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Pleitnotitie voor aanvulling van beleidskader zon 
 
Geachte raadsleden, 
 
Als het doel is om gezamenlijk te komen tot de doelstelling van 55% reductie van CO2 in 2030 dan wil 
ik met ons bedrijf Boerengoed daar graag een bijdrage aan kunnen leveren. Mijn naam is Marion van 
Asch en samen met mijn man run ik het bedrijf Boerengoed, te Enspijk. We zijn met ons bedrijf al 
jaren geleden omgeschakeld van een agrarisch bedrijf naar een locatie voor feesten en partijen. 
 
Met dit beleidskader zon zie ik een paar moeilijkheden die niet tot duidelijkheid leiden voor het 
zonnepark dat wij graag willen aanleggen. 
De locatie voor het zonnepark ligt ten noordwesten van knooppunt Deil, aangrenzend aan de 
A15/A2. Als ik het goed lees dan ligt de locatie binnen het aanwijsgebied met cirkel Verkeer. Echter, 
het beleid sluit alle gronden met een agrarische bestemming uit. Het is onduidelijk hoe er in zo’n 
geval moet worden omgegaan met deze tegenstrijdigheid. 
 
In ons geval hebben we agrarische gronden die echter niet meer functioneren als agrarische 
gronden. Bovendien zijn wij nu al een aantal jaren in gesprek met de gemeente over de 
bestemmingswijziging van de grond, doch dit is op dit moment nog niet geregeld. Het zou wel heel 
wrang zijn als we nu buiten de boot vallen doordat de juridische procedure voor 
bestemmingswijziging niet tijdig is afgerond. Door de strikte formulering met uitsluiting van alle 
gronden met agrarische bestemming wordt er te weinig naar maatwerk per locatie gekeken. 
 
Ik verzoek u om een aantal uitzonderingen op te nemen en na te gaan hoe maatwerk kan worden 
geleverd. Dit kan hopelijk tot een oplossing leiden voor ons geval, maar waarschijnlijk voor veel meer 
gevallen. Ook voor de toekomst moet het toch mogelijk kunnen zijn voor individuele eigenaren om 
zonneparken te ontwikkelen en bij te dragen aan de duurzame energiedoelstellingen.  
 
Wij willen een zonnepark aanleggen in de Noord-West hoek van knooppunt Deil. Wij willen juist het 
zonnepark open stellen en verweven met ons bedrijf: 

• Looproute door het zonnepark heen 
• Uitkijktoren 
• Educatief centrum voor scholen 
• Scharrel varkens onder de zonnepanelen voor ons restaurant 

 
Daarnaast zijn we in een afsluitende fase om een groepshuishuisvesting te realiseren in ons land. 
Inmiddels zijn we omsingeld door windmolens. Op iedere plek van ons bedrijf zie je de windmolens. 
Hoe de groepshuisvesting doorgang kan vinden daarover zijn wij in overleg. 
 
Ons idee is om de groephuisvesting zo energie neutraal mogelijk te kunnen gaan bouwen. Hierin zien 
wij juist een versterking van ons bedrijf mbv het zonnepark. 
 
Als in de toekomst meer boeren gaan stoppen met hun bedrijf dan schiet dit beleidskader te kort. 
Ook de lange tijd die een bestemmingsplanwijziging in beslag neemt kan negatief doorwerken op het 
bereiken van de gestelde duurzame energie doelstelling. Dat lijkt me niet de bedoeling. 
 
Mijn verzoek aan u is een aantal suggesties mee te nemen bij de vaststelling van het beleidskader 
zon. Hiervoor verwijs ik u verder naar mijn inzonden notitie. 
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Met dank voor uw aandacht. 
 
 
de volgende suggesties voor het Beleidskader zon: 

1. Het opnemen van een mogelijkheid om af te wijken van de uitsluiting van alle agrarische gronden  
a. indien deze gebieden grenzen langs de hoofd-infrastructuur A2/A15;  
b. indien een dubbelbestemming mogelijk is; 
c. indien de agrarische gronden niet meer in gebruik zijn als agrarische gronden; 
d. en waarbij maatwerk mogelijk moet zijn. 

2. Het expliciet opnemen dat ook andere eigenaren dan Rijkswaterstaat of ProRail in staat worden 
gesteld om zonneparken aan te leggen op gronden grenzend aan de hoofdinfrastructuur A15/ A2; 

3. De kaart met aanwijzingsgebieden zodanig aan te vullen dat de aanwijsgebieden concreet en objectief 
eenduidig zijn vast te stellen om de rechtszekerheid te waarborgen; 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Fredie en Marion van Asch 

Hoevenseweg 5 

4157 JB Enspijk 

Info@boerengoed.nl 


