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Aan: 
Fracties Provinciale Staten Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
CC: 
College van Gedeputeerden van de Provincie Gelderland 
 
 
 
Datum: 
5 november 2020 
 
Onderwerp: 
Zonneparken op land 
 
 
Geacht leden van de Staten van Gelderland, 
 
Met deze ‘blusbrief’ reageert onze zonne-sector naar u inzake de ‘brandbrief’ vanuit LTO-
Noord van 23 oktober over zonneparken, naar aanleiding waarvan u ook vragen heeft gesteld 
aan uw college van Gedeputeerden. Wij constateren een onjuiste weergave van 
ontwikkelingen en impact van zonneparken en wijzen graag op de baten die zon op land uw 
provincie brengt.  
 
Zonnepanelen komen al grotendeels op daken 
LTO-Noord suggereert dat er grotendeels voor zon op land gekozen wordt, in plaats van op 
daken. Dat is niet het geval. Holland Solar is uiteraard ook voorstander van het plaatsen van 
zonnepanelen op daken. Dit gebeurt ook al: van alle geïnstalleerde zonne-systemen is 80% op 
dak gesitueerd. Ook in de vorige SDE+-ronde is er een grote hoeveelheid zon op dak beschikt. 
Daarbij is in de nieuwe subsidievorm SDE++ (welke net is gestart in plaats van de SDE+) 
rekening gehouden met de positie van zon op dak. Deze komt nu eerder “aan de beurt” voor 
SDE++ subsidie dan zon op land.  De stelling van LTO “Er zijn voldoende alternatieven 
beschikbaar als (bouw)regelgeving en stimuleringsbeleid aangepast worden aan de 
voorkeursvolgorde” is dus (deels) al in voorzien.  
Wat betreft de bouwregelgeving stelt Holland Solar dat bij nieuwbouw het gebruik van daken 
voor duurzame opwek verplicht zou moeten zijn. Voor de bestaande bouw is het niet mogelijk 
om zon op dak verplichtend voor te schrijven voor gebouweigenaren. Dit zou ook op veel 
bezwaren stuiten.  
Ondanks de sterke groei van zon op dak, is de uitdaging om te komen tot -49% CO2 emissies 
nog steeds erg groot. Het Planbureau voor de Leefomgeving liet afgelopen vrijdag weer zien 
hoe ver Nederland uit de pas dreigt te lopen ten opzichte van de gestelde doelen. Het remmen 
van zon op land is daarom onverstandig. We stellen daarbij dat het remmen van zon op land 
niet de groei van zon op dak zal stimuleren: het zijn geen communicerende vaten.  
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Bescheiden rol voor agrarisch land 
De komende jaren zal er conform het Klimaatakkoord fors geïnvesteerd worden in wind op 
zee, waar de meeste hernieuwbare elektriciteit zal worden opgewekt. Daarnaast komen er 
windparken op dijken en langs kanalen en zonne-installaties op daken. Een relatief bescheiden 
deel komt in de vorm van zonnevelden op land terecht. De invloed van de energietransitie op 
de agrarisch grond is beperkt. In een ambitieus scenario met veel zon op landbouwgrond 
(waarin de helft van zonnepanelen op landbouwgrond zouden komen)  betreft het maximaal  
0,7% van het huidig agrarisch areaal in Nederland zo berekende het Ministerie van EZK1.  
Holland Solar herkent dus niet het cijfer van LTO dat 80% van de ruimtevraag bij duurzame 
opwek door op agrarisch gebied terecht zou komen en stelt dat dit cijfer veel bescheidener is.  
 
 
Te veel zon? 
Holland Solar gelooft in een verstandige (groeiende) mix tussen wind en zon op land. Deze mix 
zien wij ook grofweg uit de RESsen naar voren komen: mix zon op dak, zon op land, wind op 
land.  In de definitieve RESsen zal hier naar verwachten goed op gelet worden en er is in de 
energiesector veel aandacht voor de vraagstukken voor het inpassen van zonnestroom in de 
netten. Het is derhalve niet nodig om vanuit de Provincie zon op land tegen te 
problematiseren.   
 
Kansen voor de economie en voor de boer 
De uitrol van duurzame energie geeft een impuls aan lokale bedrijven in uw provincie die actief 
zijn in de aanleg en onderhoud van zonneparken; van installateurs en onderhoudspersoneel 
voor de parken zelf als de werknemers in de aanverwante industrieën. 
De (tijdelijke) omvorming van agrarisch land naar zonnevelden is voor individuele boeren een 
kans. Het gaat om boeren die zo hun bedrijfsvoering kunnen diversifiëren, die op minder 
geschikte gronden zitten of die geen opvolging hebben. Voor hen is een zonnepark een manier 
om het bedrijf goed voort te zetten. Voedselproductie komt derhalve niet door de 
energietransitie in gevaar. Sterker nog, veel boeren kiezen voor nieuwe verdienmodellen in de 
energietransitie en kunnen hun bedrijf continueren. Gronden voor zonnevelden vallen na 20-
25 terug naar de oorspronkelijke bestemming en zijn daarmee dus nooit verloren voor 
agrarische functies. Wij vinden dit een verstandige en afgewogen wijze van omgaan met grond.   
 
Kansen voor de natuur 
De ontwikkeling van zonnevelden is bij een goede vormgeving en beheer vanuit 
natuuroogpunt positief: biodiversiteit en bodemkwaliteit stijgen en koolstofopname in de 
bodem verhoogt. Met de gedragscode zon op land heeft onze sector met negen organisaties 
waaronder Natuurmonumenten en de Vogelbescherming afspraken gemaakt over deze 
vormgeving en beheer. Uitgangspunten zijn een aantoonbare toename van de natuurwaarden. 
Waar dat niet kan, horen geen zonneparken, stelt de zonne-energie sector zelf. De sector sluit 
bijvoorbeeld Natura 2000 natuurgebieden bij voorbaat uit. Daarnaast heeft de sector zich met 
de gedragscode gecommitteerd aan een goede landschappelijke inpassing, veel onbedekte 
ruimte, geen gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen en tijdelijkheid van de activiteit 
zonder schade aan bijvoorbeeld de bodem. Om deze resultaatverplichtingen met goede 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-
over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/23/beantwoording-moties-dik-faber-over-een-zonneladder-als-nationaal-afwegingskader-bij-inpassing-van-zonne-energie
http://www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland/
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voorschriften te verzekeren vindt een groot onderzoeksprogramma plaats met onder andere 
de WUR.  
 
Baten voor de omgeving 
Tenslotte is de financiële bijdrage van een zonnepark aan de omgeving aanmerkelijk groter 
dan bij andere sectoren zoals agrarisch gebruik. De overdracht van opbrengsten is buiten de 
duurzame energiesector een zeldzaamheid. Overal wordt er in lijn met het Klimaatakkoord en 
onze gedragscode gestreefd naar 50% lokaal eigendom en meerwaarde voor omwonenden. 
Meestal is er sprake van een bijdrage zoals panelen voor de buren of een omgevingsfonds. 
Tenslotte wordt er bij zonneparken anders dan bij agrarisch grondgebruik wel OZB en 
overdrachtsbelasting betaald. Onzes inziens is de duurzame energiesector gezien al deze 
bijdragen uniek. 
 
Kortom, we beseffen ons dat de energietransitie invloed heeft op grondgebruik en landschap 
en nemen daar onze verantwoordelijkheid voor. Onzes inziens heeft uw provincie bij 
investeringen in zonneparken op een zeer klein deel van het grondoppervlak, een sterke troef 
in handen richting een innovatieve, sterke en schone economie met voordelen voor de natuur. 
Graag gaan we met u hierover verder in gesprek. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Molengraaf 
Voorzitter Holland Solar 
 
 
 
 
Contact:  
Amelie Veenstra 
Amelie.veenstra@hollandsolar.nl 
 

https://hollandsolar.nl/nieuws/i849/subsidieaanvraag-voor-natuurlijke-zonneparken
mailto:Amelie.veenstra@hollandsolar.nl

