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Zierikzee, 2 augustus 2018 

 

Betreft: Zonneparken op Schouwen Duiveland 
 

 

Geacht College, 

 

Op uw verzoek hebben namens onze vereniging de heren P. van Beveren en M. van Stralen op 
21 juni 2018 gesproken met gemeenteambtenaar de heer P. van Sante over de mogelijkheden 

voor aanleg en inpassing van zonneparken in onze gemeente. Vertrekpunt daarbij was de ambitie 

van de Raad om ingevolge het klimaatakkoord de gemeente energieneutraal te maken. 

 
Allereerst willen wij u bedanken voor de uitnodiging en opmerken dat dit gesprek door ons als 

zeer open en plezierig is ervaren. 

 

Zoals tijdens het overleg is aangegeven zijn wij een voorstander van de verduurzaming van ons 
energiegebruik. De door de Raad ingeslagen weg, dat primair dient te worden ingezet op 

besparing van energie (isolatie van gebouwen e.d.) alsmede het realiseren van zonnepanelen op 

bestaande bebouwing en bedrijfsterreinen, onderschrijven wij. Dit vergt een stimulerend beleid 

door de gemeente. 

 
In een eerdere zienswijze, door onze vereniging ingediend bij de plannen voor zonneparken bij 

Dreischor en Zierikzee hebben wij reeds eerder met kracht bepleit dat er: 

 eerst beleid (ruimtelijk) ontwikkeld dient te worden voor het gehele buitengebied. 

 met kracht gewerkt moet worden aan het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen  
             (industrie/vakantieparken/woningen/boerderijen enz); wij zien op dit moment daar weinig 

             beweging en ontwikkeling in.  

 gekeken moet worden naar (lopende) experimenten op velerlei gebied in 

             Nederland (waterlopen/kassen e.a.) i.p.v. werken aan een pilot op Schouwen-Duiveland. 
 

Pas wanneer genoemde onderzoeken en maatregelen niet toereikend zijn, kan gedacht worden 

aan de aanleg van zonneparken en dan binnen vastgesteld beleid. Vanuit de doelstellingen van 

onze vereniging letten wij dan vooral over de gevolgen hiervan voor ons landschap. Zonneparken 
tasten de landschappelijke openheid aan en leiden tot een vertechnisering van het landschap. 

Bovendien is energiewinning een industriële activiteit hetgeen betekent dat met de aanleg van 

zonneparken de onderhavige gebieden feitelijk worden getransformeerd tot bedrijventerreinen. 

Een zorg daarbij is dat met de gewijzigde bestemming de deur wordt opengezet voor ook andere 

bedrijfsmatige activiteiten in het gebied.  
Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak om te vermijden dat de gronden op termijn geclaimd 

kunnen worden voor andere bedrijfsmatige activiteiten dan zonneparken of landbouw. 

 

 
 
 



Nogmaals: wij pleiten er voor dat de gemeente een integraal beleid ontwikkelt, alvorens tot 

deelprojecten en honorering van private initiatieven over te gaan. 

 
Mocht het zover komen dat er zonneparken nodig zijn, dan dient vooral gezocht te worden op 

terreinen, die zich daarvoor lenen, bv. bedrijfsterreinen of grenzend aan infrastructuur of bv. 

tussen de kassen. Versnippering dient voorkomen te worden; clustering verdient de voorkeur. 

Uitermate belangrijk daarbij is de landschappelijke inpassing, waarbij verschillende hoogten in het 
terrein een rol kunnen spelen (dijkjes/kaden, waterberging). 

 

Wij stellen het op prijs ook bij de verdere beleid- en planontwikkelingen en de implementatie 

daarvan betrokken te blijven. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Mr. E.F.G.M. Gelderman                                                   J.M. van Dijke-Vermeulen  

(voorzitter)            (secretaris)                               

 


