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Geachte Raad,
LTO Noord is zeker voorstander van duurzame energie. De agrosector neemt maar 8 % van het landelijke gebruik
voor rekening terwijl het landelijke gebied nu al goed is voor 80% van de duurzame opwek! En we hebben nog tal
van mogelijkheden op daken, op erven en in onze bedrijfsvoering. Maar we zijn wel tegen het opofferen van
landbouwgrond voor grootschalige zonnevelden. En wij niet alleen, steeds meer partijen beginnen op dit punt tot
inkeer te komen. Niet voor niets is dit onderwerp vee aandacht gekregen in de definitieve Nationale Omgevings
Visie (NOVI) en heeft het college van rijksadviseurs zich hier ook duidelijk over uitgesproken.
Wij vragen u dan ook indringend om geen verklaring van geen bezwaar af te geven voor de zonnevelden Zonnewilg en Havebos. Tegen het plan voor het zonneveld Rafelder hebben we geen zienswijze ingediend. Het inzetten
van en oude vuilstort past precies binnen het soort no-regret opties waar we achter kunnen staan.
In de eerste plaats zijn we tegen grootschalige opwek op landbouwgrond omdat dit ten koste gaat van onze
productieruimte. We hebben die hard nodig om de verduurzaming te realiseren in grondgebondenheid,
kringlooplandbouw en natuur inclusief werken. Dat komt allemaal neer op extensivering. Om dat rond te kunnen
rekenen hebben we onze hectares keihard nodig. Maar ook levert de verspreide ligging van de velden decennia
lang belemmeringen op in de landbouwstructuur. Waar één eigenaar kiest voor het geld en zich laat overtuigen
door een ontwikkelaar hindert dit de ontwikkelmogelijkheden van bedrijven in de omgeving. Financieel gewin kan
een splijtzwam worden in de sociale samenhang in het landelijke gebied.
Grootschalige opwek uit zon is sowieso al niet interessant omdat het weinig efficiënt is , hoge maatschappelijke
kosten oplevert en een negatieve uitwerking heeft op de duurzaamheidsinnovatie. De piek uit deze opwek valt
namelijk vooral als de elektriciteitsvraag laag is. Eerder dit jaar leidde dat op momenten al tot een negatieve
elektriciteitsprijs. Dat soort marktverstoringen trekken de SDE pot leeg en ruineren de businesscase voor de écht
duurzame oplossingen die we voor de toekomst zo nodig hebben.
Ambitieuze aanpak op grootschalige opwek uit zon is bovendien strijdig met artikel 2 van het Europees
Klimaatakkoord. Daarin staat dat de transitie plaats moet vinden zonder de voedselproductie te bedreigen.
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Er zijn volop boeren die zon op dak willen realiseren maar de netcapaciteit is vaak al geclaimd door ontwikkelaars
van zonnevelden. Zo wordt de voorkeursvolgorde van de zonneladder als beleidsinstrument opzij gezet door de
vrije markt!
Als landbouw zien we tal van alternatieven die voldoende energiepotentie hebben om de noodzakelijke
uitstootbeperking te realiseren op een manier die ons niet in de wielen rijdt! Tevens roepen we de RES Regio en
de gemeenten op om werk te maken van de vele alternatieven. We bieden daar graag een helpende hand bij aan!
LTO Noord afdeling Oost Achterhoek

Met vriendelijke groet,

Mark Ormel
Voorzitter
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