Stellingname SBP over Zonnepark Achterwetering
Het initiatief van IX Zon uit Leiden om duizenden zonnepanelen, ter hoogte het landgoed Persijn,
tussen de spoorlijn en de koningin Wilhelminaweg te willen plaatsen, maakt dat veel inwoners van
Maartensdijk vragen hebben over de mogelijke gevolgen voor natuur en landschapsbeleving.
Ook aan ons is gevraagd om een visie te geven.
We merken om te beginnen op:
-In het betreffende gebied is een bewoonde dassenburcht
en zijn er onder de A27 dassentunnels aangelegd. De
dassenwerkgroep Sticht en ’t Gooi heeft, onder
voorwaarden, geen bezwaar tegen de aanleg van het
zonnepark.
-Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) geeft aan dat op
genoemde locatie jarenlang op zeer intensive wijze
landbouw heeft plaatsgevonden waardoor de diversiteit
van de vegetatie zeer beperkt is (‘er groeit alleen maar
Engels raaigras’). Daarom staat de NMU achter een
zonnepark, maar zal wel nog randvoorwaarden stellen.
-Persijn B.V. (eigenaar landgoed) heeft aangegeven dat zij
geen bezwaar hebben tegen een zonnepark ten oosten
van het landgoed mits de oude zichtlijn in oostelijke
richting open blijft.
-De gemeente De Bilt heeft, gezien haar ambitie om in
2030 energieneutraal te zijn, een positief advies op dit plan
gegeven. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de
ruimtelijke ordening, maar is afhankelijk van de
voorwaarden die de Provincie inzake RO stelt.
-De gedeputeerden van de Provincie Utrecht en de Rijksoverheid zijn ten aanzien van
zonneparken terughoudender dan de gemeente De Bilt. Het provinciale beleid zal worden
vastgelegd in een zogenaamde ‘zonneladder’: een beleidsnota met daarin de voorwaarden
waaronder het plaatsen van zonnepanelen (en dus ook zonneparken) kan worden toegestaan. De
NMU geeft daarvoor de richting aan.
-De voltallige milieubeweging heeft zich onlangs achter afspraken over grootschalige plaatsing van
zonnepanelen op het land geschaard, om zodoende de doelen van het Klimaatakkoord te halen.
Voorwaarde is wel dat de natuur niet mag lijden onder de zonneparken.
Standpunt van SBP
Onze stichting is van mening dat, indien de noodzaak van een zonnepark wordt aangetoond, de
locatie Zonnepark Achterwetering voor ons acceptabel kan zijn. Wij stellen wel de volgende
voorwaarden;
- Voortijds wordt de structuur van het oorspronkelijke slagenlandschap hersteld;
- De zonnepanelen worden alleen op het meest oostelijke kavel langs de spoorlijn geplaatst;
- De stellages met zonnepanelen worden niet hoger dan 2 meter;
- De beheerder van het zonnepark mag geen bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen de
vegetatie onder en tussen de panelen;
- De sloten en greppels worden weer gegraven, hersteld en jaarlijks onderhouden;
- Langs de sloten in de Noord-Zuid richting worden struiken en griend ingeplant, zodat de
zonnepanelen niet vanaf de Koningin Wilhelminaweg zichtbaar zijn;
- Op de grondkavels tussen de Koningin Wilhelminaweg en het zonnepark wordt alleen
extensieve landbouw toegestaan.

