
 

 

Aan: Provincie Utrecht en Gelderland 
 
Van: bewoners Vathorst, Stichting Behoud over de Laak 
 
Onderwerp: Zonnevelden Vathorst-Noord 
 
Datum: 4 maart 2019 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Onze stichting vertegenwoordigt een groeiend aantal (>1.200) verontruste bewoners van de 
Amersfoortse wijken de Laak, Waterdorp en omgeving (delen van Vathorst), die vrezen dat het 
open polderlandschap in Vathorst -Noord (Over de Laak) wordt aangetast door de plannen van de 
gemeente Amersfoort om hier grootschalige zonne-industrie aan te leggen. We vragen uw 
aandacht voor een uiterst discutabele en niet consistente handelswijze van de gemeente 
Amersfoort. 
 
Waar gaat het over? 
De gemeente Amersfoort wil in 2030 klimaatneutraal zijn. De gemeente heeft ambitieus besloten 
om in te zetten op het gebruik van zonne- en windenergie. Deze richting juichen wij toe, maar we 
verschillen van mening met de gemeente over de aanpak. Met name waar het gaat over de 
implementatie van zonnevelden in het gebied Over de Laak, waar na intensieve betrokkenheid van 
betrokken bewoners op juli 2016 (Raadsvoorstel en- besluit "Ontwikkelingsvisie Over de Laak) bij 
raadsbesluit juist gekozen is het landschap groen, recreatief en open te houden. De gemeente 
besloot in mei 2017 vervolgens om, geheel in strijd met het besluit van juli 2016, initiatiefnemers de 
mogelijkheid te geven vergunningaanvragen te doen voor de aanleg van tientallen hectares 
zonnevelden. De firma Profin uit Amersfoort heeft op basis van dat besluit eind 2017 een 
vergunning aangevraagd voor 16 hectares zonnevelden op een aantal kavels van één speculant in 
Vathorst-Noord, direct aan de grens van Utrecht en Gelderland. Vervolgens organiseerde Profin, 
samen met de gemeente Amersfoort, een inloopavond, waaruit bleek dat het proces voor de 
zonnevelden reeds was ingezet in 2015, dezelfde periode waarin het participatieproces met 
bewoners liep. Echter met bewoners werd toen op geen enkele wijze gesproken over 
zonnevelden: dat plan voltrok zich volledig buiten hun gezichtsveld. Er was dubbel spel gespeeld. 
Dat werd door de gemeente erkend bij monde van toenmalig wethouder Stegeman en heeft geleid 
tot terugtrekking van de vergunningaanvraag door Profin. 
 
Bewoners worden op het 2e plan geschoven 
Van echte inspraak was tijdens de inloopavond geen sprake. Dat heeft ons - en inmiddels +/- 1200 
bewoners van Vathorst die een petitie hebben getekend tegen zonnevelden - zodanig verontrust 
dat wij op eigen initiatief aan de gemeente hebben gevraagd om toch tenminste een 
inspraakavond te houden om het draagvlak vast te stellen. De Raad heeft aan het college op 6 
maart 2018 bij 2 moties (Motie 2018-021M en Motie 2018-038M) om een bewonersavond te 
beleggen over draagvlak, visie en participatie alvorens te besluiten om over te gaan tot 
implementatie van zonnevelden in dit gebied. Tot op heden wachten wij tevergeefs op uitvoering 
van deze motie.  
 
Waar staan we nu? 
Inmiddels blijkt nu dat de gemeente met OBV (Ontwikkelingsbedrijf Vahorst) onderzoekt hoe 
zonnevelden kunnen worden aangelegd in Over de Laak, uitgebreid met het gebied Vathorst-West. 
De gemeente is als participant vanaf het ontstaan van de wijk Vathorst betrokken in het OBV 
(Ontwikkelings-Bedrijf Vathorst). Zij bezit daarin een meerderheidsbelang en wij vragen ons af of 
dit een zuivere situatie is. De gemeente heeft in februari de bewoners schriftelijk geïnformeerd dat 
bewoners zullen worden betrokken nadat de raad uitgangspunten (lees ‘kaders’) heeft vastgesteld. 
Daarmee worden bewoners wederom op achterstand gezet. Er dreigt een dictaat van vele 
hectares zonnevelden aan te komen.  
 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/6223587/6
https://amersfoort.notubiz.nl/document/6256677/4
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Gelderland wil geen zonnevelden in dit gebied 
Saillant detail tot slot is dat de provincie Gelderland in het direct aangrenzend gebied geen 
zonnevelden groter dan 2ha toestaat, zo blijkt uit de geconsolideerde Omgevingsvisie van 
Gelderland uit 2018. Zij acht dit in strijd met de kernwaarden die de provincie op dit gebied van 
toepassing acht. Het ligt voor de hand dat de provincies Utrecht en Gelderland hierin één lijn 
trekken.  
 
Wat vragen wij van u?  
Het moge duidelijk zijn dat het proces dat de gemeente Amersfoort hier voert op zijn minst kan 
worden gekwalificeerd als tweeslachtig, onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Bij de inrichting van 
het gebied in 2015 en 2016 zijn zeer veel bewoners betrokken geweest en heeft dit geleid tot een 
groen recreatieve inrichting met behoud van het open polderlandschap. Bij de plannen voor 
zonnevelden staan bewoners buitenspel, wordt achter de rug van bewoners om gesproken met 
grondeigenaren en ontwikkelaars, en wordt straks een politiek dichtgetimmerd dictaat van 
tientallen hectares zonnevelden opgedrongen, waarbij alleen de plaatsing van deze zonnevelden  
nog inspraakmogelijkheden levert. Daarmee verdwijnt niet alleen het draagvlak voor duurzame 
energie, maar ook het vertrouwen in de politiek. Daarom ons verzoek uw invloed hierop aan te 
wenden.  
 
Wij zien uw reactie graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Behoud over de Laak 
 
 

    
 
 
 
 
 
Chris Bruijnes      Harry Wijdeveld 
Voorzitter      Secretaris/Penningmeester 
 
 




