 september 
aanwezig bij de energiediscus-
sie tijdens een inspraakavond in 
Maartensdijk. ‘Daar was geen en-
kele open discussie. De inspraak 
ging niet over hoe we deze crisis 
moeten aanpakken, maar waar de 
projectontwikkelaar zijn zonne-
park kon realiseren.’ Scholten stelt 
onder meer voor om maatregelen 
te nemen om het plaatsen van zon-
nepanelen op daken te bevorderen 
en parkeerterreinen van daken te 
voorzien met zonnepanelen. Frank 
Harbers spreekt in voor Landgoed 
Persijn. Over de manier waarop dit 
project is georganiseerd zegt hij dat 
het op een ad hoc situatie lijkt. Hij 
denkt dat dit plan niet gemakkelijk 
te keren zal zijn. ‘Wij willen inzet-
ten op een betere fi nanciële huis-
houding en een betere inpassing in 
het landschap.’ Arie van der Vlies 
spreekt in namens de werkgroep 
Natuurlijk Maartensdijk die zich 
bezighoudt met het vergroten van 
de biodiversiteit en de bekendheid 

daarvan in en rond Maartensdijk. 
‘Laten we eerst onderzoeken hoe 
we de biodiversiteit op en om be-
staande onbedekte landbouwgrond 
een kwaliteitsimpuls kunnen geven 
voordat we overgaan tot beslissin-
gen welke tot verarming leiden. Wij 
verzoeken de gemeenteraad met 
klem om af te zien van het geven 
van een verklaring van geen beden-
kingen voor dit plan.’

Veel vragen
De commissieleden gaan in op het 
raadsvoorstel waarbij de inbreng 
van de insprekers wordt meege-
nomen. De vragen worden beant-
woord door portefeuillehouder 
Anne Brommersma. ‘Ik heb in de 
bijdragen van de insprekers en de 
commissieleden heel veel liefde 
voor de omgeving gehoord.’ Ze 
heeft er begrip voor dat het pijn 
doet als dat gaat veranderen. De 675 
handtekeningen voor elkaar krijgen 
vindt zij een hele prestatie. De zaak 
waar het om gaat noemt zij een 
complex dossier. ‘Het is de eerste 
keer dat we dit bij de hand hebben. 
Het gaat over de ruimtelijke inpas-
sing, over het lokale eigendom en 
hoe deze aanvraag zich verhoudt tot 
de visie op zon en wind. 

Het onbelemmerde uitzicht op de historische spoorbogen.

Frans Poot, voorzitter van stichting Brigida die zich inzet voor het 
cultuurhistorisch landschap tussen Het Gooi en Utrecht.
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Lieve mensen,

We zijn een volgende periode ingegaan om het coronavirus de defi-
nitieve nekslag te geven. Een periode waarin een extra inspanning 
van ons allemaal gevraagd wordt. Het is ook een periode van hoop en 
bescherming. Hoop omdat de maatregelen effect hebben en omdat de 
vaccinatie ons zal beschermen. Maar dat is niet genoeg.

Met u droom ik dat we elkaar weer onbezorgd kunnen ontmoeten. Op 
de koffie bij opa en oma, je uitleven op het sportveld, gewoon weer 
naar de winkel, een terrasje pakken. Wat missen we dat. We moeten 
alles op alles zetten, maar we zullen er komen. Dat vraagt een uiterste 
inspanning. De kern daarvan is: zorg dat je de ander geen heftige ziek-
te bezorgd. Dat vraagt iets eenvoudigs van je, maar met zoveel impact 
op ons leven: uit elkaars buurt blijven. De maatregelen van het RIVM 
zijn daar op gericht. Ze vragen een tijdelijk offer in ons sociale leven. 
Om uzelf en de mensen om u heen te beschermen, om de instellingen 
waar onze kwetsbaren en zieken verblijven overeind te houden. Dat 
bereiken we alleen samen.

Het gemis, de eindjes aan elkaar moeten knopen, het chagrijn, de co-
ronamoeheid. Ik zie het, voel het en begrijp het. En toch heeft u mij 
het afgelopen jaar het vertrouwen gegeven, dat we deze pandemie te 
boven komen. Door uw inzet, creativiteit en aanpassingsvermogen. 
Door naar elkaar om te zien. Door kracht te tonen en geloof in be-
tere tijden. Ik neem daarbij zelf een voorbeeld aan de ouderen, die 
ik spreek; sommigen van hen hebben zwarte tijden doorgemaakt en 
offers gebracht. Ik heb diep respect voor de manier waarop zij altijd 
doorzetten en licht zagen.

Ook denk ik aan onze kinderen en jongeren en hun ouders en hoe het 
virus het gezinsleven op zijn kop heeft gezet. Ik hoop dat jullie thuis 
het geduld kunnen blijven opbrengen tot we door deze periode heen 
zijn. En, jongens en meiden: ik realiseer me dat jullie een tijdje min-
der vrij zijn, maar ook jullie hebben een belangrijke bijdrage in het 
voorkomen van ziekte. Wees alsjeblieft voorzichtig.

De komende tijd zijn we vanaf 21.00 uur binnen: de avondklok. Een 
ingrijpende maar noodzakelijke maatregel om het virus in te dammen 
en nieuwe varianten het hoofd te 
kunnen bieden. Net als de maat-
regel om voorlopig nog maar één 
bezoeker per dag te mogen ont-
vangen. Eenzaamheid ligt op de 
loer. Een belletje, een kaartje: ze 
hebben in deze tijd meer beteke-
nis dan ooit.

Hoe ingrijpend ook: ik heb het 
vertrouwen dat alle maatregelen 
ons door de crisis heen helpen. 
Niet omdat dat van het RIVM of 
het kabinet moet, maar omdat ik 
geloof in de kracht van u, uw fa-
milie en onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Potters
Burgemeester
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ZONNEPARK
MAARTENSDIJK?

Zonnepanelen 
horen op daken, 
niet in de natuur.

Houd onze 
omgeving groen!

Morgenavond
raadsvergadering:
Forza stemt tegen!

Kijk op:

forzadebilt.nl

Dorps, groen en veilig!
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Ik heb geen hoge hoed

Kan dat wel bij een uitvaart, 
er kleurig uitzien? Het moet 
natuurlijk smaakvol zijn en passen 
bij de familie en de overledene. 
Vaak weten wij in zo’n situatie 
niet helemaal wat we moeten 
doen en dus is bij een uitvaart 
zwart of grijs snel passend, omdat 
het niet zal opvallen. Terwijl 
aula’s van begraafplaatsen en 
crematoria vaak met kleur zijn 
ingericht en we graag kleurige 
bloemen sturen.

We weten ook niet altijd welke 
woorden we moeten gebruiken. 
Wat zeg je tegen iemand, die 
net een dierbare verloren heeft? 
Ik hoorde iemand ‘Van harte 
gecondoleerd’ zeggen. Kan dat? 
In Trouw las ik een uitspraak 
van rouwdeskundige en klinisch 
psycholoog Manu Keirse: mensen 

‘Wat trek ík aan bij de begrafenis 
van je moeder?’ vraag ik Ans. 

Haar moeder was een kleurrijke 
vrouw. ‘Geen zwart jacquet’, stel 

ik voor. Als uitvaartverzorger 
ben ik al niet zo traditioneel, 

maar door mijn kleding moet 
de uitvaart niet nog zwaarder 

worden, vind ik. ‘Ik heb ook geen 
hoge hoed’. Ans glimlacht en 

vertelt over haar moeder, 
die graag schilderde 

en van bloemen in huis hield. 
‘Ze was gek op de kleur blauw’. 

zijn bang om het verkeerde te 
doen of te zeggen. Volgens hem 
gaat het mis als mensen gaan 
invullen wat de ander denkt of 
voelt: ‘Het zal wel moeilijk voor 
je zijn’, zeggen ze dan. Veel beter 
is het om open vragen te stellen: 
‘Vertel eens wat er in je omgaat?’. 
Luisteren is het allerbelangrijkste 
voor iemand die verdriet heeft. 
Echte troost is dat je verdriet mag 
bestaan.

Ik sprak Florien Smits, 
initiatiefnemer van ‘Kleurjekist’. 
Samen een uitvaartkist 
beschilderen levert prachtige 
gesprekken op met elkaar en een 
kleurig eindresultaat. Met elkaar 
praten. Florien ondersteunt 
families op een unieke wijze bij 
afscheid en rouw. Zij vindt het 
belangrijk ook kinderen serieus 

bij een uitvaart te betrekken 
en ziet aan kinderen in haar 
omgeving hoeveel zij begrijpen 
van wat er gebeurt. De dood 
hoort bij het leven. Florien zelf 
is vanaf haar eerste overleden 
opa in alles meegenomen en 
dat heeft haar enorm geholpen 
met de manier waarop ze heeft 
kunnen rouwen.

De begrafenis van de moeder van 
Ans is kleurrijk, net als zijzelf. Op 
de rouwkaart prijkt één van haar 
schilderijen, er zijn veel bloemen 
en de kleinkinderen hebben 
de kist beschilderd. Ik heb mijn 
blauwe pak aan. En mijn Happy 
Socks.

Koop Geersing 
register uitvaartverzorger

advertentie

Meepraten over duurzame 
energieopwekking

door Henk van de Bunt

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over hoe we Nederland verduurzamen. Zo is 
afgesproken de CO² uitstoot in 2030 met bijna de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met 

95% te verminderen. Alle gemeenten in Nederland leveren hieraan een bijdrage, ook de 
gemeente De Bilt. Om de CO² uitstoot te verminderen is het belangrijk dat er in 

de toekomst meer duurzame energie opgewekt gaat worden.

De gemeente De Bilt streeft ernaar 
om in 2050 net zoveel duurzame 
energie op te wekken als er verbruikt 
wordt. Duurzame, CO²-neutrale 
energie kan onder andere opgewekt 
worden met zonnevelden en wind-
molens. Ook alle huiseigenaren en 
organisaties, die zonnepanelen op 
hun dak leggen, dragen hier aan bij.

Zonnevelden en windmolens
Op dit moment zijn er nog niet veel 
geschikte methoden voor duurzame 
energieopwekking in de gemeente. 
Windmolens en zonnevelden zijn 
bewezen succesvolle manieren om 
op korte termijn voldoende ener-
gie op te wekken. Dat is belangrijk, 
want men staat voor een enorme 
verduurzamingsopgave. Bovendien 
is de realisatie van zonnevelden en 
windmolens ook financieel haalbaar 
en kunnen inwoners profiteren van 
beperkte gebruikskosten. 
De gemeente kijkt ook naar andere 
mogelijkheden, bijvoorbeeld zonne-
panelen op daken. Inwoners die hun 
huis willen verduurzamen worden 
daarbij zo goed mogelijk geholpen. 

Maar zelfs wanneer op álle geschikte 
daken panelen liggen wordt er nog 
niet voldoende elektriciteit voor de 
toekomst opgewekt.

Verkenning
Daarom werd de afgelopen tijd geke-
ken in welke gebieden in de gemeen-
te kansen bestaan voor de opwekking 
van duurzame energie met zonnevel-
den of windmolens. Ook wordt er ge-
werkt aan richtlijnen voor het beoor-
delen van toekomstige initiatieven 
hiervoor: dat gebeurt in samenspraak 
met inwoners. De gemeente vindt het 
belangrijk om te weten wat inwo-
ners, bedrijven en andere partijen van 
duurzame energieopwekking met 
zonnevelden of windmolens vinden. 
Welke kansen zijn er en welke zor-
gen horen daarbij? Wat is belangrijk: 
inpassing in het landschap, effecten 

voor dieren en planten, uitzicht of iets 
anders? Heeft men liever energieop-
wekking op één plek in de gemeente 
of juist verspreid over verschillende 
locaties? 

Verslag
Bij het opstellen van het beleid voor 
zonnevelden en de aanpak voor wind-
energie maakt de gemeente De Bilt 
gebruik van de inbreng van inwoners 
en van georganiseerde stakeholders. 
Zij organiseerde drie inwonersavon-
den: een ‘fysieke’ avond in Maar-
tensdijk op 14 september en twee 
avonden online op 21 en 22 septem-
ber 2020. In het daarvan opgemaakte 
verslag wordt beschreven uit welke 
onderdelen de avonden bestonden 
en welke zaken de inwoners hebben 
meegegeven aan de gemeente. 

Voor inwoners van Lage Vuursche organiseerde de gemeente De Bilt 
samen met de gemeente Baarn op dinsdag 26 januari een aparte infor-
matieavond over duurzame energieopwekking met windmolens. Men 
besprak daar ook het technisch onderzoek naar mogelijke locaties. In 
verband met Corona-maatregelen was ook dit een onlinebijeenkomst. In 
een volgende Vierklank zullen wij hier op terug komen.                [HvdB].
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Ook achter gesloten 
deuren is er activiteit!

Blijf uw lokale 
ondernemers steunen.
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Noord-Koreaanse 
toestanden in 

commissie OR?
Bij de beantwoording van vragen door wethouder Anne Brommer-
sma bij het agendapunt over zonnepanelen in de commissie Open-
bare Ruimte op 19 januari, had Peter Schlamilch een interruptie. De 
wethouder had gezegd, dat communicatie niet altijd bij de mensen 
overkomt. Schlamilch stelt dat het de tweede keer is dat de inwoners 
worden weggezet, dat ze onze brieven klakkeloos in de prullenmand 
gooien. Voorzitter Krischan Hagedoorn zegt dat hij dit de wethouder 
niet zo heeft horen zeggen. ‘Ja, dat heeft ze in de eerste termijn ge-
zegd’, is het antwoord. Wanneer de voorzitter vraagt andere bewoor-
dingen te kiezen en tot een vraag te komen, is het antwoord: ‘Het 
lijkt me goed dat Forza De Bilt zijn eigen bewoordingen kiest en dat 
de PvdA dat ook voor zichzelf doet, en dat we allemaal elkaar gun-
nen onze bewoordingen te kie-
zen, we zitten niet in Noord-
Korea’. Voorzitter Hagedoorn 
vraagt Schlamilch deze kwa-
lificatie terug te nemen. ‘Nee, 
want dat zou bevestigen dat 
we hier in Noord-Korea zit-
ten’. De voorzitter zegt: ‘Dus 
u vergelijkt deze commissie en 
het leiden van deze commissie 
met het democratisch proces in 
Noord-Korea? Ik wil graag dat 
u daar afstand van doet’. Dat 
doet hij niet. Als de voorzitter 
zegt hierover verder niet met 
hem in debat te gaan spreekt 
hij wederom over Noord-Ko-
reaanse toestanden. Later in de 
vergadering neemt Schlamilch 
zijn woorden terug.              (GG)
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Voor de zomer moet onze regio 
met een bod komen voor de Regi-
onale Energie Strategie. In maart 
legt het college een kansenkaart 
Zon en Wind voor met locaties die 
voor ons geschikt zijn. Dat is in-
middels in acht bijeenkomsten met 
de inwoners besproken.’ Het is een 
uitgebreid participatietraject en 
het lijkt de wethouder logisch dat 
gevraagd wordt daarop te wachten 
voordat over deze concrete vergun-
ningaanvraag geoordeeld wordt. 
‘Maar dat mag niet. Zelfs als er in 
2021 een nieuw beleid is vastge-
steld, dan moeten we dit initiatief 
beoordelen op het beleid van 2017, 
want dat is het geldende beleid op 
het moment dat deze aanvraag bij 
de gemeente binnenkwam’. 

Aanpassingen
‘Voor wonen is dit geen geschikte 
locatie vanwege de ligging aan de 
snelweg, dus ook dat is geen reden 
voor uitstel. IX Zon heeft oktober 
2019 een aanvraag ingediend en de 
wettelijke termijn van zes maanden 
waarop wij een beslissing moeten 
nemen is ruimschoots overschre-
den. Er zijn heel veel aanvullingen 
gevraagd aan IX Zon. We hebben 
in december alle stukken compleet 
aangeleverd gekregen en dat be-
tekent dat wij niet nog langer on-
nodig kunnen wachten voordat we 
tot een besluit komen. Participatie 
gaat in dit project over twee din-
gen. Over de plek, dus wat vinden 
onze inwoners en stakeholders er-
van. Het andere gaat over lokaal 
eigendom. Beide vormen van par-
ticipatie zijn de verantwoordelijk-
heid van de initiatiefnemer. Die 
wil een zonnepark realiseren en 
het is aan de gemeente om daar op 

ruimtelijke gronden een toets op 
te doen. IX Zon heeft een aantal 
ruimtelijke aanpassingen gedaan. 
Het college zag geen ruimtelijke 
belemmeringen en legt daarom dit 
raadsvoorstel voor.’ 

Lokaal eigendom
Over lokaal eigendom waar veel 
vragen over waren zegt de wet-
houder: ‘In de duurzaamheidsa-
genda is opgenomen dat er sprake 
moet zijn van lokaal eigendom 
bij dit soort projecten. Het lastige 
is dat wij alleen mogen toetsen 
op ruimtelijke gronden en niet op 
50% lokaal eigendom. Die omge-
vingsvergunning is namelijk een 
publiekrechtelijke overeenkomst, 
en een privaatrechtelijk aspect als 
50% lokaal eigendom mag je daar 
niet in meenemen. Daarom heb-
ben we een overeenkomst met IX 
Zon gesloten met een inspannings-
verplichting om te komen tot 50% 
lokaal eigendom. De meest ideale 
vorm is als een energiecoöperatie 
voor de helft van de eigenaar is. 
Dat betekent dat de opbrengsten 
van het zonnepark voor de helft 
terugvloeien naar die energiecoö-
peratie. De tweede vorm is dat de 
helft van de winst wordt uitgege-
ven in vorm van obligaties. Er is 
bedongen dat in eerste instantie 
de inwoners uit de groene kernen 
daarvoor in kunnen schrijven, in 
tweede instantie alle inwoners van 
onze gemeente en in derde instan-
tie inwoners uit de regio. Dan is er 
wel sprake van lokaal eigendom 
maar geen sprake van zeggen-
schap. Mocht ook dat niet lukken 
dan hebben we nog als uiterste een 
marktconform duurzaamheids-
fonds met elkaar afgesproken. Dan 
stort IX Zon in een fonds.’ 

Samenvatting
Over participatie zegt de wethou-
der dat advertenties in de kranten 
lang niet iedereen bereiken. In 
ieder geval zijn er bijeenkomsten 
geweest en daarnaast zijn er ook 
andere gesprekken gevoerd. Zij 
vat de het proces nog eens samen: 
‘IX Zon heeft een vergunningaan-
vraag gedaan op 25 oktober 2019. 
Het college legt die voor aan de 
raad voor een verklaring van geen 
bedenkingen. Het college kan die 
verklaring op ruimtelijke gronden 
niet onthouden. De raad wordt nu 
gevraagd over deze ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen te 
besluiten. Daarna leggen we die 
ter inzage voor zienswijzen. Dan 
kunnen er twee dingen gebeuren. 
Stel de raad geeft een verklaring 
van geen bedenkingen. Dan ma-
ken we er een ontwerp van en dan 
komen er zienswijzen. Geeft de 
raad de verklaring niet, dan moet 
dat ook voor zienswijzen worden 
neergelegd. Het ene of het andere 
betekent uiteindelijk dat de raad 
opnieuw, maar dan een definitieve, 
verklaring van geen bedenkingen 
voorgelegd krijgt.’ Na deze in-
leiding gaat de wethouder in op 
gestelde vragen en opmerkingen. 
‘Er was geen aanleiding om een 
Bibob-toets te doen. Wij hebben 
met IX Zon een overeenkomst 
gesloten over lokaal eigendom. 
Daarin staat dat verkoop een-op-
een overgaat naar een rechtsopvol-
ger. Over de kwaliteit van de grond 
zegt de wethouder dat het agrari-
sche grond is die intensief bemest 
is en niet interessant voor biodi-
versiteit. Zonnepanelen op het dak 
heeft de voorkeur. Samen met onze 
energiecoöperaties stimuleren wij 
inwoners daarvoor. Een aantal le-
den heeft vragen die in de eerste 

Arie van der Vlies spreekt in namens de werkgroep Natuurlijk 
Maartensdijk.

termijn gesteld waren niet beant-
woord gezien. Die worden alsnog 
beantwoord. 

Wethouder
Anne Brommersma zegt na de 
tweede termijn van de commis-
sie onder meer dat de commissie 
haar een grotere rol toedicht dan 
zij heeft. ‘Als gemeente hebben we 
maar een zeer beperkte rol. Het is 
niet aan ons om buiten onze verant-
woordelijkheden te treden. Dat al-
les al vastligt in regeltjes en dat de 
raad geen enkele ruimte heeft klopt 
niet. Het zijn door de raad vastge-
stelde regels waar het college zich 
aan houdt. Het is wel degelijk po-
litiek en met dat je een afweging 
moet maken op ruimtelijke gronden 
bedoel ik niet dat daar geen enkele 
ruimte in is. Er is wel ruimte maar 
het moet ook juridisch standhou-
den. Over de technieken voor bode-
monderzoek is afgesproken dat bij 
de start van de bouw de archeolo-

gische onderzoeken gereed moeten 
zijn en op dit moment kan dat nog 
niet omdat nog niet exact bekend is 
waar gegraven zal worden voor de 
panelen. Over twee geplande bij-
eenkomsten zegt de wethouder dat 
de gemeente een vergunningaan-
vraag moet beoordelen op het be-
leid dat geldend is op het moment 
dat de aanvraag wordt ingediend. 
Zelfs als we dit zouden uitstellen 
totdat het beleid door de raad is 
vastgesteld moeten we dit beoor-
delen op het zonneveldenbeleid uit 
2017. De wethouder vindt dit ver-
warrend. Voorzitter Krischan Ha-
gedoorn concludeert dat het een be-
spreekpunt in de raad op 28 januari 
wordt. Als bespreekpunten noemt 
hij de ruimtelijke argumenten, zon-
nepanelen op daken, de ruimtelijke 
inpasbaarheid en de cultuurhistori-
sche ruimtelijke randvoorwaarden, 
participatie en lokaal eigendom, de 
ontijdigheid van dit raadsvoorstel, 
Persijn en het Noorderpark.
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Het zijn veelal individuele meningen 
van deelnemers, die dus ook tegen-
strijdig kunnen zijn.

Op basis van deze gesprekken heeft 
de gemeente een concept-kansen-
kaart zonnevelden opgesteld, die aan-
geeft welke gebieden meer en minder 
kansrijk zijn voor zonnevelden. Voor 
windenergie is een windkaart, die de 
belemmeringen voor windmolens 
per gebied schetst. De kaarten wor-
den nu voor reactie voorgelegd aan 
alle inwoners. 

Participatieavond 
Tijdens een vervolgbijeenkomst 
werd op maandagavond 25 januari 
tijdens een online bijeenkomst het 
tussentijdse resultaat van onderzoe-
ken en de eerdere bijeenkomsten 

waar bewoners en organisaties hun 
ideeën, meningen en wensen deel-
den besproken. Meer dan 100 deel-

nemers hadden zich aangemeld. De 
online-bijeenkomst werd na een 
algemeen gedeelte gesplitst in de 
groepen zonne-, wind- en andere 
energie(-mogelijkheden). 
Inwoners kunnen vanaf 31 janu-
ari tot en met 7 februari online hun 
mening geven via een digitale kan-
senkaart met vragenlijst; deze is te 
vinden via www.debilt.nl/zonen-
windenergie. Alle inbreng wordt 
benut om hierbij goede afwegingen 
te maken en wordt vastgelegd in 
een participatierapport. Het col-
lege wil de definitieve kansenkaart 
voor zonnevelden in maart aan de 
gemeenteraad voorleggen. Voor 
wind wordt dan voorlopig alleen 
besloten in welke gebieden nader 
onderzoek wordt gedaan naar de 
mogelijkheden. 
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Deze hoogspanningsmast verzorgt grote hoeveelheden elektrische 
energie over de spoorlijn Utrecht-Hilversum en over de A27 in oostelijke 
en westelijke richting veelal in open gebieden. 

Een transformatorhuisje (hier aan de Voordorpsedijk) is een gebouwtje, 
dat een of meer transformatoren herbergt om hoogspanning om te zetten 
naar laagspanning voor levering aan huishoudens en bedrijv


