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Verslag bijeenkomst 11 oktober 2021 - met omwonenden over initiatief 
Zonneweide Voordaan 
 

Locatie: Dorpshuis De Groene Daan 
 
Aanwezig: 8 bewoners van Lindenlaan en Groenekanseweg, 3 grondeigenaren, Eelerwoude, adviesbureau 
landschap en natuur: 2 experts, BHM Solar: Freek Wisseloo en Robin Boogaards, BENG!: Bouwe Taverne, Niek 
Willemsen, Leyla Ummels en Alies Vos (notulen)   

 

Inleidend 
 
Niek: Op 20 en 22 september waren de eerste bijeenkomsten over dit initiatief, met de kring van direct 
omwonenden als genodigden. Er waren in totaal 25 bewoners aanwezig. De sessie van vanavond is gepland als 
een vervolg daarop, om voorwaarden en wensen te horen voor een eerste ontwerp. Maar de opkomst is nu 
kleiner en anders dan verwacht: 8 bewoners, waarvan 5 niet bij een eerdere avond waren. Dat is ook prima, 
het is het begin van het proces. Iedereen stelt zich kort voor.   

 

 Over verslag en vertrouwen 
 
Er is kritiek op het verslag van 20/22 september. Een van de bewoners die zelf niet bij de avond was schat in 
dat het verslag die avonden te rooskleurig weergeeft. Dat geeft hem minder vertrouwen, en ook tegenzin. Ook 
een andere bewoner gaf aan dat zijn gevoel minder positief was dan hij in het verslag kon lezen. Op de vraag of 
er inhoudelijke onjuistheden in het verslag staan, geven de bewoners aan dat er op het oog geen onjuistheden 
in staan, maar dat de algemene toon te positief is. Twee anderen herkennen juist wel de positieve sfeer op de 
avond. Een bericht in de Vierklank over het initiatief vinden enkelen ook te positief. Het idee leeft dat hiervoor 
het verslag van de avond is ingezonden. Dit is echter niet het geval. Een bewoner onderschrijft verder de 
koppelkansen uit het verslag niet: Hij gelooft niet dat het initiatief kan zorgen dat het probleem met het 
hockeyverkeer en het snelweglawaai weggenomen kan worden.  
Niek: Om duidelijkheid te geven: In de vergaderingen van september was een besluit voor of tegen niet aan de 
orde. We kregen de bevestiging dat men zich serieus genomen voelde en er open voor stonden mee te denken 
en verder naar het initiatief te kijken. Dat hebben wij als positief ervaren 
Freek: Wij zullen voortaan ter controle het gespreksverslag terugkoppelen met de aanwezigen voordat we deze 
delen met de rest van de belanghebbenden. 

 

 Financiële en praktische vragen 
 
{De vragen van bewoners zijn dikgedrukt en de reacties van BENG! en BHM Solar zijn in normale tekst 
weergeven.} 
 
Is er een plan B voor deze grond? De eigenaar van de grond geeft aan meerdere alternatieven voor zijn grond 
te hebben onderzocht. Een nieuwe agrariër is niet waarschijnlijk vanwege alle geldende beperkingen voor de 
plek. Het is geen aantrekkelijke plek voor een agrariër. Om de grond duurzaam in te zetten voor duurzame 
energie vindt de eigenaar de beste functie voor deze locatie.   
Kan er geen windmolen? Tegen windenergie is veel verzet, ook in Groenekan. Niet iedereen wilt graag een 
windmolen. 
Wat is het businessmodel? Investeren en in 30 jaar terugverdienen. Door een deel subsidie en de opbrengst 
van stroom. BENG! wordt als vertegenwoordiger van inwoners minimaal 50% eigenaar, dat kan ook 100%. Het 
belang van BENG! is een energieneutraal De Bilt in verband met de klimaatverandering. Projectrendement 
geschat op 3,5 a 4 % 
Kan er lokaal geïnvesteerd? Jazeker. Ook dat zal eerst in de kring van direct omwonenden aangeboden 
worden, daarna ook breder.  
Is het pacht of koop? Dat zijn afspraken die worden gemaakt met de grondeigenaren   
Wat als het project failliet gaat? Dan heeft de bank de mogelijkheid om in te stappen. Daarnaast is er een 
bankgarantie waardoor het park nooit zal blijven staan als deze niet meer in gebruik is.  
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Over ontwerp 
 
Er heerste onder enkele bewoners de angst dat als ze nu mee zouden denken, dat ze dan indirect akkoord 
zouden geven. Ook gaf iemand aan het lastig te vinden iets over het ontwerp te vinden terwijl niet alle buren 
zijn op komen dagen. 
Niek: Tijdens de vorige avonden zeiden bewoners het moeilijk te vinden een mening te geven omdat er nog 
geen concreter plan is. Maar als we al een ontwerp zouden hebben, was dat buiten bewoners om tot stand 
gekomen. We willen juist de wensen en ideeën van bewoners in een eerste ontwerp verwerken. En beseffen 
goed dat meedenken daarover niet hetzelfde is als akkoord gaan.  
Freek: het nu meedenken met het ontwerp betekent niet dat jullie akkoord zijn met de komst van een 
zonneveld. Echter, mocht er een zonneveld komen, dan hebben jullie de mogelijkheid om mee te denken over 
hoe het zo goed mogelijk ingepast kan worden. 
Bouwe: Bewonersparticipatie is een uitgangspunt voor BENG! Er is nog niets uitgedacht, daar zijn de bewoners 
bij nodig. Daarom vragen we jullie vanavond om input. Wat zijn jullie wensen en voorwaarden voor een 
ontwerp?  

 

 Over Wensen 
 
Bureau Eelerwoude laat verschillende kaarten zien van het gebied, vanaf 1900. Daarop zijn de gebiedseigen 
structuren en typen beplanting te zien. Zoals rijen met elzen, elzensingels. Door die terug te brengen met de 
opbrengsten van het zonneveld wordt ook de ecologische waarde versterkt. Als leefgebied voor de das 
bijvoorbeeld. Per persoon wordt gevraagd wat men wel of juist niet zou willen. Dat geeft de volgende wensen 
en opmerkingen: 

• Mijn weidse uitzicht vanaf de Lindenlaan wil ik houden, het zicht niet verkort door een bomenrij 

• Er moeten geen mensen kunnen komen, er is al veel inbraak/geen park/geen wandelpad. Bang voor 

sluiproutes. Zonneveld niet toegankelijk maken voor onbevoegden.  

• Niet meer doen dan nodig is, vanaf de benzinepomp beginnen met het zonneveld zorgt ervoor dat het 
uitzicht vanaf de Groenekanseweg en een gedeelte van de Lindenlaan behouden blijft. Afstand 
houden is belangrijk 

• Ik zou de geluidswal doorgetrokken willen zien worden 

• Ik ben voor een mooie groenstrook als uitzicht, wel een vrij uitzicht/ goed beheer van het groen 

• Graag koeien op een stukje aan de Groenekanseweg, dit voelt aan als agrarisch gebied.  

• De container <opslag> niet laten verpauperen  

• De hoogte van de panelen is belangrijk, het groen moet hoog genoeg om te camoufleren.  

• Als hogere panelen ervoor zorgen dat het park kleiner blijft dan heeft dat de voorkeur 

• ½ ha bos, zodat je vanaf de Groenekanseweg niets ziet, laat het wegblenden in het landschap 

• Kikkers, veel water is mooi 

• Als ik de panelen maar niet hoef te zien. Groenstrook gewenst om het aanzicht van het zonneveld te 
camoufleren/verzachten. 

• Liefst hou ik weiland 

• Ik dacht aan 50% groen 

• Recreatie hoeft niet, daar zijn al genoeg mogelijkheden voor 

• Ik schiet er qua geluid niets mee op, zie geen win-win 

• Misschien een extra parkeerplek voor sportvelden Voordaan, voor meer verdeling van de 
verkeersdrukte 

• Onze wensen moeten geen ruzie geven met de buren verderop (die er nu niet bij zijn) 

• Van ons mag het zonnepark ook wel dichterbij komen, met een boomgaard ervoor is prima, geitjes 
erbij. 

• Weerkaatsing van geluid moet onderzocht/Fijnstof-onderzoek. Bang dat door komst van 

zonnepanelen het geluid van de snelweg versterkt wordt middels weerkaatsing.  

Vervolg 
 
Bouwe: Op grond van zulke voorwaarden kunnen we komen met varianten voor een ontwerp. We gaan er niet 
vanuit dat als je iets genoemd hebt, je ook meteen voor een zonneweide bent.  
Freek: als we op 25 oktober een landschappelijk plan laten zien, zullen we hierbij expliciet aangeven dat dit 
ontwerp niet is goedgekeurd door de direct omwonenden. 


