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Geachte meneer Mackus,
Met deze brief vraag ik uw aandacht voor de motie 34 682 nr.20 Dik-Faber c.s. over zon op
land die dinsdag aanstaande in stemming komt in de Tweede Kamer.
Deze motie roept op om geen vergunningen meer te verstrekken aan zonneparken op
landbouwgrond en natuur totdat de regionale energiestrategie start. We verzoeken u met
spoed via uw kanalen op te roepen deze motie nu niet te aanvaarden en de indieners met
klem te vragen de motie in ieder geval tijdelijk aan te houden tot dat de kamerbrief over
motie Zonneladder er is.
Met deze motie Zon op Land wordt de lokale ontwikkeling van zonne-energieprojecten, vaak
hand in hand met omgeving, in één klap gefrustreerd. Dat betekent zowel aan de kant van
het bedrijfsleven, als aan de kant van gemeenten en coöperaties, dat projecten in
voorbereiding èn projecten die bijna een vergunning hebben pardoes de prullenbak in
kunnen. Dit is een zeer kwalijke zaak.
We roepen u als ambitieuze lokale bestuurder op om een geluid te laten horen over de
schade hiervan, namelijk:
Zinvolle investeringen teniet
Het gaat om 3000-4000 MW aan projecten (inventarisatie van Holland Solar) die bijna
vergund zijn op landbouwgrond. Dit gaat veelal over slecht renderende akkerbouwgronden
die tijdelijk gebruikt gaan worden voor de opwek van schone stroom. Bedrijven en
coöperaties hebben al veel kosten gemaakt voor de ontwikkeling van deze projecten: dat
gaat om miljoenen uitgaven die teniet gedaan gaan worden en honderden miljoenen
investeringen die pardoes weg gaan vallen.
Lokale afweging geminacht
De lokale afwegingen in gemeenten met haar stakeholders worden blijkbaar geminacht
vanuit Den Haag. Dit frustreert lokale samenwerkingen tussen gemotiveerde ondernemers,

lokale ambtenaren, burgers en coöperaties. Holland Solar vindt dit onbegrijpelijk: Nederland
maakt zich op voor een lokale transitie met draagvlak en lokaal zeggenschap: bij gemeente,
regio en burger.
Inhaalslag loopt vast
De gewenste inhaalslag die Nederland nu doormaakt met zonne-energie draagt significant
bij aan de duurzame energiedoelen en CO2 reductie doelen, ook nog voor 2020. Deze motie
veroorzaakt een terugval in de inhaalslag voor de doelen duurzame energie (14% in 2020).
Wel 0,6 procentpunt hiervan zal niet gerealiseerd worden door deze motie. Dit staat voor 2
Mton CO2 reductie, die hard nodig is in verband het Urgenda doel voor CO2.
Zonne-energie goed voor max 2 promille landbouwareaal
Jaarlijks verdwijnen er duizenden hectaren landbouwgrond, ten gunste van andere functies
zoals bedrijventerreinen met distributiecentra. Zonneparken zijn maar een kleine veroorzaker
van afname van landbouwareaal, en dat zal niet veranderen: maximaal 0,1-0,2%
landbouwgrond zal in 2030 nodig zijn om de Nederlandse stroomvoorziening te vergroenen.
De sector snapt goed dat Nederland een klein land is waar efficiënt landgebruik noodzakelijk
is, wij gaan daarom continue en consequent in overleg met diverse partijen over hoe wij
zorgvuldig met landgebruik om kunnen. Uit deze gesprekken is de gedragscode voor de
sector ontstaan, waarin onder andere locatiekeuze, investeren in landschapsinpassing,
bodemkwaliteit, vormen van lokaal eigenaarschap een grote rol krijgen en waarin dubbel
landgebruik gestimuleerd wordt. De sector staat voor het zorgvuldig ontwikkelen van zon op
land, samen met de omgeving en met de nodige spoed, zodat Nederland zal verduurzamen.
Graag wil onze sector hand in hand met lokale partijen en natuurorganisaties verder om
mooie goed ingepast projecten te ontwikkelen, op daken, gevels, water, verweesde gronden,
en voor een deel op landbouwgrond.
Wij hopen dat u deze boodschap en brief kunt ondersteunen en via uw kanalen wilt
verspreiden,
Hoogachtend,

Amelie Veenstra Manager Beleid
Jaap Baarsma Voorzitter Holland Solar

