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Per mail verzonden aan:  het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente De 
Bilt 

Afschrift aan:  
Raad van de gemeente De Bilt 
BENG! in de gemeente De Bilt 
Vereniging Groenekan 
Stichting Brigida 
Bewoners vertegenwoordiging Lindelaan Groenekan 

Betreft : Zonnevelden in Groenekan 

Groenekan , 23 november 2021 

Geacht college, 

In Groenekan worden thans de inwoners door initiatiefnemers voor aanleg zonnevelden benaderd in zijn 
of haar directe omgeving. De inrichting van het landschap in en rond Groenekan zal echter elke inwoner 
raken gelet op de impact op de natuur en landelijke omgeving.  

Gelet op deze ontwikkeling vragen wij daarom uw aandacht voor het volgende. 

Initiatieven voor aanleg zonnevelden vragen om beleid inrichting landschap, een onderwerp dat u als 
college vorm zal moeten geven in het kader van de omgevingswet met alle betrokkenen. 
Projectmatige aanpak per initiatief in Groenekan schaadt ons inziens een zorgvuldige afweging bij 
inrichting van natuur en landschap. 

Als stichting Groenekans Landschap zetten we ons in voor de natuur, landschap en cultuurhistorie in en 
rond Groenekan. We streven ernaar de kwaliteit van de leefomgeving in stand te houden en om de 
landschappelijke en ecologische elementen ervan te verbeteren.  

We zijn ons daarbij bewust van actuele en reële maatschappelijke opgaven als woningbouw en 
klimaatadaptatie. Ontwikkelingen en initiatieven op dat vlak die onze doelstelling niet schaden, treden we 
open tegemoet, zeker wanneer ze de kwaliteit van natuur en omgeving ook deels versterken. Met deze 
positief kritische opstelling beziet het Groenekans Landschap de recente ideeën voor de energietransitie 
zoals zonnepanelen als volgt. 

Visie energietransitie Groenekans Landschap: 

Inpassing van windmolens of zonnepanelen kan niet los worden gezien van andere ruimtelijke vragen 
zoals natuurontwikkeling, landgebruik en woningbouw. De afweging hoort thuis in de Omgevingsvisie. 
De omgeving van Groenekan, ingeklemd tussen infrastructuur en bebouwing, is kwetsbaar. Flora, fauna 
en landschap zijn er van hoge waarde voor de regio en lenen zich primair voor andere maatschappelijke 
wensen zoals ecologisch verantwoord agrarisch grondgebruik en voor bosaanleg (nationale 
Bossenstrategie). 
Zonnepanelen horen allereerst op daken. Omzetting van agrarische gebieden in zonnevelden kan een 
mogelijke oplossing zijn indien op landelijk, respectievelijk regionaal en lokaal niveau geen andere keuzes 
mogelijk zijn. 
Die omzetting kan alleen daar waar geen hoge ecologische en landschappelijke waarden in het geding 
zijn. Wij adviseren u graag vanuit onze doelstellingen zoals gepubliceert op onze website en hierna 
benopt is weergegeven. 
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Randvoorwaarden voor inpassing van zonnepanelen op een bepaald perceel zoals wij als 
Groenekans Landschap inmiddels hebben vastgesteld zijn de volgende:  

1. Inpassing vindt plaats op basis van een landschapsontwerp.  
2. De impact van benodigde infrastructuur en bereikbaarheid van het perceel en van 

beheersvoorzieningen zijn bij besluitvorming meegenomen.  
3. Zichtlijnen die maatgevend zijn voor herkenning van het cultuurlandschap blijven behouden.  
4. Er treedt geen vervolgschade op aan aangrenzende gebieden.  
5. Verlies van ecologische waarden wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door toevoeging van nieuwe 

ecologische of landschappelijke waarden.  
6. Zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk wordt beschreven wat de aard, impact en duur is van de 

exploitatie van een zonneveld en wat verplichtingen zijn voor herstel en gebruik van de gronden na 
afloop van de exploitatie. 

De initiatieven voor zover nu formeel bekend in ons werkgebied van Groenekan: 

1. Een eerste verkenning door LC Energy van een zonneveld tussen Veldlaan en Beukenburg (tot aan de 
Nieuwe Wetering). Het Groenekans Landschap is absoluut tegenstander van een zonneveld op deze 
locatie, die van grote ecologische en landschappelijke waarde is. Het gebied maakt deel uit van de 
ecologische hoofdstructuur en cruciale noord-zuid corridor, is een rijk gebied voor de fauna. 

2. Een initiatief van BENG! en BHM-solar voor een zonneveld tussen de Lindenlaan en de A27. Dit gebied 
kent de kwaliteiten van het open cultuurlandschap, gedomineerd door lange percelen vanaf 
middeleeuwse ontginningsassen (Groenekanseweg en Nieuwe Wetering). Een locatie welke grenst aan 
gronden die wij als Groenekans Landschap hebben verworven voor inrichting “natuur”. 

U heeft als gemeente reeds kennis genomen van deze ontwikkelingen en er zullen wellicht nog meerdere 
locaties worden aangemeld.  Formele aanvragen voor aanleg zonnevelden zullen op korte termijn worden 
ingediend en moeten worden getoetst aan bestaand beleid. Voor zover ons bekend heeft u een 
voornemen om een “zonneveldenbeleid” vast te gaan stellen. 

Het Groenekans Landschap streeft naar integrale afweging bij keuzes in de ruimtelijke 
ordening.  Daarbij dienen regionale randvoorwaarden voor natuur en landschap te prevaleren 
boven individuele belangen van eigenaars / ontwikkelaars. Projectmatige aanpak op kleine 
schaal staat niet garant voor een juiste participatie en afweging van grote ingrepen in het 
landschap rond Groenekan.  

Deze keuzes vragen van u als bestuurders dat u een actieve dialoog zoekt met alle inwoners van 
Groenekan. Participatief besturen, waarbij de samenleving en het bestuur samen werken aan het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken in de onze gemeente.  De Omgevingswet zien wij als één van de van de 
dragers om het proces van samenwerking tussen u, als overheid en ons, inwoners van De Bilt, verder vorm 
te geven. De implementatie van de Omgevingswet biedt u als college daartoe een uitermate uitdagende 
leeromgeving om integrale afwegingen te maken voor ruimtelijk beleid.  

Graag vernemen wij van u op korte termijn op welke wijze u invulling gaat geven aan het “zonnevelden” 
beleid, rekening houdend met de uitwerking van omgevingsvisie, het genoemde participatie proces en de 
diverse komende aanvragen voor aanleg zonnevelden in en rond Groenekan. 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet, 
Het bestuur van het Groenekans Landschap, 

F. de Graaf, voorzitter Groenekans Landschap 
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