
 

Utrecht, 25 mei 2022 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 

Middels deze zienswijze reageert Holland Solar, de branchevereniging van de Nederlandse 

zonne-energiesector, op het door de Ministers in consultatie gebrachte (tijdelijke) wetsvoorstel 

voor het Transitiefonds landelijk gebied en natuur.  

 

Holland Solar is positief over het voornemen van de Ministeries van Economische Zaken en 

Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om €25 miljard te reserveren om de 

financiële zekerheid van noodzakelijke maatregelen voor de 2030 doelen voor natuur, stikstof, 

water en klimaat te borgen. Wij zien dat het voorliggende voorstel mogelijkheden biedt om de 

energietransitie in Nederland verder te ondersteunen en te versnellen, als mede de andere 

ruimtelijke opgaves waar we als samenleving voorstaan aan te pakken. Daarbij biedt het 

wetsvoorstel mogelijkheden voor de invulling van de ambities uit het Coalitieakkoord met 

betrekking tot de energietransitie, vooral als er een aantal voor de zonne-energiesector 

belangrijke maatregelen meegenomen worden in de te financieren maatregelen voor het fonds.  

Een van de doelstellingen van het Wetsvoorstel is het “financieren van landbouwmaatregelen 

met het oog op het verminderen van de emissie van broeikasgassen”, zoals omschreven in Artikel 

2(b). In lijn met deze doelstelling pleit Holland Solar ervoor dat multifunctionele zonne-energie 

projecten zoals agri-PV of grondgebonden zonneparken als buffergebied tussen een Natura 

2000 locatie en een stikstofproductielocatie, ook worden opgenomen als mogelijke projecten 

die van het fonds gebruik kunnen maken. Door het toepassen van agri-PV in de Nederlandse 

landbouwsector worden agrariërs in staat gesteld om over te stappen op een duurzame en 

toekomstbestendige vorm van voedselproductie. Tegelijkertijd kunnen zij zichzelf van een extra 

inkomstenbron voorzien, zodat eventuele inkrimping van huidige activiteiten niet hoeft te 

leiden tot het staken van de bedrijfsactiviteiten om bedrijfseconomische redenen. Tenslotte 

wordt, door het (lokaal) opwekken van hernieuwbare energie, ook de vraag naar door fossiele 

brandstoffen opgewekte energie verminderd en wordt invulling gegeven aan de afspraken zoals 

vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.  

 

https://www.linkedin.com/posts/holland-solar_gisteren-hebben-holland-solar-collegas-wijnand-activity-6930147369455902720-5iEs?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


 

Naast het toepassen van zonnestroomsystemen om de landbouwsector te verduurzamen, kan 

ook zonnewarmte een belangrijke rol spelen voor de agrarische sector. Zo zijn er inmiddels 

succesvolle voorbeelden van zonnewarmteprojecten die significante gas- en stikstofreducties 

mogelijk maken in de veehouderij en bij kassen. Een ander voorbeeld is een multifunctioneel 

zonnewarmtepark  op een waterbassin die daarbij op een multifunctioneel ingezette manier 

kassen van duurzame warmte voorziet. Naast een verlaging van de gaslasten voor agrariërs, 

maakt het toepassen van zonnewarmte dit type ondernemingen minder vatbaar voor 

prijsfluctuaties zoals die nu in de dagelijkse praktijk te zien zijn. Hiermee kunnen we de 

concurrentiepositie van Nederlandse agrariërs ten opzichte van buitenlandse producenten op 

de lange termijn versterker.   

Holland Solar is blij met de mogelijkheid om een zienswijze in te kunnen dienen op de 

voorgestelde Wetswijziging. Met het aanpassen van de voorgestelde wetswijziging aan de hand 

van bovenstaande suggesties kan een optimalere invulling worden gegeven aan de 

verschillende gebiedsgerichte en ruimtelijke opgaven waar we als samenleving voor staan. 

Holland Solar nodigt de Ministeries van harte uit om met de zonne-energiesector in gesprek te 

gaan over de hierboven voorgestelde maatregelen.  

Met vriendelijke groet,  

Nold Jaeger 

Holland Solar, de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector 

 

 


