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te behandelen in de raadsvergadering van 11 november 2021
 

Onderwerp: verduurzaming voor agrarische ondernemingen 

Constaterende dat: 
- Het merendeel van onze inwoners woonachtig in het buitengebied erkennen en 

herkennen de klimaatopgave waar we als Nederland voor staan. 
- Er Iigt een grote druk op ons buitengebied in de deeloplossing van ons 

klimaatvraagstuk. 
- Een groot aantal agrariers wil hun bedrijf verduurzamen en ziet ook dat zij daarmee 

een grote bijdrage kan leveren aan onze gezamenlijke opgave. 
- Voor woningbezitters hebben we lk Wil Watt waar je advies kan inwinnen voor het 

verduurzamen van je woning. 
- Voor het verduurzamen van je bedrijf hebben gemeente en BKL samen de campagne 

"Maak werk van zon" in het leven geroepen waarbij een extern adviseur die 
ondernemers adviseert. 

- Deze adviesfunctie vooral gericht is op niet agrarische ondernemingen. 
- Agrariers mogelijk ook advies willen bij het uitzoek- en regelwerk rondom het 

verduurzamen van hun bedrijf 

Verzoekt het college: 
- Om agrariers de mogelijkheid te bieden antwoord te vinden op vragen en begeleiding 

te krijgen die zij nodig hebben om hun agrarisch bedrijf te verduurzamen in het 
bijzonder in hun bijdrage aan de energietransitie; 

- om zo als gemeente de kans te benutten om extra inspanningen te verrichten om 
meer daken van agrarische bedrijven klaar te maken voor zonne-energie; 

- daarbij de kennis te benutten van platforms zoals bijvoorbeeld Vallei Horstee, LTO, 

Universiteit Wageningen, Provincie Utrecht; 
de lobby in samenwerking met agrariers naar Den Haag kracht bij zetten door 
bijvoorbeeld een taskforce op te zetten met agrariers en Stedin om drempels weg te 
halen en voorbeeldprojecten mogelijk te maken; 

- deze taskforce gaat zich inzetten om belemmeringen weg te nemen met het accent 
op: netverzwaring, lagere netverzwaringskosten en lagere vastrechtskosten. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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