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Schriftelijke vragen ex. Art 47 RvO aan
het college van GS, gesteld door
mevrouw T. Koelewijn en de heer
D. Boswijk van de fractie CDA
betreffende Zonneweides
(d.d. 26-02-2018)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting
Op 12 februari 2018 verscheen er in dagblad Trouw een artikel onder de kop ‘Stormloop op grond voor
1
zonneparken’. Ook in de provincie Utrecht zijn er plannen voor zonneweiden, echter deze initiatieven stuiten op
2&3
veel verzet. Zo zouden zonneweiden het Utrechtse Landschap aantasten, denk hierbij aan zowel de
natuurgebieden (m.i.v. Natura2000) als de door de UNESCO aangewezen gronden binnen de stelling van
Amsterdam. Verder gaan zonneweiden direct ten koste van de beperkte landbouwgrond die wij als provincie
Utrecht nog hebben.
De energietransitie vraagt erom dat we alle zeilen bij zetten. Op bepaalde gebieden dient men daarom
concessies te doen. Echter we moeten ook oog hebben voor ons landschap waar we trots en zuinig op zijn.
Ruimtegebrek is niet nieuw in Nederland en daarom is in oktober 2012 de Ladder van duurzame verstedelijking
4
(Ladder) ingevoerd . De Ladder bestaat uit een aantal vragen en gedachten die de overheid en de ontwikkelaar
dwingen kritisch na te denken over hun initiatieven. De Ladder wordt nu alleen nog maar toegepast bij
ontwikkeling van woningen, bedrijventerreinen, kantoren en overige stedelijke functies.
Het CDA is van mening dat zonneweiden een grote impact hebben op het Utrechtse Landschap en dat daarom
een nauwkeurige en kritische behandeling per initiatief nodig is. Zo kan bijvoorbeeld per initiatief eerst worden
gekeken of er in de omgeving niet voldoende daken van stallen of bedrijfshallen beschikbaar zijn of
parkeerterreinen waar doormiddel van speciale constructies de zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Vragen:
1. Is het College bekend met de genoemde artikelen in Trouw en het Algemeen Dagblad?
2. Is het College, net als het CDA, van mening dat we zuinig moeten zijn op ons landschap?
3. Wordt de Ladder van duurzame verstedelijking door de Provincie ook toegepast bij nieuwe zonneweiden? Zo
nee, waarom niet?
4. Wordt bij de toetsing van nieuwe zonneweiden de Ladder van duurzame verstedelijking, of een vergelijkbare
tool, onderdeel van de nieuwe omgevingsvisie?
5. Is het College bereid om de Ladder van duurzame verstedelijking op te nemen in het provinciale beleid als
het gaat om de toetsing van nieuwe zonneweiden? Zo nee, waarom niet?
Namens de Statenfractie CDA provincie Utrecht en hoogachtend,
T. Koelewijn en D. Boswijk
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