
 

 

 

 

Baarn, 3 november 2021 

Onderwerp: Inspraak Uitnodigingskader zonne- en windenergie 

Geachte voorzitter, burgemeester en wethouders en leden van de 

Raad,  

 

Mijn naam is Kees Koolmees, bestuurslid/secretaris van de Stichting 

Behoud de Eemvallei (hierna: de Stichting)  

De Stichting maakt graag gebruik van de mogelijkheid om in te 

spreken tijdens deze vergadering. U gaf al aan dat u geen 

windturbines wil toestaan. 

Afgelopen maand zijn er illegaal sloten in het unieke weidegebied 

tussen de Grimmesteinseweg en de A1 in Baarn gedempt. De 

Stichting kreeg daar lucht van en zocht deze zaak uit. Het 

weidegebied blijkt sinds verleden jaar eigendom te zijn van een 

Hooglandse boer die er zo’n 33.000 zonnepanelen op wil laten 

plaatsen en daar horen volgens hem zo min mogelijk sloten bij want 

op elk gedempte sloot kunnen weer zonnepanelen komen. De 

Baarnse wethouder Hugo Prakke die ook achter deze planlocatie zit, 

wil nog veel meer zonneweides, namelijk 7x zoveel: 77 hectares met 

zonnepanelen, dat zijn in totaal 231.000 zonnepanelen.  

Dat 11 hectare grote boerengebied is het leef- en broedgebied van 

veel weidevogels zoals o.a. kieviten en zelfs wulpen. B&W van Baarn 

wil daar, maar ook langs de Praamgracht en in de Eemerwaard dat 

door de provincie Utrecht is aangewezen als natuurgebied én 



 

 

behoort tot het ‘Natuur Netwerk Nederland’ grote zonneweides 

toestaan waar nota bene grutto’s, kieviten en tureluurs broeden. De 

Stichting ziet het als een keiharde landschaps- en natuurvernietiging. 

Het landschap en de bedreigde vogelstand in de Eemvallei moeten 

juist worden beschermd.  

In de RES voor Baarn worden alleen een paar grote zonnedaken 

meegerekend. Daar komt het getal van max 4 hectare zonnepanelen 

vandaan waarover wethouder Prakke het heeft. Ondertussen ligt er 

al bijna 4 hectares zonnepanelen op de kleine daken, de 

woningdaken van milieubewuste Baarnaars waar de RES haar neus 

voor lijkt op te halen. Maar wist u dat dit wel 10 keer zoveel had 

kunnen zijn. Maar die kansen zijn er nog steeds en dat kan alsnog 

gebeuren. De Stichting daagt wethouder Hugo Prakke uit inzichtelijk 

te maken hoeveel hectaren er daarvoor beschikbaar zijn op 

woningdaken.  

Want als we gemiddeld 6 zonnepanelen per dak op onze 

woningdaken kwijt kunnen, dan hebben de Baarnse burgers het 

gewonnen van de grote zonnepark-bedrijven die niets om natuur 

geven maar alleen om geld. Zonnepanelen zijn sterk verbeterd, tien 

jaar terug nog 9 op je dak en nu maar 3 met dezelfde hoeveelheid 

stroomopbrengst. Zonnepanelen op woningen kunnen feitelijk de 

doorslaggevende factor zijn in het bereiken van de klimaat-

doelstellingen. Daar kunt u toch niet aan voorbij gaan.  

Recent werden de Zuidereind-boeren en particulieren door 

wethouder Prakke c.q. per brief benaderd om hun medewerking te 

verlenen voor zonneweides op hun weilandgronden. Ook is uw plan 

om zonneweides toe te staan in de Baarnse weilanden naast het 

water de Praamgracht, aan de Soester-zijde daarvan. Het zal in alle 

genoemde gevallen onomkeerbare gevolgen hebben omdat de 

wettelijke bestemmingen moeten worden veranderd in 

bedrijfsbestemming i.p.v. huidige agrarische- en 

natuurbestemmingen. Deze uiterst waardevolle gebieden zullen 



 

 

daardoor natuur-waardeloos worden. Uiteraard kan en zal de 

Stichting Behoud de Eemvallei deze plannen niet accepteren. Het is 

tijdverspilling en belastinggeld over de balk gooien.  

In de Troonrede van dit jaar werd nog gezegd dat de boeren zo 

belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland. 

Dat vitale platteland kunnen de boeren dan wel op hun buik schrijven 

als dat straks vol ligt met zonneweides.  

Deze Baarnse plannen deugen niet omdat de Eemvallei een gebied is 

waar dergelijke zaken niet inpassen. De weidegebieden in de 

Eemvallei zullen vervallen tot bedrijfsmatige bestemmingen als op de 

weilanden zonneweides worden aangelegd. 

De Stichting verzoekt u dringend vanwege de hoge natuurwaarden 

en de extreme openheid van de Eemvallei van deze plannen af te 

zien.  
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