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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

van het CDA betreffende zonneweides (d.d. 23-06-2020) 

Geachte heer Boswijk 

In overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. 

Dhr. Boswijk stelt ter toelichting: 
Door middel van het opstellen van de Regionale Energie Strategieën is ervoor gekozen om de energietransitie 
zo lokaal mogelijk te organiseren. Het CDA juicht deze aanpak toe. Echter moet de energietransitie goed 
doordacht en in afstemming met de andere 'ruimtevragers', (natuur, woningbouw en de kringlooplandbouw) 
plaatsvinden. In vooral de Provincies buiten de Randstad, maar ook in onze provincie, worden grondeigenaren 
actief benaderd om hun land te verkopen of te verhuren zodat zonneweides kunnen worden gerealiseerd. De 
integrale aanpak ten opzichte van de andere ruimtevragers komt hiermee in het geding. Dit is voor de 
Provincies Friesland, Overijssel en Brabant reden dat er een tijdelijke stop komt op de ontwikkeling van 
zonneweides. Dit is een vergaande beslissing omdat hiermee de bottom-up benadering in het geding komt. 
Echter maken wij ons als CDA wel zorgen dat commerciële belangen van een enkele grondeigenaar en 
ontwikkelaar grote consequenties kunnen hebben voor het algemeen belang en een goede integrale afweging. 
Dil is voor het CDA aanleiding voor het stellen van de volgende vragen: 

1. Diverse gemeenten hebben al een 'beleidskader zon op land' ontwikkeld waarbij rekening is gehouden 
met andere ruimtevragers en op sommige locaties zonneweides zijn uitgesloten. Heeft de Provincie 
zicht of dat alle 26 gemeenten al een dergelijke afweging hebben gemaakt? 

Antwoord: 
De provincie heeft zicht op de ontwikkelingen van beleidskaders voor zon op land bij de Utrechtse 
gemeenten. Er zijn op dit moment vier gemeenten met een vastgesteld beleidskader. Daarnaast zijn 
veel gemeenten bezig met de ontwikkeling van een kader. Op basis van de inventarisatie verwachten 
wij dat medio 2021 in totaal 19 Utrechtse gemeenten een beleidskader 'zon op land' hebben 
vastgesteld. De overige zeven gemeenten zijn nog geen beleidskader aan het opstellen, omdat zij 
terughoudend zijn tegenover zonnevelden of weinig fysieke ruimte hebben. 
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2. Indien er gemeenten zijn die deze integrale afweging nog niet hebben gemaakt en hebben vastgelegd 
in een beleidskader 'zon op land', is de Provincie bereid om ze hierop aan te spreken en waar nodig te 
ondersteunen bij het maken van dit beleidskader? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
De provincie gaat met de gemeenten die nog geen kader aan het ontwikkelen zijn in gesprek, om deze 
gemeenten aan te sporen een beleidskader voor zon op land te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk 
dat er een goede integrale afweging plaatsvindt. Ook in het kader van de RES, is het wenselijk dat 
helder is onder welke voorwaarden zonnevelden in de gemeenten gerealiseerd kunnen worden. De 
provincie kan deze gemeenten desgevraagd ondersteunen bij de ontwikkeling van een beleidskader 
zon op land. Dit doet de provincie op dit moment ook bij vrijwel alle gemeenten die een beleidskader 
aan het ontwikkelen zijn. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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