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Onderwerp: Zienswijze pilot zonneparken 
 
 
Zierikzee, 10 juli 2017 
 
 
Geacht college en leden van de gemeenteraad, 
 
Naar aanleiding van het raadsvoorstel van 23 mei 2017 betreffende  “Onder voorbehoud een verklaring van 
geen bedenkingen afgeven voor drie duurzame energieprojecten”, ontvangt u bij deze onze zienswijze. 
 
Wij staan positief tegenover uw streven om Schouwen-Duiveland op termijn zelfvoorzienend te laten zijn in 
duurzame energie. Om deze ambitie waar te maken zijn er uiteindelijk zonneparken met een totale 
oppervlakte nodig van 250 hectare. U vermoedt dat u in de toekomst hiervoor vergunningaanvragen zult 
ontvangen. Nu gaat het om een pilotproject voor twee parken, waarvan u voorstelt deze te honoreren om 
daarmee inzicht te verkrijgen in de effecten van zonneparken op het landelijk gebied. 
 
De aanleg van zonneparken moet naar onze mening tot stand komen op basis van een ontwikkelingsvisie en 
vastgesteld beleid. Door u afhankelijk te stellen van particuliere aanvragen is het risico aanwezig dat de 
zonneparken op plaatsen terechtkomen waar ze niet op een goede manier landschappelijk ingepast kunnen 
worden en/of onnodig afbreuk doen aan cultuurhistorische waardevolle landschapselementen. Het risico is dan 
groot dat er op den duur een veelheid aan parkjes op willekeurige plaatsen ontstaat. Dit is een ongewenste 
situatie. 
 
U erkent in uw voorstel dat er mogelijke negatieve effecten zijn op de kwaliteit van het landelijk gebied. De 
weg om dat via het vergunnen van twee private initiatieven nader te onderzoeken verbaast ons zeer en is ook 
een risicovolle. Immers, wanneer (een van) beide initiatieven achteraf ongewenst blijkt en niet past in het te 
ontwikkelen beleid, dan ligt het er wel en de praktijk leert dat de gedane investeringen niet worden 
teruggedraaid.  
 
Wij kunnen ons in dit raadsvoorstel niet vinden en zijn van mening dat er eerst een visie én beleidskader voor 
het aanleggen van zonneparken in onze gemeente dient te worden ontwikkeld alvorens tot aanleg over te 
gaan. Tegen de te realiseren windmolens op het werkeiland Roggenplaat hebben wij geen bezwaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur: 
 
 
 
 
 
Mw. A.G. de Munnik      Mw. J.M. van Dijke-Vermeulen 
voorzitter                      secretaris 
 
 


