BIJLAGE BIJ VERSLAG ENQUÊTE (CONCEPT) BELEID ZONNEVELDEN
In deze bijlage vindt u alle resultaten op de 11 enquêtevragen, inclusief de antwoorden op
de open vragen. De vragen zijn ingevuld door de 91 respondenten.
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Vraag 1: We zijn als gemeente verantwoordelijk voor het duurzaam opwekken van onze

energievraag en willen dit zoveel mogelijk op eigen grondgebied doen. Wat vindt u hiervan
(en waarom)?





























alleen als het een (de) effectieve manier is van opwekken.
Eens maar we hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Onze gemeente wordt al extra
belast door de buurgemeente houten impact windpark.
Mee eens, en bedenk daarbij dat het om twee soorten energie gaat: Elektriciteit en warmte
Net als alle anderen zullen we onze bijdrage moeten leveren
Goed, ik vind het belangrijk dat we ons allemaal inzetten voor het klimaat. Als individu, als gemeente,
op landelijk niveau en bijvoorbeeld in EU. Als de gemeente en landelijk bestuur niets doen, wordt de
burger ook niet gestimuleerd om zich in te zetten.
Belangrijk, noodzaak
Prima als omwonenden daar geen hinder van hebben.
Niet nodig. NL heeft mogelijkheden zat!
Mooie natuur mag niet opgeofferd worden. Geef liever subsidie aan huiseigenaren om hun daken zo
vol mogelijk te leggen.
Wel op eigen grondgebied maar ,alleen op daken en zeker niet op weiland of braakliggend terrein. De
gemeente moet zuinig met grond en dit niet gebruiken voor zonnepanelen.
Vind ik prima, mits duidelijk wordt wat u onder 'energievraag' verstaat. elektriciteit? warmte?
mobiliteit? Gaat het om huishoudens of ook bedrijven (machines, vrachtwagens, bedrijfsgebouwen en
bedrijfsprocessen?
Deels eens: als het even kan niet ten koste van natuurgebied en agrarisch gebied. We hebben in
Nederland kilometers lange snelwegen. En zo zijn er vast nog meer slimme combinaties te maken. En
dat hoeft dus niet altijd in onze gemeente te zijn. Ik vraag me ook af of stedelijke gebieden hierin
slagen.
Dat is prima
An zich prima, mits dit de openbare orde niet beïnvloed.
"Dit is een heel goed streven, maar hiervoor zal heel veel regelgeving opnieuw geschreven moeten
worden. te denken aan de Geer 3. Alle wegen zo ontwerpen dat alle huizen in ieder geval met een
zijde op de zon kant liggen. huizen bouwen het de hoogste isolatie waarden. De project ontwikkelaars
verplichten zo te bouwen. Dus heel sterk in je schoenen staan.
Geen geld steken in bestaande huizen aanpassen, dit is financieel niet haalbaar. ( Veel te hoge kosten,
on verkoop baar. )"
Een goede zaak om verantwoordelijk te zijn voor onze eigen energievraag. Wel kritisch blijven over de
haalbaarheid op eigen gebied. Samenwerking met andere gemeenten in een vroegtijdig stadium is
belangrijk, gezamenlijk kun je meer. Verder moet voorkomen worden dat wat in de eigen gemeente
geen overlast geeft, dat bij de buren wel doet. (windmolens Goyerbrug)
Redelijk uitgangspunt.
Prima
vanzelfsprekend goed. We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor ons gebruikte energie.
Ja, indien niet door investeringsmaatschappijen met subsidie deze energie geoogst wordt en
vervolgens duur aan de inwonenden van Wijk bij Duurstede wordt verkocht. En nee, als t.g.v.
verdringing particuliere opwekkers (zonnepanelen op woningen, die vanwege energie overschot niet
meer terug kunnen leveren aan het net) benadeeld worden. Nee, als de opwek methode het
landschap sterk gaat bepalen; zonneparken leveren wellicht meer op dan de fruitteelt of
landbouwgrond, telers en boeren verhuren/verkopen hun grond aan investeerders. Ja als dit gebeurt
op gronden die al wel industrieel van aard zijn, zoals bijv. bedrijventerreinen.
"Compleet inefficiënt om dit per gemeente te gaan bepalen. Dit schaadt alleen maar waarbij dit ook
geen positief effect zal hebben op korte noch lange termijn. De nadelige effecten zijn echter niet
gering en zouden daarmee ook vragen bij beleidsvoerders moeten geven. Wetenschappelijke



































rapporten over gezondheid worden niet erkend en wet- en regelgeving om mens en dier te
beschermen gestoeld op verouderde informatie.
Naast feit dat niet past in ons energienetwerk. Verstoring natuur en landschappelijke waarden waarbij
biodiversiteit steeds meer in gedrang komt.
Een keuze waarbij de minste CO2 voetafdruk wordt afgegeven wordt niet benut en sterker nog wordt
aangegeven dat deze technologie nog 15 jaar op zich laat wachten wat absolute onwaarheid is.
Drogredenen en propaganda omtrent duurzaam wordt getoond en uiteindelijk wordt geld boven
belang mens/dier en natuur gesteld."
Opzich is daar niets mis mee. Het moet alleen niet ten koste gaan van het mooie rivierlandschap of de
velden rondom de boomgaarden.
heel goed, het is of actie ondernemen, of wijk aan zee worden.
Prima. Goed om het eigen beheer te nemen.
Juich ik zeker toe maar wel op een manier waarop dit goed ingepast wordt in de leefomgeving waarbij
er gekeken wordt naar de impact op mens en natuur.
Mooi streven om energie onafhankelijk te worden maar is daar wel voldoende ruimte en draagvlak
voor.
in beginsel een goed uitgangspunt
Iedere gemeente voor zich is net zo vreemd als ieder land voor zich, op het moment dat de buurman
niets doet is de uitstoot nog steeds te hoog, maar helemaal niets doen is ook geen optie.
Heel goede zaak: eigen broek ophouden
Heel goed, mits ook deelname van de inwoners mogelijk is en het rendement oplevert. Er is tenslotte
straks meer vraag naar groene stroom in tegenstelling tot met fossiele brandstoffen opgewekte.
Een beetje vreemd, we produceren meestal onze goederen en diensten waar dat het beste,
efficientste en meest duurzaam kan, waarom dan energie niet?
Ik ben voorstander, wel onder een aantal restricties. Het resultaat van de investering komt ten goede
aan de bewoners en niet aan een handjevol mensen, die het geld hebben. Dit betekent een uitgifte
doen van aandelen.
"Prima op daken en kleine! windmolens, maaaaaar als eerste zal men zich bewust moeten worden dat
we maar niet steeds meer en meer energie moeten gaan verbruiken. Dat kan niet maar zo door blijven
gaan.
Wat je niet verbruikt hoef je ook niet te leveren!
Maak dat duidelijk aan uw burgers!
Je kan toch niet klein Nederlands landschap volleggen met zonnepanelen! Wij hebben zelf panelen op
de stal en die zie je niet
Goed, maar dan wel zoveel mogelijk op daken van gebouwen en niet op velden
Duurzaam opwekken van onze energie is door de overheid opgelegd, waar blijven zij met
voorstellen/aanwijzingen enz. over de kosten o.a. Verder vind ik dit op eigen grondgebied doen prima,
mits het ook ten goede komt aan de eigen inwoners.
Goed wanneer dit verantwoord kan maar er is niets mis mee om partners buiten het eigen gebied te
zoeken (andere gemeenten) wanneer het ten koste gaat van natuur of landbouw
Gedeeltelijk eens. De verantwoordelijkheid zie ik zeker, maar investeren in windmolens op zee lijkt mij
een goede zaak. Dus die verantwoordelijkheid is niet gekoppeld aan 'eigen grondgebied'.
Doen! Ook aandacht voor windmolens, het moet en en, discussie kan je niet los zien van elkaar
Dat brengt de noodzaak om maatregelen te treffen (t.b.v. klimaatverandering) dicht bij de inwoners,
die daarvoor mede-verantwoordelijk zijn; draagt dus bij aan de oplossing + het inzicht in de
problematiek.
"Niet nodig, energiebesparing moet locaal, energieopwekking kan landelijk / europees, op zee.
Landbouwgrond voor voedselproductie niet opofferen voor zonnevelden"
Zonde van de uitstraling. Geen windmolen of zonneveld past hierin
Zolang het onze mooie stad en omgeving niet aantast. Ik zou eerst daken van scholen, industrieën etc
gebruiken
Ik vind het erg belangrijk om op een schone duurzame manier energie op te wekken




































Dat vind ik prima, maar dan wel graag rendabel. Windmolens bij t kanaal (industrieterrein)zijn veel
rendabeler dan zonnevelden en veel minder lelijk. Je hebt er voordezelfde energieopbrengst veel
minder van nodig.
Een uitstekend idee, maar naast zonneenergie ook windenergie gebruiken.
Ik vind het onnodig om horizonvervuilende maatregelen te nemen die geen toegevoegde waarde als
het niet waait of donker is.
Niet in de natuur! Gebruik daken van huizen, daken van industrie terrein.
Mee eens, kunnen dan meer mensen (collectief) van profiteren denk ik
In principe mee eens. Echter moet het wel onderdeel zijn van het integrale gemeentebeleid (dus
inpasbaar in de andere doelen/beleid van de gemeente/provincie. Zonnepanelen alleen volstaat niet
('s nachts geen zon)
Bij energie neutraal dient de gemeente de volledige energievraag op eigen grondgebied op te wekken.
Grootste onzin die je kan bedenken; denk op zn minst landelijk en liever nog global
Prima idee, zo zijn de bewoners meer betrokken en dus minder tegen
Klinkt op zich niet verkeerd. Als het haalbaar is is zelfvoorzienend zijn wel prettig.
Er is veel energie nodig. Dat kun je niet alleen regelen via andere plaatsen in het land. Dit past ook
goed binnen het concept van een lokale economie.
"Mee eens, maar ... we zijn als gemeenschap verantwoordelijk en de gemeente moet dat faciliteren,
stimuleren, mede-organiseren etc.. Vanuit de insteek van duurzame ontwikkeling is het ethisch en
moreel verwerpelijk om de problemen af te wentelen op 'de buren', waarbij die buren de rest van de
wereld zijn. Dus ja, eigen grondgebied, waarbij op regio/provincie/landniveau -in deze volgordekansen en belemmeringen uitgewisseld kunnen worden. Die kansen en belemmeringen kunnen ook
door andere maatschappelijke kosten en baten gecompenseerd/vereffend worden.
Kortom, op eigen grondgebied je verantwoordelijkheid nemen en niet over de schutting gooien. "
Goed idee! Maar niet ten koste van de voor de mens noodzakelijke natuur, boerenlandgronden en
waterbeheer. Dus uitsluitend bedrijfsgebouwdaken, Woningdaken en dergelijke gebruiken.
Goed, maar er zijn genoeg daken voor zonnepanelen ipv weilanden.
Uitstekend, verbeter de wereld, begin bij jezelf
liefst helemaal niet, laat ons blijven genieten van de prachtige akkers en natuur tot aan de horizon
Ik vind de verantwoordelijkheid voor gemeenten slechts beperkt. Het is goed dit in een groter geheel
te bezien.
"Windmolens is beter,kost minder land.
En eerst bewoners dwingen daken vol te leggen."
Goed plan!
Het is prima om duurzame energie op te wekken, maar NIET pal naast een woonwijk.
Duurzaam energie opwekken is prima, echter niet pal naast een dorpskern een zonneveld plaatsen. Er
is genoeg ruimte in de buitengebieden.
Correct
Een prima streven. Het principe van de vervuiler betaald of wel de "gebruiker wekt op".
Zoek samenwerking met andere gemeenten. Wijk is te klein om dat alleen te bekostigen.
Slecht idee. Veel te veel negatieve impact ten opzichte van de voordelen
Terecht zo moet elke gemeente het proberen
Prima, zoveel als je zelf kunt doen! Op eigen grondgebied. Niet anderen laten opdraaien voor je eigen
verbruik.
Heel goed, maar dan mag niets uitgesloten worden Denk daarbij ook aan windmolens die effectiever
zijn dan zonnepanelen
Als daar een geschikte locatie voor is vind ik dat goed, echter is Wijk zo mooi om zijn historische en
natuurlanschappen. Dus vind ik ook dat er gekeken moet worden naar andere grensgebieden, die veel
beter geschikt zijn dan ons mooie landschap





























Het kan en mag geen verantwoording van een gemeente zijn. Het zijn commerciële belangen van
industrie partijen en daar kan hoogstens het faciliteren van mogelijkheden voor een gemeente als rol
zijn weggelegd
Dit hoeft niet specifiek op eigen grond, ook het investeren in initiatieven buiten de gemeente grens
moet mogelijk zijn
Naar mijn mening moet de gemeente voorwaardescheppend zijn en zich erop voorbereiden dat de
doelen zonder al te veel regels gehaald kunnen worden.
goed uitgangspunt
In principe mee eens maar het mag niet ten koste gaan van agrarische grond of de natuur. Gebruik
zoveel mogelijk bestaande bouw , en industrieterreinen
Logisch dat je dat als gemeente bij je eigen grond houd, maar kies dan voor gebouwen die al op die
grond staan
Belangrijk, maar zonder windmolens niet te doen
Top
Prima, stimuleert bedrijven in de gemeente. Zij subsidie voor het aanbrengen/het mogen gebruiken
van hun dak voor panelen. Wij als bewoners hier gebruik van maken
Energie moet je opwekken op de plaats die daar het meest geschikt voor is. Wees realistisch; niet alle
dorpen opofferen aan decentralisatie van energieopwekking. Zo importeren we ons voedsel ook van
elders en worden onze winkelartikelen lang niet allemaal hier gemaakt....
prima doelstelling, hou het bij de deur zodat iedereen wordt gestimuleerd en gemotiveerd om
duurzaam op te wekken
Simpel, zelf opwekken op eigen gebied voor hetgeen we verbruiken
Eens, mits we zorgen dat ons prachtige landschap daarmee niet verloren gaat
Ik begrijp dat de gemeente dit op eigen GRONDgebied wil doen. Wat mij betreft mag GROND breder
worden geïnterpreteerd: daken, geluidswallen, enzovoorts.
Goed idee. Vooral windmolens kunnen hier bij helpen.
prima
We zijn zeker verantwoordelijk om iets te doen, maar om meteen het eigen grondgebied vol te leggen
met zonnecellen vind ik te ver gaan! Dan gaat mijn voorkeur uit naar een participatie in een nucleaire
installatie hoe politiek incorrect dat ook is.
Prima, waarom een ander tot last zijn en iets opdringen?
prima idee: alleen eigen grondgebied
Zeer goed, eigen verantwoordelijkheid. Doen.
Dat is top!
Duurzaam opwekken is prima. Maar niet naast een dorpskern!
goed uitgangspunt, maar niet ten koste van alles.
Als dit kan op eigen grondgebied is dat te verkiezen boven een landelijke regeling, mits de inwoners
daarin ook kunnen bijdragen en meedelen.

Vraag 2: Een zonneveld heeft invloed op het omliggende landschap. Vindt u dat een

zonneveld zichtbaar mag zijn in het landschap?
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Nee

Geen mening

niet als het dichtbij de bebouwde kom ligt. En niet doen als het veld in een landschappelijke waardevol
en agrarisch waardevol gebied komt. D.w.z. doen o.a. niet midden in een fruitteelt gebied, wat
karakteristiek voor onze omgeving. Inpassen, indien aan de orde - omgeven door bomen, struiken, die
ook CO2 opvangen.
De hoogte ervan is punt van zorg. We zijn een toeristische streek. Denk eerst aan industrie gebied en
daken.
Ik vind zonnevelden een mooi gezicht. Voor diegenen die dat niet vinden: Het hoeft niet direct naast
een weg zichtbaar te zijn, maar in de verte geen enkel probleem. voorbeelden: ten zuiden van zowel
de provinciale weg als de Langbroekerdijk als de Goyerdijk zijn mogelijkheden genoeg. indien door de
buurt gewenst kan een haag van ca 2 meter hoog de panelen onzichtbaar maken terwijl de zon, die
immers vanuit het zuiden komt vrij toegang heeft.
Zonder overlast voor omwonenden
Het is niet zo mooi natuurlijk, maar het klimaat gaat boven mooi landschap. Wel is het belangrijk dat
de zonnevelden geen negatieve invloed hebben op bijvoorbeeld insecten en dat er geen grootschalige
bomenkap plaatsvindt om zonnevelden aan te kunnen leggen.
Ik zeg nee, want de mooie natuur mag er niet mee vervuild worden. Maar er zijn ook plekken waar
een zonneveld niet storend is.
Slecht! we moetyen dit niet willen. Zoek maar m,eer geschikte daken bijvoorbeeld bij het
industrieterrein.
Een zonneveld is een lelijk gezicht en gaat ten koste van de biodiversiteit. Er mag niets naast en onder
groeien en dus moet alle (on)kruid worden verwijderd. Er ontstaat dus een stukje woestijn, ecologisch
gezien.
Waarom een Zonneveld waarbij alleen overdag energie opgewekt wordt! Een windturbine kan dag en
nacht energie opwekken!
Alleen daken gebruiken
Mooi afbakenen achter een hoge haag. Tevens de panelen iets hoger plaatsen, zodat bv. schapen of
koeien er onder door kunnen lopen.
Hagen, bomen, graswallen kunnen helpen bij het in het landschap inpassen.
Eerst alle oppervlakte op daken benutten. Kostbare en in Nederland schaarse landbouw-, natuur,bouwgrond niet in laten nemen door zonnevelden.


































Een zonneveld mag volgens mij absoluut niet zichtbaar zijn vanuit het landschap. evt. een z.g
windsingel om het veld aanbrengen zoals bij fruitboomgaarden. Hoog of laag is afhankelijk van de
omgeving.
Nee, Zonnevelden hebben een technische uitstraling, de streek kenmerkt zich als groen gebied met
ook daarop gericht toerisme. Zonnevelden nemen geen CO2 op, dus klimaatdoelstellingen worden in
die zin negatief beïnvloed. Indien de zonnepanelen op daken van bedrijven worden geplaatst zijn ze
wel zichtbaar in het landschap echter storen daarin niet anders als het reeds bestaande dak.
Heb mijn dak ter beschikking gesteld aan Ewec, eerst alle daken volleggen voordat aanzet wordt
gemaakt om de laatste stukjes natuur te vernietigen.
Tenzij het zonneveld direct grenst aan een industrieterrein o.i.d.
op een mooie manier, doordacht met medewerking van lamdschapsarchitecten.
Een zonneveld is per definitie zichtbaar in het landschap aangezien dit een nieuw element is in het
landschap en niet onzichtbaar kan zijn. Alleen de impact op de leefomgeving is afhankelijk van de
inpassing in het landschap. Zo is de impact op een zonneveld direct tegen een leefkern aan anders dan
eentje die achteraf ligt. Daarnaast is het een afweging of je vruchtbare grond dient op te offeren voor
energie voorziening of dat dit gebruikt wordt voor landbouw of afgeleide hiervan.
Soms had ik willen kiezen, geheel afhankelijk van locatie (natuur of cultuur landschap)
ik zou helemaal geen zonnevelden in de Kromme Rijnstreek willen hebben. Het landschap hier staat al
sterk onder druk van de 'plastificering' van de boomgaarden, de alsmaar uitdijende percelen van
Sempergreen, en de agrarische bebouwing. De Kromme Rijnstreek was ooit een Beschermd
Landschapsgebied. Laten we die bescherming in ere herstellen
Op het moment dat het veld niet te hoog of te groot is kan het prima in het landschap
Grootschalige zon en wind clusteren; niet overal een beetje. Wel goed energielandschap ontwerpen
met meerdere functies.
Door het te omgeven met een natuurlijke haag van bijvoorbeeld fruitbomen
Ik zou voor zonnevelden de onrendabel stukken grond nemen, die niet goed geschikt zijn voor
landbouw enz. zoals bv bij het klaverblad Hoevelaken gedaan is. Het lijken nu de stukken grond te
worden die het meeste financiële winst opleveren voor de investeerder.
In een dicht begroeid Nederland is het denk ik niet te voorkomen dat zonnevelden zichtbaar zijn.
"Als ik de foto’s zie word ik misselijk. Hoe is het mogelijk dat dat dit mogelijk gemaakt gaat worden!
Wat kost het niet een energie om dat aan te leggen en het net te vergroten!
Wij wonen ‘buiten’ en willen dat graag zo houden. Ik denk dat iedereen door een lieflijk landschap wil
fietsen en tot rust komen. Leuke kleine windmolens lijken mij beter passen langs het water (nieuw
Kinderdijk) of naast grootverbruikers"
ja, mits het voldoende afgeschermd wordt door groen en op velden die bv. braak liggen. Is het terrein
langs het Amsterdam Rijn kanaal, misschien een idee, lijkt me beter dan de lawaaiïge windmolens.
Ook boeren, die om één of andere reden (gedeeltelijk) willen stoppen met hun bedrijf, inschakelen (zij
beschikken meestal over de grootste stukken grond).
Eerst alle daken vol dan pas het toch al onder druk staande landschap belasten!
Volgens mij zijn er voldoende mogelijkheden om deze velden uit het zicht te houden. Daarnaast zijn er
inmiddels ook technieken om zonnevelden op het water aan te leggen. is die mogelijkheid in waterrijk
Wijk bij Duurstede al onderzocht?
maar niet overal. Daar waar het grenst aan bijvoorbeeld een industrieterrein, vind ik het prima. Als het
mij het zicht ontneemt op bijvoorbeeld het groene Langbroekerweteringgebied of de Utrechtse
Heuvelrug, vind ik het minder. In dat geval liever 'inpakken' met groen.
Zonnevelden zijn niet wenselijk, zonnepanelen moeten op bouwvlakken en daken van industrie,
woningen en boerderijen. Eventueel talud van kanaal.
Geen. Alleen op daken van gebouwen en huizen
Liever niet zichtbaar, dus eerst alle andere mogelijkheden benutten en dan kiezen voor onopvallende
plekken
Niet, ik denk dat er mooiere en betere oplossingen zijn. Ik zie nog veelindustriele daken onbenut






























Door het aanbrengen van een gebiedseigen beplanting van bomen en struweel op de stroomruggen.
In open gebied past geen boombeplanting. Daar zijn zonnevelden landschappelijk moeilijkinpasbaar.
Het hoort bij deze tijd. Het geeft ook een positief signaal af, wij zijn bezig met duurzaamheid
Je kunt niet anders, wil je een effectieve opbrengst hebben. Wel liefst zo dat het landschap zo weinig
mogelijk wordt aangetast. Betekent ook dat je het niet op plaatsen doet waar de natuurwaarden
(zoals natura 2000 gebieden) hoog zijn.
Juist het zichtbaar laten/maken zorgt voor een toenemend bewustzijn bij omwonenden en passanten.
Daarbij heeft alles wat je buiten maakt invloed op de omgeving. Zeker een zonneveld kan niet
onzichtbaar worden gerealiseerd.
Zonnevelden zijn pure landschapsvervuilers; alles in de buurt raakt van slag; mens en dier
Ligt er een beetje aan hoe opvallend (en lelijk) de panelen zichtbaar zijn. Ook maakt het uit of het
landschap oorspronkelijk wel mooi was of juist toch al lelijk braakliggend terrijn o.i.d.
Heg er om heen
Het mag wel, maar als het even kan graag afschermen met bomenrijen zoals rond een boomgaard.
Al eeuwen is in het landschap zichtbaar dat het veranderd is door onze energiewinning. Plassen,
polders, mijnafvalbergen, centrales met koeltorens, hoge druk gastransportleiding tracés, tracés met
hoogspanningsmasten, .... , allemaal zichtbaar maar vrijwel niemand die zich dat realiseert. En dan
wordt onbekend ook onbemind. Tot de stroom- of gasaanvoer een keer stilvalt. Laat maar zien dat
onze energievoorziening een ruimtevrager was, is en weer in toenemende mate wordt. En laat maar
zien dat zowel voor de elektriciteitsvoorziening als voor warmtevoorziening grote oppervlakten nodig
zijn. Afhankelijk van de soort opwekking kan die ruimtevraag minder of effectiever worden.
Zonnevelden voor warmte (velden met zonnecollectoren zoals NUON dat in Almere heeft) kunnen een
factor 2 tot 3 meer energie (lees in de vorm van warmte) opwekken. Ook dan is er nog steeds wel een
opslagprobleem, maar dat is voor elektriciteit eigenlijk niet anders. We zijn erg verwend geraakt de
laatste 60 jaar door ons energievraagstuk voor een groot deel weggestopt te hebben gekund. Of in het
buitenland (kolen en olie) te laten 'neerdalen' (mijnbouw, oliebronnen etc.).
Zonnevelden zijn niet in de omgeving van Wijk bij Duurstede in te passen. Daardoor ontstaat veel te
veel landschaps- en horizon vervuiling. Dat kan het Kromme Rijn landschap niet hebben. De nadruk
moet liggen dat wij veel minder energie gaan gebruiken in plaats van meer. Datgene wat zonder
elektrisch vermogen kan moet zonder gebeuren. Uitsluitend daken (bedrijfsgebouwen, woningen,
andere gebouwen en flatgebouwen) gebruiken!
Ik pleit zoor zonnevelden in de bermen langs de wegen en voor zonnepanelen op gebouwde
accommodaties, omdat ik graag zie, dat het grondoppervlak wordt benut voor woningbouw, land- en
veeteelt en bebossing.
streekeigen groen
Niet zichtbaar in het landschap pal naast een woonwijk. Het is afschuwelijk om dagelijks
geconfronteerd te worden met uitzicht op een 'doodse' zwarte massa zonder flora en fauna!
Naast een zonneveld wonen is niet prettig. Dag in dag uit geconfronteerd worden met een 'doods'
uitzicht zonder vogels en bloemen. Een zonneveld in een buitengebied waar je langs rijdt met de auto
of fiets heeft een veel kleinere impact.
Als je elektriciteit wilt gebruiken moet je er ook mee instemmen dat het opgewekt wordt. Soms is dit
ten nadele van de leefomgeving.
"Mag wel zichtbaar zijn maar alleen op schuren, stallen, platte daken enz.
Geen landbouw-weide- en natuurgronden opofferen. Blijf daar vanaf."
Een zonneveld in de natuur klopt niet. Met behulp van struiken of bomen rondom het veld zou het
veld voor omwonenden en voorbijgangers aan het oog moeten worden onttrokken.
Zichtbaarheid is goed voor de bewustwording.
Wel graag rekening houden met zo laag mogelijke montage
In deze stelling gaat u er vanuit dat het in een landschap ligt terwijl slechts 4% van de benutte daken is
ingevuld zolang dit niet optimaal is gebruikt kan er van zonnenvelden nog geen spraken zijn.
Altijd minimaal 300 meter van bebouwd dorps/gemeente randen



















liefst helemaal niet. niet in deze dichtbevolkte provincie, zoek de geschikte daken waar ze niet
zichtbaar zijn op toch al aangetaste plekken zoals industrieterreinen.
Gebruik zoveel mogelijk bestaande bouw, huizen industrieterreinen en offer geen natuurgebied of
agrarische grond hiervoor op.
ziet er toch niet uit in zo'n mooi gebied als Wijk bij Duurstede
Volwaardige landschappelijke inpassing met groene zones en aandacht voor vergroten biodiversiteit
Sporthal, scholen, nieuwbouw stimuleren om bij het ontwerp rekening te houden met daken van
zonnepanelen, schuren van boeren, industrieterrein; Coöperaties opzetten en klaar. Dan heb je meer
oppervlakte en iedereen tevreden.
Niet
ja/nee; bijvoorbeeld een industrieterrein lijkt mij een uitstekende plaats. Maar vlak bij de bebouwing
vind ik niet kunnen.
"Ik ben tegen zonnevelden. Er zijn voldoende alternatieven voor zonnevelden.
Denk aan daken, geluidswallen, enzvoorts
Op industrieterreinen zijn zoveel daken leeg, deze kunnen worden gevuld met zonnepanelen."
Neemt wel veel ruimte in. Vooral daken gebruiken!
geen grote hekken eromheen, maar groene hagen
"Onzichtbaar! Op de daken van huizen prima, maar niet in de natuur!
Stop die anders maar helemaal in een fles, ter “behoud”.
we willen graag blijven genieten van een ouderwets landschap met akkers tot aan de horizon
Niet alleen nadenken over zonnevelden, ook over windmolens het moet een en en discussie zijn
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geen voorkeur/weet niet

zie vorige vraag en antwoord!
In verband met impact voor omwonenden.
Dat hangt van de situatie af. Moet per geval bekeken worden.
Het is niet mooi, dus verder weg is in dat opzicht fijner. Maar ik weet niet wat de voordelen zijn van
het aanleggen dicht bij woningen
Op daken van gebouwen
Zo weinig mogelijk de groene ruimte aantasten.
Zonnepanelen hebben de nare eigenschap om bij een bepaalde zonnestand verblindend te kunnen
zijn!
Geen dure bouwgrond gebruiken voor zonneveld, maar landbouw grond.
dicht bij de bebouwing is de kans op overlast door schittering groter.
Geen zonnevelden eerst daken maximaal beleggen.
Wat is ver weg van de bebouwing. 200 meter lijkt mij een goede afstand met een bomenrij er
omheen.
Het landelijk karakter voor zowel dorpskernen moet behouden blijven. Naast industrie is acceptabel,
ten koste van natuur en landbouwgronden niet.
"Daken en electrisch grid zoals deze nu is aangelegd eerder optimaal benutten voordat men nieuw
energiegrid gaat trekken en daarmee ook buitengebieden gaat verstoren. Zie alleen al de nieuwe
rapporten wat electrisch grid en windmolens plaatsing in Noordzee te weeg brengt. Wederom geen
positief verhaal.
We hebben een balans nodig, steden en buitengebieden, natuur hersteld zichzelf en geeft recht op
leven.
Echter tendens lijkt destructie van leven nu steeds vaker in Nederland wordt gekozen om
buitengebieden te gaan industrialiseren met zonnevelden of windmolens (de asbest van de toekomst).
Is het geen optie om i.p.v. zonnevelden veel meer daken van bedrijfspanden met zonnepanelen te
bedekken?! Dat gaat veel minder ten koste van het landschap.
heeft de kabellengte naar de kernen invloed op de energieopbrengst? dan dichterbij.
Zonnevelden zorgen voor een industrieel beeld en hebben impact op de leefomgeving. Denk aan
opwarming van de omgeving, reflectie, visueel, extra brandgevaar met chemische stoffen, extra
stroomvoorzieningen etc.
Vanwege landschappelijke inpassing. Kan wringen met mogelijke uitbreidingen woningen.































helemaal niet dus.
Energie opwekking wordt een nieuwe functie in ons landschap; hoeft niet onzichtbaar; kan trouwens
ook niet bij windenergie
Dichtbij dorpskern of woningen is onvoldoende ruimte, dus geringe voorkeur voor buitengebied
op onrendabele stukken, bv het talud van het Amsterdam rijnkanaal, grasvelden en bermen op het
industrieterrein etc.
Ver, ook hier in Wijk bestaat expansie drift. Dus het gevaar zit er in dat de zonnevelden tzt verhuisd
moeten worden.
"Alleen op daken! Standaard bij nieuwbouw vanaf nu.
Waterenergie, de Rijn stroomt de hele dag gratis voorbij."
Alleen op daken van (bedrijfs)gebouwen, niet op velden
Als dit mogelijk is.
Het huidige landschap geeft rust en ruimte wees zuinig op die kwaliteit! Industrie terreinen of andere
voorzieningen komen eerst in aanmerking
als het mogelijk is uit het zicht te houden maakt het niet uit waar een veld neergelegd wordt.
Niet wenselijk, alleen op daken
Geen van 3. Gewoon niet
Hangt echt vd omgeving af
Gewoon niet! En niet blijven volharden in het weren van windmolens. Met deze plannen maak je de
gemeente lelijker dan een paar windmolens!
Naast een landschappelijke inpassing kan hier ook ruimte worden gegeven aan een wandelroute.
Helemaal geen zonneveld.
Gebruik daken, geen natuur opofferen
Energievoorziening hoort bij de menselijke activiteit "wonen en werken". Welk zodanig dat er geen
last van reflectie oid is. Scheelt ook mogelijk graafwerk om naar een lokaal verdeelstation de energie
te leiden.
Een zonneveld is noodzakelijk voor onze bebouwde omgeving en is zelf ook een vorm van bebouwing.
Om het buitengebied zoveel mogelijk te sparen, is situering in de directe omgeving van woonkernen
gewenst.
Drijvend en dus roterend op zee of IJsselmeer nog beter; optimale benutting capaciteit in een
oppervlak waar het nauwelijks zal opvallen
Hangt van landschap en dorps-/stadsgezicht af.
Hier ligt een principiële discussie onder. Vind je dat zonnevelden in eerste instantie voor de
opwekking van warmte (in combinatie met andere warmtebronnen en warmteopslag als,
oppervlaktewater, ondiepe aardwarmte, warmteopslag in bodem of speciale reservoirs, etc.. En met
inspanningen om de warmtevraag in de gebouwde omgeving naar beneden te krijgen. Kortom dat is
nog niet zo eenvoudig, maar wel belangrijk om daar over na te denken) gereserveerd moeten
worden? Ja, dat vind ik. Het warmtevraagstuk (0,63PJ) is een (ruime) factor 2 groter dan het kracht/Evraagstuk (0,25PJ). Dat kruipt wel naar elkaar toe en verschuift ten gunste van de hogere E-vraag,
maar voorlopig is dat de realiteit van vandaag. En zolang er nog geen ei gelegd is hoe die
warmtetransitie in WijkbD er uit gaat zien (wat lukt met vermindering warmtevraag -lees: naisolatieinspanning- en wat blijft er dan in hoeveelheid en in temperatuur -exergie- nog aan vraag over en hoe
gaan we dan invullen) wil ik terughoudend zijn door alle potentiële plekken voor stroomopwekking
'weg te geven'. Tenzij het beoogde veld ver -denk aan kilometers- weg is van de bestaande bebouwing
en warmtetransport onevenredig hoge investeringen vraagt. Dus potentiële locaties nabij de
bebouwde kommen in eerste instantie reserveren voor warmte-opwekking.
Geen zonnevelden! Daarmee wordt biodiversiteit van het grondleven (micro-organismen en
dergelijke) vernietigd. Dat gebeurt nog steeds door het gebruik van insecticiden en pesticiden die
volledig moeten worden verboden. Daarnaast moet worden afgevraagd welke giftige stoffen van die
panelen af zullen komen?
Helemaal niet aanleggen




















helemaal niet, we willen het "ouderwetse" landschap behouden , zowel voor ons als voor onze
kinderen/kleinkinderen
Is bij dorpskernen/groepen woningen esthetisch niet fraai.
moet geen boerenbedrijven belemmeren met ontwikkeling
Als het maar niet ten koste gaat van landbouw-weide- en natuurgronden
Zie antwoord vraag 2
Laat de groene ruimtes zoveel mogelijk groen blijven. Bij de dorpskernen is toch al bebouwing.
Schittering, uitzicht, daling woningwaarde,
Minste kans op overlast van schittering, geluid en straling
Ik wil er geen zien, maar ver van de verbouwing is er minder controle? Zonnepanelen worden
toenemend gestolen.
Kijk wie de grote energieverbruikers zijn en leg daar zonnenpanelen op de daken.
Wat betreft aansluiting op het net waarschijnlijkde beste optie, tegen industrieterreinen aan.
Geen zonnevelden, daken genoeg
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
"Nogmaals geen zonneveld, maar gebruik leegstaande daken van panden op industrieterreinen.
Het is niet oké als vruchtbare landbouwgrond wordt gebruikt voor de opwekking van zonne-energie."
Gewoon niet! Mag ook een keuze zijn.
helemaal niet, zet niet zoveel zoden aan de dijk als de klimaatpausen ons willen wijsmaken
Natuur de natuur laten
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liever langs vaarwegen, die ver het land liggen .
Wel afhankelijk van situatie. Welke weg etc.
Zie mijn toelichting bij vraag 2.
Het is niet mooi, dus verder weg is in dat opzicht fijner. Maar ik weet niet wat de voordelen zijn van
het aanleggen dicht bij wegen
Liever dus niet in weilanden of op andere grond. Nederland is te klein en we moeten alle grond
koesteren en zeker niet volbouwen met zonnepanelen.
Zonneschermen op geluidswallen, dan heeft het een dubbele functie. Energie opwekken en beperken
van het verkeersgeluid
Geen zonnevelden is op den duur niet duurzaam omdat waardevolle en duurzamer te benutten
schaarse grond wordt belegd
Langs de weg is al druk genoeg.
Met als kanttekening dat zonnevelden vervelende reflecties kunnen veroorzaken in de diverse
jaargetijden, en dus verkeersveiligheid een rol kan spelen. Denk aan laagstaande zon in voor en najaar.
De hoek van de panelen is op het zuiden, naar de zon gericht.
"Maak combinatie zoals China, kleine windturbines welke tussen rijbanen in staan.
Isoleer beter woningen waardoor minder uitstoot heel gemakkelijk en snel te behalen is.
Kijk naar de Vortex van Spanje (windturbine zonder draaiende gedeelte) of de Saphon uit Tunesie.
In vorm van geluidswallen."
Dit is sterk afhankelijk van de situatie. Ik kan mij voorstellen dat het zicht verstoort kan worden maar
ook dat het juist prima past en geen invloed heeft op de verkeerssituatie. Ik zou zeggen kan prima
langs de wegen indien het geen negatief effect heeft op de verkeerssituatie. Even los van de impact op
mogelijke omwonenden.
Dat is geheel afhankelijk van het achterliggende landschap.
helemaal niet dus
Kan allebei
In samenhang met andere functie ontwerpen.
Niet op plekken waar het een industrieterrein gaat lijken. Ze bouwen ze immers 1.5 m hoog
Verkeersveiligheid

































Nergens, behalve misschien industrieterrein
Alleen op (bedrijfs)gebouwen, niet op velden
Dit hangt af van het karakter van de weg en de omgeving. Uitzicht vanaf de weg is de manier waarop
de meeste mensen het landschap beleven
Niet in het landschap
Uitzicht/ vergezicht houden zoals nu
Ook lastig, reflecteert de zon? Verblinding, kan het ook daar onopvallend? Geen bomen kapoen voor
zonnevelden, bomen zijn de longen vd aarde.
Mega lelijk als je de gemeente inrijdt om dan zonnevelden te zien ipv het lieflijke landschap dat je nu
tegemoet treedt. Lijkt me geen pre voor t toerisme
Uitzicht vrij houden in de meer open gebied.In fruitteelt gebied kan wel langs wegen worden
aangelegd.
Helemaal geen zonneveld.
Uitzicht vanuit het landschap bezien.
Zie mijn eerdere antwoord. Het is afhankelijk van hoe het uitzicht langs de weg al was. Was het een
rommelig onverzorgd gebied, dan maakt het niet zoveel uit. Maar pitoresk natuurschoon opofferen is
zonde.
Volledig uitbannen van zonnevelden. Beschadiging van het grondleven moet worden tegengegaan. Als
mensheid zijn wij niet goed bezig. Er wordt alleen aan de eigen verdienste gedacht!!!
Geen van allen
helemaal niet
Heb ik al eerde aangegeven. In de bermen langs de wegen.
Geen zonnepanelen leggen waar weidevogels zitten,worden al bedreigd in hun bestaan.
Bij voorkeur op bestaande geluidschermen e.d.
Liever helemaal niet
Goed plan. Monteren op / naast aanwezige infrastructuur
De bewoning is zo dicht dat het weinig uit maakt en ik geniet nog steeds van het uitzicht in auto, bus
en trein
Mits het verder geen agrarische grond betreft
Zonnevelden direct langs de landelijke binnenwegen doen af aan de aantrekkelijkheid voor recreatie
(fietsen).
Geen zonnevelden, daken genoeg
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
"Waarom heb ik bij deze vraag geen andere antwoord optie?
Er wordt vanuit gegaan dat er zonnevelden komen!
Hoe sturend kan een enquête zijn!"
Gewoon niet mag ook een keuze zijn!
helemaal niet, zie vorig antwoord
Liever langs wegen, waar een moment lang rijdt. Niet naast een dorpskern. Dan word je dagelijks
geconfronteerd met een 'doods' uitzicht zonder fauna en flora.

Vraag 5: Een zonneveld kan op verschillende manieren worden aangelegd. Veel panelen
dicht op elkaar (intensief): dit heeft meer invloed op de omgeving (landschap, bodem),
maar er zijn dan in totaal minder hectares nodig. Of panelen wat verder uit elkaar
(extensief): dit heeft minder invloed op de omgeving (landschap, bodem), maar er zijn dan
meer hectares nodig met hogere kosten. Wat heeft in het algemeen uw voorkeur:
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geen voorkeur/weet niet

Ook dit hangt af van de situatie en van de creativiteit van de ontwerper.
Dat wat in verhouding het beste is voor energieopwekking én milieu
Heeft de gemeente al gekozen om zonnevelden aan te leggen? Ik zou het zeer betreuren en hoop
eigenlijk dat de gemeente andere plekken, zoals daken van bedrijfsgebouwen of gemeente gebouwen
gaat onderzoeken en aanwijzen.
Ik heb daar nog niet over nagedacht.
Ben tegen, maar als jullie toch doorgaan minimale beslaglegging. We mogem zien wat er wordt
gecreëerd. Het wordt immers als goed voor het milieu verkocht. Kortzichtig maar ja
Tenminste als het overlast met zich meebrengt
Ook hier kan met het landschap nog altijd rekening gehouden worden.
"Optie is er niet om geheel niet mee te willen doen aan deze vernietiging...
U als bestuurder neemt het zorgbeginsel in dit geval niet geheel serieus, een ontwikkeling om je
ernstig zorgen over te maken. "
wel afhankelijk van de locatie.
wat is technisch voor de duurzaamheid van de installatie het beste?
Indien alle andere opties volledig benut zijn. Dat wil zeggen ... indien alle daken vol liggen (gebouwen
hebben toch al impact op de omgeving). Dan liever concentreren dan verspreiden ... dat je ze overal
tegen komt.
Intensief of extensief is wederom afhankelijk van de locatie, het omliggende landschap..
panelen verder uit elkaar heeft minstens zo'n grote invloed op het landschap als dicht bij elkaar
Als het kan: dubbelgebruik, misschien kunnen zonnepanelen de functie van hagelnetten overnemen.
Afhankelijk van situatie
op plekken waar het kan, niet op goede landbouwgrond. Er zijn al onderzoeken in Duitsland waar
vervuiling van het grondwater opgetreden is door zonnevelden. Er is ook nog onvoldoende
duidelijkheid van het effect op de biodiversiteit.









































De niet benutte gronden kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van bomen.
"Alleen op industrieterrein.
Extensief is toch ook geen gezicht!
Mensen denk aub na!
Veel boeren moeten stoppen omdat we vervuilen en die gaan straks energie verbouwen! Ik moet er
niet aan denken. Economie economie, denk toch aan de aarde!"
Is ook afhankelijk van de kosten.
Intensief maar dan goed ingebed in landschap of stedelijke omgeving
volgens mij kan extensief ook gecombineerd worden met andere zaken: gras, schapen, etc
wel een dilemma, want liever zo min mogelijk negatief effect op landschap en bodem, maar tegelijk
ook liever minder oppervlakte.
Zoveel mogelijk aandacht voor biodiversiteit
Zo ie zo niet
Niet op onze mooie landerijen
Tjonge wat ingewikkeld. Ook hier geldt dat je het per plek moet bekijken
Nogmaals, liever niet en kiezen voor windenergie
Dit geeft wandelgelegenheid en ruimte voor natuurontwikkeling door aanleg natuurstroken met
extensief beheer.
Helemaal geen zonneveld.
Randgebieden rondom industrieparken. Daar is toch al weinig sprake van landschappelijke kwaliteit
Kleinere oppervlakken laat meer ruimte over voor het buitengebied
Als het dan toch moet dan maar klein en heftig; extensief is puur een politieke keuze
Ligt er natuurlijk ook weer aan hoe groot het oppervlak dan alsnog wordt. Op enorme oppervlaktes
maakt een beetje meer of minder ook niet uit, maar als het 'maar' om het oppervlak van een of twee
voetbalvelden gaat dan is zo'n verschil tussen 'meer of minder' oppervlak natuurlijk wel merkbaar
In de vraag lijkt impliciet uitgegaan te zijn van stroomopwekking. Uit mijn eerdere toelichting heb ik al
aangegeven dat warmte een groter vraagstuk is en nadrukkelijk aandacht verdient en in het beleid van
zonnevelden toegevoegd moet worden. Eigenlijk dus voorrang moet krijgen. Bij collectorvelden -dus
warmteopwekking- is het leidingwerk een aanzienlijke kostenpost, dus intensief/dicht bij elkaar
leggen.
Geen zonnevelden plaatsen. De natuur waarvan wij moeten leven is veel belangrijker dan het
energiegebruik cq misbruik. Dat moet worden ingedamd. Ophouden met nutteloze energie vreters en
elektrische apparatuur die de mens helemaal niet nodig heeft. Dat geldt ook al voor het in gebruik
hebben van grote serverparken.
helemaal niet, op de daken is al genoeg;
Het oog wil ook wat. Wij moeten uitkijken, dat wij niet al te technocratisch worden.
landbouwgrond sparen
Geen velden aanleggen. Alleen op daken en schuren
Kosten voor een kleine gemeente zo laag mogelijk houden.
Liever helemaal niet
Dit pas doen als elders alle mogelijkheden benut zijn
Denk ook aan installatie aan beide zijden van Amsterdam Rijnkanaal
Als ze er komen, liever zo veel mogelijk op 1 locatie. Er is dan al afbreuk aan het landschap, dus scheelt
weer extra zonnevelden. Liever dus 1 grote dan 10 kleine velden
Weer een suggestieve vraag, eerst daken benutten dan de wegen, daarna pas landbouwgrond
gebruiken
Hoe minder hectares nodig zijn hoe beter.
beide niet, gebruik gebouwen ipv bouwgrond
Na 20 jaar moet je ook weer wat met de grond, dus zoveel mogelijk de bodem ontzien zodat die na 20
jaar ook nog bruikbaar is.
Zie grote toelichting ;)











Geen zonnevelden, daken genoeg
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
Kosten mogen niet leidend zijn, het moet gaan om duurzaamheid
Wederom, zoals bij vraag 4, GEEN, ik herhaal, GEEN zonnevelden op landbouwgrond of in de
gemeente, maar daken gebruiken en alternatieven voor zonnevelden aanwenden.
Kan het op dr torens van de sluizen?
Niet
helemaal niet, zonde van ons mooie lANDSCHAP
Biodiversiteit is ook van belang, en ook is het zo dat windmolens minder ruimte innemen

Vraag 6: Stel dat er een zonneveld komt in onderstaande deelgebieden. Kunt u aangeven
of u in dat gebied minder maar grotere zonnevelden passend vindt of meerdere kleinere
zonnevelden verspreid over het gebied? En welke hoogte lijkt u passend in dat
gebied? Ter informatie: een zonneveld-opstelling boven ooghoogte is vaak beter voor de
bodem, natuur en business case. Een lage opstelling is meestal beter voor het landschap
en het uitzicht.
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Hoek cothen wordt al erg belast door a.s. windpark. Niet nog meer landschappelijke impact. Is
toeristisch gebied. Bij woongebied in te plannen in planologie.
Om agrarische activiteiten zoals het houden van schapen en koeien opteer ik meestal voor hoge
opstelling. Als dat vanaf de weg niet gezien mag worden dan een 2 meter hoge haag eromheen.
Als met dit gebied gebouwen worden bedoeld dat vind ik dat prima. Van mij mogen alle daken van
gebouwen vol zonnepanelen staan
Zonnepanelen is, buiten het bedekken van beschikbare daken, een onlogische keuze omdat langs het
amsterdam-rijn kanaal voldoende ruimte is voor tal van windturbines!
Zonnevelden hebben een te grote impact op de omgeving en natuur. Zonnedaken zijn beter
Den oord lekker vol leggen op hoge constructie, zodat ze ruim boven hoogste waterpeil komen.
kunnen schapen en koeien er gewoon blijven grazen. Dit is toch een gebied waar niets mee gebeurd.
Landschap en uitzicht zijn het 'handelsmerk' van onze regio. Dat trekt veel toerisme. Belangrijk om dit
zoveel mogelijk te behouden.
In zoekgebied wonen uitsluitend op industriële dakenbtereinen. Bijv overdekte parkeer en opslag
gebieden
Nogmaals eerst de daken als het zonodig moet...
voor alle gebieden... achteraf niet tegen woonkernen aan met zo min mogelijk impact voor
leefomgeving en natuur. Ik zou me kunnen voorstellen dat er stukken land zijn die vrij liggen van
bewoning dat zou mi een prima plek zijn.
"Grote velden met dubbelgebruik (fruit, schapen | koeien) in Den Oord en langs Amsterdam Rijn
Kanaal; deze laatste locatie in combinatie met dikke windturbines.
Langs de Langbroekerwetering nog wat kleine veldjes, onzichtbaar tussen de bomen op open plekken,
bijvoorbeeld bij Sandenburg."































"Ik vind deze vragen verkeerd. Want er zijn geen opties binnen de bebouwde kom opgenomen, waar
de energie juist nodig is.
Het is nu een teveel SDE gestuurd beleid. het kan ook wel zonder subsidie, net zoals particulieren en
kleine bedrijven geen subsidie krijgen. "
Langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
"Op het industrieterrein bovenop de grootverbruikers!
Dus niet op de grond"
Ik vind deze vraag heel moeilijk te beantwoorden, omdat er met zoveel rekening moet worden
gehouden. Het ligt er ook maar aan waar het zwaartepunt en persoonlijke belangen komen te liggen.
Het was enorm veel informatie om te verwerken!!!
Uiterwaarden lijken me niet geschikt, hoog water!
Alle daken benutten, windmolen discussie openen en denken vanuit totaal (energieneutraal) met alle
bronnen
Ik geef hier antwoord maar ben nog steeds van mening dat zonnevelden geen optie zouden moeten
zijn behalve op bestaande daken en schuren en loodsen die nog genoeg onbedekt zijn.
Houd rekening met de wettelijke natuurgebieden. Het zicht op de rivieren (Nederrijn en Lek) is
natuurlijk een unic selling point van WbD. Dat moet je hier niet mee verknallen.
In alle gevallen een plek kiezen waar al bomenrijen staan, zodat bomenrijen rond zonnepanelen
minder opvallen. Keuze hoog of laag hangt af van hoe goed panelen achter bomen wegvallen.
Mijn benadering is een principieel andere. Overal mogen velden voor energieopwekking komen. Over
warmte als voorkeur heb ik al een pleidooi gehouden. En dat warmte in de buurt van de verbruiker
wordt opgewekt en opgeslagen is ook al genoemd. Elektriciteitopwekking komt pas na een goede
afweging over warmte in beeld. Maar of een locatie maatschappelijk geschikt is, daarvoor moet een
goede maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA, genormeerd volgens de vastgestelde
systematiek en uitgebreid met maatschappelijke kosten/baten op globaal niveau) gemaakt worden. Is
het verstandig om goede landbouwgrond met fruitbomen of geschikt voor landbouwgewassen in te
wisselen voor energie-opwekking en vervolgens een laagwaardiger gebruik van die landbouwgrond
(gras en schapen). Wat zijn daarbij de kosten en baten op lokaal niveau of nationaal niveau en op
globaal niveau. Even heel plat geslagen en kort door de bocht, de appels en peren die niet meer uit de
boomgaarden ten zuiden van Cothen komen moeten dan vervangen worden door appels en peren uit
Spanje. Hoe zit dat MKBA plaatje er uit op de vele maatschappelijke thema's die hier gelden. Als dat
MKBA plaatje helder is, kunnen goede keuzes gemaakt worden.
De gehele omgeving van Wijk bij Duurstede is agrarisch gebied dat geen ruimte biedt om dicht te
leggen met zonnevelden. Dat is lijnrecht tegen de ecologische hoofdstructuur van de
natuurbeleidsplannen die moet worden aangehouden.
helemaal niet
Zonnevelden vervangen door zonneschermen langs wegen en zonnepanelen op gebouwde
accommodaties.
platteland groen houden
"Daar heb ik onvoldoende informatie voor.
Ik mis eigenlijk grote parkeerplaatsen. Daar zijn ook mogelijkheden lijkt mij.
En daken van bedrijven en huizen.
Geen weide en landbouwgronden gebruiken. Alleen op daken enz.
We wonen te kort in wbd om een goede mening over gebieden te vormen.
Waarom wordt er in de vraagstelling al vanuit gegaan dat er sowieso zonnevelden komen. Subjectieve
vraagstelling
Kijk eens baar andere mogelijkheden ipv tunnelvisie
"Ik mis in de aangegeven gebieden nog de ruimte voor de (1.000) nieuwbouwwoningen.
Daarnaast vind ik dat een rand van minimaal 300 meter om de gemeente kernen Wijk bij Duurstede,
Langbroek en Cothen niet geschikt zijn voor zonnepanelenvelden."
ik wil ze niet, ik wil ze niet zien. zeker de weteringen grenzend aan de heuvelrug worden steeds
belangrijker voor het toerisme.










Uit de kwetsbare Nature 2000, NNN en Groene Contourgebieden blijven, ook zeer terughoudend in
het cultuurgebied Langbroekerwetering.
Zichtbaar vanaf de lek- en rijndijk lijkt mij het minst aantrekkelijk. Ik mis de optie: 'ten noorden van
langs het AR-kanaal'. Dat is namelijk de 'place to be'. De optie: "liever geen" zou ik willen vervangen
door "geen".
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
Zorg ook voor dat daken eerst optimaal benut worden en gronden langs wegen of vaarwegen. Natuur
vrijhouden dus bijvoorbeeld de omgeving rond Langbroekerwetering
Ja op daken
Nergens zonnevelden, dat mag duidelijk zijn!
Niet mag ook een keuze zijn

Vraag 7: Wat is uw mening over hoe geschikt ieder deelgebied is voor een zonneveld? Ter
informatie: de gemeente neemt de volgende onderwerpen mee in haar afweging:
landschap, natuur, cultuurgeschiedenis, archeologie, recreatie, landbouw en landgebruik
(lees meer op de webpagina 'omgeving').
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Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard kan alleen maar hoogbouw plaatsvinden, maar
Rijkswaterstaat vindt dat vast niet goed. Rijkswaterstaat zou ook de zuidkant van de dijken na de
dijkverzwaring over de gehele lengte kunnen vol leggen met zonnepanelen. Waarom zijn deze
Rijkswaterstaat en de Stichtse Rijnlanden niet geïnteresseerd in duurzaamheid?! Het zijn nota bene
Rijksinstellingen...
Laat de gemeente eerst maar onderzoeken op welke daken panelen kunnen voordat het landschap
bedorven wordt
Waar ze ook maar worden geplaatst, het is en blijft een forse aantasting van het landschap en van de
biodiversiteit.
Geen zonnepanelen maar windturbines!
"Klimaatveranderingen maken maatregelen noodzakelijk. Behoud van het landschap is ook belangrijk
voor het klimaat.
Milieudoelstelling moet voorop staan en niet de portemonnee.
Alleen op daken, maar dan onbeperkt.
niet tegen een woonkern aan.
zie eerdere opmerkingen
Nogmaals Amsterdam-Rijnkanaal
"Zie vraag 6
Industrieterrein"
Het Langbroekerweteringgebied is landschappelijk te waardevol om daar zonnevelden toe te passen
wat mij betreft.
Kies voor windmolens, dit us uiteindelijk minder invasief
Gee zonnevelden in de uiterwaarden en de zone langs de Rijn en ekdij


























Werkelijk er zijn zoveel andere mogelijkheden dan deze actie. Denk aan daken, dakpannen met zon
energie opwekking, er is veel water plaats water dingen
Kunnen zonnenpanelen niet 'gewoon' op daken en boven sportvelden en industrie terrein. Ook dat
plaatje waar de dieren van een (grote) kippen of schapenboerderij onder de zonnenpanelen lopen zag
er wel praktisch uit. Dubbel gebruik van dezelfde grond. Moet natuurlijk niet teveel / te vaak want
gewoon loslopende schapen in de wei is ook een mooi gezicht.
"Over warmteprioritering en MKBA heb ik al het nodige geschreven. Omdat in de vraag
zonnestroomopwekking impliciet uitgangspunt lijkt te zijn en de MKBA nog niet geagendeerd is heb ik
de gebieden waar fruitteelt aanwezig is (kleigrond) als ongeschikt aangegeven.
Bij warmteopwekking wordt het een heel ander verhaal. Dan vallen andere gebieden (deels) af zoals
Langbroekerwetering boven en komt Buitengebied Cothen weer in beeld."
Gemeente Wijk bij Duurstede moet zich inspannen om uitsluitend daken als oplossing te zoeken. Alle
daken in WbD vol leggen met zonnepanelen. Want wat vandaag buiten het woongebied is, zal morgen
binnen het woongebied vallen als wij zo doorgaan met bouwen. De overheid (van WbD en Nederland)
moet erkennen dat een gebied op een gegeven moment vol is. Andere delen van het land wordt
verwaarloosd en overwoekerd met monocultuur landbouw.
nergens, alleen op daken als is dat ook foeilelijk maar helaas noodzaak
Graag gebieden benutten voor huisvesting, landbouw en veeteelt en bebossing
Herhaal. Niet op landbouw- weide en natuurgronden. Alleen op daken
Zie antwoord vraag 6.
Er moeten pas zonnevelden komen als er echt geen andere mogelijkheden zijn. Ik zie zoveel huizen
zonder en grote bedrijfshallen zonder of boederijen met een dak zonder panelen. Eerst deze ruimte
benutten
zie boven
Leg de zonnenvelden daar aan waar de energie consumptie het hoogst is, dus bij industrieterreinen.
Huishoudens , woningen kunnen zelf zonnenpanelen op hun daken plaatsen en verduurzamen.
Op daken van bedrijven
AR-kanaal.
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
In samenspraak met omgeving, liefst in lokale coöperatie
"Het buitengebied Cothen ligt tegen de bebouwde kom van Cothen aan.
Dit betekent dat er in mijn straat zonnevelden komen!
Neen dus!"
Geen zonnevelden!

Vraag 8: Stel dat er een aanvraag voor een zonneveld wordt ingediend op een kansrijke
plek. Er zijn dan diverse keuzes te maken om het zonneveld zo goed mogelijk in de
omgeving in te passen. Denk aan de exacte plaats op het kavel, opstelling, hoogte en
afscherming. Wie zouden er mogen meedenken over deze inpassing in de
omgeving? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Als een boer (samen met een investeringsmaatschappij) een economisch plan wil maken, moet hij
daar een zekere vrijheid in hebben binnen de gestelde regels. Daar moeten anderen zich niet mee
bemoeien!
in ieder geval de omwonenden want die hebben er het meeste last van maar daarnaast moet iedereen
uit de gemeente een kans krijgen om tegen de zonnevelden te jkunnen argeren.
Ik vind het belang zo groot dat niet alleen de omwonenden gehoord worden.
Zonnepanelen op weidegrond zijn een slechte keuze als niet alle beschikbare daken worden benut
binnen de gemeente!gemeente!
Geen velden op grond. Uitsluitend op daken
































In ieder geval niet de economisch belanghebbenden. Deze zijn voornamelijk buitenstaanders.
Daar deze verstoring ernstig is gaat het iedereen aan. Dit te bewandelen pad naar destructie gaat
iedereen aan en steeds meer mensen beginnen dit gevoel te delen. Inspraak van een ieder is hierbij
van belang daar we deze maatregelen ook verplicht betalen. Daarnaast zijn de zogeheten duurzame
oplossingen al niet democratisch bepaald noch is er objectieve informatie ter kennis gegeven wat een
bijzondere tekortkoming is.
plus landschapsarchitecten! het is toch een hele kunst om een nieuw element mooi in te passen, en
daardoor zou misschien een irritatiefactor verdwijnen voor sommige mensen.
omwonenden hebben dagelijks te maken met de eventuele nadelige gevolgen
ook hier geld net als voor windmolens, participatie van de direct omwonenden en geen winstopbject
voor een investeerder van buitenaf. Duurzame energie moet een uitdaging worden voor iedereen.
Teveel mensen teveel meningen.
Eigenlijk moet heel Nederland, heel Europa, heel de wereld meedenken over hoe we met de aarde
omgaan. Wijk bij Duurstede is niet van ons namelijk
Het is een gezamenlijke energievraag, gaat over ons allemaal
Dit gaat echt de hele gemeente aan!
Als iedereen mag meepraten, dan kom je er niet uit. Je moet wel "belanghebbende" zijn en de brede
betekenis van het woord.
Zij die er (over)last van zullen gaan ondervinden
Ik vind inwoners van de hele gemeente, want grond die gebruikt wordt voor zonnepanelen kan niet
meer voor iets anders gebruikt worden. (huizen bouw, landbouw of recreatie). Dat gaat dus alle
inwoners aan.
Als alle beslissingen afhangen van omwonenden wordt er maar heel weinig gerealiseerd. Wel
zwaarder laten wegen. En vooral omwonenden mee kunnen laten doen in opbrengst zonnevelden.
Iedereen heeft kosten en baten bij de energietransitie, dus het alleenrecht is niet een kleine of
bredere kring van omwonenden. Dat betekent wel een goede communicatie om de urgentie van die
transitie (weer even platgeslagen, kort door de bocht en politiek+sociaal ongewenst gezegd: het gaat
om de keuze tussen een azielzoeker in je badkamer of een zonneveld/windmolen in je achtertuin) en
ieders belang, bijdrage en medewerking te verwoorden.
Zonnevelden passen per definitie niet in Wijk bij Duurstede anders dan alle daken in onze gemeente
vol leggen. Bedrijven kunnen uitsluitend meedenken wanneer de bedrijfsdaken vol gelegd worden
met panelen. Niet anders, omdat zij commercieel belang hebben bij dergelijke beslissingen.
Zijn de belangrijkste belanghebbenden.
De openheid van die buren wordt daardoor minder
Investeerders/omwonenden.
Juist diegene die er elke dag mee te maken hebben en er kijk op hebben. Niet omwonenden kunnen
altijd heel makkelijk praten omdat zij er toch niet komen
het buitengebied is voor alle burgers van belang, oa. recreatief en milieu
Niet alleen bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld EWEC en VNMW
moeten kunnen meedenken, evenals NFO, LTO etc.
Belanghebbenden, onafhankelijke deskundigen.
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
Laat ze vooral mee profiteren voor meer bereidheid.
"Des te meer mensen opstaan tegen het absurde idee van zonnevelden, des te beter.
En luisteren naar de nee stemmers!

Vraag 9: Stel dat er een aanvraag voor een zonneveld wordt ingediend op een kansrijke
plek. Wie zouden er mogen meedelen in de opbrengsten van een zonneveld? (meerdere
antwoorden mogelijk):
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Afhankelijk van wie er betaalt/investeert. Als dit gebeurt door belastinggeld is het voor alle inwoners.
Ervan uitgaande dat dit alleen gebeurt voor panelen op daken van gebouwen
"Met name de bewoners die uitkijken op het zonnepark hebben ook nadelige gevolgen, denk aan
waarde van het huis en woongenot. Het meedelen in opbrengsten kan acceptatie verhogen. De
opbrengsten moeten zeker in het gebied blijven, zowel financieel als in CO2 besparing.
Dit ook vanwege het feit dat de subsidies ook al door de bevolking worden opgebracht en dus niet
mogen gebruikt als verdienmodel van investeerders (buitenlandse fondsen)."
Tja iets met lasten en lusten wat ten alle tijden op gelijke plek moet vallen. Echter gezien de oplossing
is dat een vreemde bewoording.
plus de inwomers die een aandeel gekocht hebben.
of het moet een collectief zonneveld zijn danwel ter compensatie van de lasten
daarbij zouden de omwonenden die direct zicht hebben op het veld gecompenseerd moeten worden
voor de vermindering van hun woongenot
Mits zij geinvesteerd hebben in de ontwikkeling
Omwonenden hebben voorrang en/of hoger rendement maar iedereen mag mee profiteren.
Door middel van een aandelen uitgifte.
"Geen velden, maar daken.
Dicht bij de afnemers die eerst hebben leren bezuinigen"
Mogelijkheden voor participatie meenemen
Als t bij bedrijven op daken wordt gedaan, mogen zij meedelen in de opbrengst
Eenvoudiger om mee te delen in de opbrengsten van het totaal aan zonnevelden.
Bedrijven alleen als zij direct een bijdrage leveren aan de panelen, bijvoorbeeld door hun dak of grond
beschikbaar te stellen.
Als er een inschrijving nodig is, in volgorde van direct omwonenden, ruimere kring, rest van de
gemeente.
"Geprobeerd moet worden om lokaal eigenaarschap voor tenminste 50% te regelen. Dat is dus ook
50% risico. Eigenlijk weer terug bij het Gemeenschappelijk Energie Bedrijf, zoals het ooit begon. Daarin
zal een gemeente als vertegenwoordiging van het gemeenschappelijk belang een trekkende rol in
moeten nemen.




















Ook hier het principiële vraagstuk van het ontbreken van een visie op warmtevraag en -opwekking.
Naast een ruime twee maal groter probleem zoals aangegeven komt hier ook veel nadrukkelijker het
vraagstuk van de voorfinanciering (distributienet wellicht) naar voren en de gefaseerde afzetmarkt en
daarmee de lange terugverdientrajecten (risico) . Een Gemeenschappelijk Energie Bedrijf en dus ook
de gemeente kan hierin een rol spelen, samen met de huidige netwerkbeheerder (die nu nog niet mag
investeren in warmtedistributienetten). "
Nadruk moet liggen in bijdragen van coöperatieve organisaties zonder winst oogmerk. De gehele
gemeente moet daarvan kunnen profiteren. Nogmaals, ieder zonneveld dat bedacht wordt is een
aanslag op de natuurlijke waarden van de gehele gemeente Wijk bij Duurstede. Het dient geen enkel
algemeen belang. Het schaadt het noodzakelijke natuurbelang waar de nadruk uitsluitend op moet
worden gelegd.
win/win binnen de gemeente
Deze mensen hebben er het meeste last van.
"En de investeerders. Laat de omwonenden investeren en profiteren.
Degene die de investering doet. Waarom is dit geen keuzemogelijkheid?
Zij hebben ook de meeste lasten
Voor de direct omwonende verandert er veel met de komst van een zonneveld, zij moeten worden
gecompenseerd.
"Dit klinkt naar verleiden.......een zonnenveld is een commercieel traject.
Wat wel kan is dat de opbrengsten weer retour gaan naar de huishoudens om deze te verduurzamen
en energieneutraal te maken zodat op den duur een Zonneveld overbodig wordt."
Niet alleen bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties als bijvoorbeeld EWEC en VNMW
moeten kunnen meedenken, evenals NFO, LTO etc.
Coöperaties opzetten, inwoners kopen zich in, daarmee deel je mee in de opbrengst en kunnen de
panelen worden gefinancierd. Stimuleer de bevolking, niet bestraffen.
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
Richt hier een aparte coöperatie voor op.
Geen zonnevelden!
En luisteren naar de nee stemmers

Vraag 10: Zou u zelf interesse hebben in meedenken over en meedoen aan een zonneveld?
Zo ja, op welke wijze? (meerdere antwoorden mogelijk)
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%










...en dat ligt net ten zuiden van de Langbroekerwetering
Ik zit niet ruim bij kas en denk dat dit veel geld kost. Hopelijk kan ik later (na studententijd) wel
meedoen. Dan wil ik investeren, stroom afnemen, mede-eigenaar zijn (als dat financieel kan)
Ik vind dit geen goed plan. Laten we meer gaan nadenken over het plaatsen van panelen op gebouwen
Ben lid van het burgerpanel.
"Heb onlangs mijn voorstel bij Ewec gedaan, mijn dak ter beschikking gesteld en aangegeven dat ik
verwacht dat alle boeren hier in de buurt hiervoor te benaderen zijn.
liefst van eigen zonnestroom op mijn dak
ik ben een fel tegenstander van zonnevelden, maar als ze er toch moeten komen wil ik wel graag
meedenken
"Wij zijn volop zelf aan het investeren in duurzame energie.






















Ik vind het jammer dat de warmtevraag te weinig gesteld wordt. "
Ik kan er niet aan meedoen
Alleen op mijn schuur, niet op velden
Ik kan er weinig overzeggen omdat ik in een huurhuis woon, dus afhankelijk ben van de verhuurder,
maar de interesse om deel te nemen is er wel.
E.e.a. Alleen wanneer er met kennis van zaken wordt gekeken naar natuur en landbouw
Ik doe al mee met diverse projecten.
Doe ik al
Ik ben tegen zonnevelden omdat er betere en rendabele oplossingen zijn voor stroom
ik ben al lid bij EWEC
Ik wil graag meedenken wanneer er in mijn buurt plannen zijn.
De gehele vragenlijst staat in het teken dat er zonnevelden komen. Dat is een verkeerd uitgangspunt.
De gemeente en bedrijven die daarmee aan de slag willen, zijn bezig met de verdere vernietiging van
onze noodzakelijke natuuromgeving waar wij als mens niet zonder kunnen. Wanneer realiseren wij
ons dat? Of realiseren wij ons dat pas wanneer WbD onder water staat, want dat blijven nog altijd
reële risico's.
ik ben gewoon tegen alle zonnevelden ten koste van de natuur
Ik heb hier nog geen duidelijke mening over. Mijn gedachten gaan uit naar meedenken over de
inpassing, zonnestroom afnemen en investering in aandelen.
Maar het moet ook aantrekkelijk zijn voor de bewoners die zelf reeds zonnepanelen hebben geplaatst.
Indien aantrekkelijk zou ik willen investeren of aandelen willen nemen
als er goede genuanceerde info komt en er ook geluisterd wordt.
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
"Zo lang de gemeente blijft communiceren dat er zonnevelden komen, in plaats van alternatieven erbij
benoemen, heb ik geen behoefte om mee te denken.
Een goed doordacht plan is beter."

Vraag 11: In het concept (landelijke) Klimaatakkoord wordt gesproken over een eerlijke
verdeling van lusten en lasten van een zonneveld, met 50% lokaal eigendom als
uitgangspunt. Wat vindt u hiervan?
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Daar heb ik mij nog niet in verdiept
Gemeente zou ook voor volledige regie en eigendom kunnen gaan
Ik begrijp niet wat wordt bedoeld met '50% lokaal eigendom'
ik wil geen zonnenvelden
Een windturbine levert meer op dan een zonneweide!
"Jammer dat hier niet meerdere antwoorden mogelijk zijn. Gemeente moet dit zeker opnemen in het
beleidsplan.
Liever nog meer dan 50% Grote betrokkenheid maakt de kans van slagen groter en mogelijk ook meer
ruimte voor inpassing van zonnevelden omdat men er bij betrokken is."
Het subsidiedeel moet lokaal ten goede komen.
lusten en lasten dan 100% gelijk
waarom 50%? het bedruipt zichzelf toch op een gegeven moment? en wie heeft de andere 50%?
een vaste verdeling lijkt mij niet altijd correct. Denk dat het goed is om te streven naar maximaal
lokaal aandeel op basis van lusten en lasten. Ook dit lijkt mij erg afhankelijk van de inpassing.
een minimum
Wel onder de vermelding, dat dit minimaal is. Er zijn omstandigheden denkbaar, dat een hoger
percentage gewenst is.
de grond is al lokaal eigendom, dus de samen met de panelen moeten we naar 80%
100% eigendom voor de industrie
"Verantwoordelijkheid leggen op lokaal niveau is goed. Niet alles afschuiven naar 'wind op zee'.
Beleid is toch niet alleen gericht op zonnevelden; maar kan ook worden gerealiseerd met windmolens.
En opbrengst delen met directe omwonenden
Ook bij windenergie
Ik zou tenminste 51% lokaal eigendom willen hebben. Anders heb je nog geen invloed. Ook kijkend
naar de afgelopen privatisering van veel nutsbedrijven, wat mijn inziens een te Angelsaksische
benadering is. We leven in Europa en daar gaat het om de belangen van de inwoners.
















Lokaal eigendom is onvoldoende gedefinieerd. Voor investeerders dient het nog lonend te blijven. Wel
dienen omwonenden/inwoners van de gemeente de mogelijkheid te krijgen te delen in de opbrengst,
zonder vooraf een limiet op aantal bewoners te stellen.
Ik weet niet wat '50% lokaal eigendom' betekent. 50% waarvan en wat is 'lokaal eigendom' en wat
gebeurt er met de overige 50%?
Hoewel ik tegen zonnevelden ben. Er is geen enkele motivatie die mij er toe kan overhalen om
dergelijke velden toe te staan. Ook de landelijke overheid heeft geen enkel invoelingsvermogen wat je
met de aanleg van zonnevelden weer vernietigd. Datzelfde geldt ook voor aanleg in zee. Alle microorganismen die van het binnenkomende zonlicht moeten leven, zullen vernietigd worden en daarmee
ook onze voedselvoorziening. Als mens zijn wij alleen maar bezig met de verder afbraak van de natuur.
hele klimaatakkoord is luchtfietserij als je de conclusie van geleerden leest
Te hoge ambitie leidt tot teveel tegengas. Haalbare ambities zullen het enthousiasme vergroten.
Bij zonnevelden is 50 % teveel,omdat grondeigenaar het dan niet gaat doen.
Het lezen van deze vraag kan ik de vraagsteller herkennen. Is dit gemeentelijk belang of een
voormalige wethouder van groen links
te weinig kennis herover
Geen monopolie voor snelle investeerders.
benut de huidige daken in het dorp ipv natuur
Zucht!
Uitzonderingen worden nu al gemaakt! De boeren gebieden worden hiervan de dupe! Nee geen
zonnevelden!

