
 
 
Inspreektekst Voorzitter VVP, van Motman 3 November 2021 aan de gemeenteraad Baarn 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Het uitnodigingskader van 24 November j.l. vraagt u om locaties voor zonnevelden, onder 
minimale voorwaarden vast te stellen.  
 
De vereniging Vrij Polderland (afgekort VVP), een vereniging met inmiddels bijna 400 leden 
uit Amersfoort, Baarn en Soest wil het open landschap behouden en versterken voor natuur, 
weidevogels, kringlooplandbouw en natuurminnende recreatie in de zuidelijke Eemvallei. 
Deze behoort tezamen met de noordelijke Eemvallei tot een van de mooiste 
natuursystemen van de provincie Utrecht. 
 
Nederland is het dichtstbevolkte land van Europa. Het open landschap is niet alleen geliefd 
bij de bevolking, het prachtige Nederlandse landschap is ook essentieel voor het 
geluksgevoel van de burger wat in de recente lock-down periodes weer eens bewezen is. De 
burger gaat echt niet genieten van een wandel-of fietstocht tussen zonnepanelen. Ook voor 
hun kinderen willen zij zien dat het goed gaat met de weidevogels, met de biodiversiteit en 
met de boeren die hun koeien meer ruimte willen geven om de uitstoot verder terug te 
dringen. Die ruimte kunnen zij niet krijgen als daar zonnevelden liggen en dat zou zo maar 
het einde van de boer kunnen zijn. Slecht voor de boer, slecht voor het landschap. 
 
Daarnaast neemt groen CO2 op en produceert het zuurstof. Zonnevelden verminderen dit 
vermogen waardoor de luchtkwaliteit verslechterd. Dit effect wordt nog eens versterkt door 
verdroging van de bodem waardoor veengrond meer CO2 kan gaan uitstoten. Tot slot kan 
rijke vruchtbare grond arme vervuilde grond worden door erosie van de panelen. 
 
De VVP onderschrijft de ambities van het klimaatakkoord van Parijs maar pleit voor 
landschapsvriendelijke energieopwekking zoals geothermie en zonnepanelen boven, langs, 
aan of op de infrastructuur. Zoals u op onze site kunt lezen levert dat 10 x energie meer op 
voor de regio dan dit landschapsonvriendelijke plan. Als vereniging zijn wij met name tegen 
zonnevelden aan de historische praamgracht en langs de A1. Dat laatste veld zou in onze 
optiek vervangen kunnen worden door geluidswerende zonneschermen langs de A1. 
 
De argumenten raadsleden, om zonnevelden in het open landschap af te wijzen, zijn: 

1. Slecht voor onze boeren die extensiever willen boeren  
2. Slecht voor de lucht- en bodemkwaliteit 
3. Rampzalig voor het open landschap.  
4. Negatief rendement: een opbrengst van slechts 6-7% van de energievraag in 2030 

staat in geen verhouding tot de ecologische en maatschappelijke schade.  
5. Geen draagvlak bij de bevolking. In Soest was 80% tegen zonnevelden en hebben 

5000 burgers hun handtekening gezet tegen deze vorm van landschapsvervuiling 
 
Wij danken u voor uw aandacht en nodigen u uit om met ons alternatieven uit te werken. 


