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Geachte voorzitter,
de in uw vergadering van 15 april 2016 aangenomen motie
van de
motie over zon projecten
projecten hebben
Naar aanleiding van
hebben
treft uu een overzicht
wij bij
bij de gemeenten geïnventariseerd welke projecten
zijn. Onderstaand
projecten er actueel
actueel zijn.
Onderstaand treft
overzicht
op basis
hebben samengesteld op
aan dat wij hebben
die van alle
basis van de informatie die
alle gemeenten is
is ontvangen.
en
Het overzicht aan projecten
projecten ziet er medio september 2016, op
grond van opgave door
op grond
gemeenten en
de gemeenten
door de
volgt uit.
eigen informatie, als volgt
uit.

1) projecten
verleend zijn:
projecten waarvoor
een vergunning
waarvoor een
vergunning is/wordt
is/wordt verleend
zijn:
10 MW
Refinery; ca 10
MW
Gemeente Borsele; terrein Zeeland Refinery;
50 MW
Sloerand; ca 50
Borsele/Vlissingen; groenzone Sloerand;
Gemeente BorseleA/lissingen;
MW
14 MW
Gemeente Middelburg; achter Mortiereboulevard; ca 14
MW
10 MW
Gemeente Reimerswaal; langs Schelde Rijnkanaal;
Rijnkanaal; ca 10
MW
MW
Gemeente Tholen; Ceresweg: ca 13
13 MW
Braakman; ca 1,3
1,3 MW
Gemeente Terneuzen; terrein Evides
MW
Evides Braakman;

projecten bbijna
gerealiseerd worden.
In totaal kan er met
met deze projecten
ijna 100 MW aan zon energie
energie gerealiseerd
in
worden. Momenteel
Momenteel heeft
heeft
nog geen van deze projecten
echter nog
projecten de voor
subsidietoekenning gekregen.
voor realisatie noodzakelijke
noodzakelijke SDE subsidietoekenning
gekregen.
ingeschreven.
Najaar 2016 kan hiervoor opnieuw worden
worden ingeschreven.

Projecten in
2) Projecten
in verkennende
fase
verkennende fase
waarschijn
die waarschijn¬
fase die
verkennende fase
de verkennende
in de
zijn projecten
projecten in
Schouwen Duiveland en Terneuzen zijn
gemeenten Schouwen
In de gemeenten
Schouwen
in Schouwen
21 MW
beleid passen. In
een project
om een
het om
gaat het
Terneuzen gaat
In Terneuzen
project van ca 21
MW en in
lijk binnen provinciaal beleid
project van (ca
(ca 14
MW.)
Duiveland om een project
14 MW.)

3) Projecten niet
niet passend
passend in
provinciaal beleid
beleid
in provinciaal

project van ca 6 MW
MW
Gemeente Veere; project
MW en project
3,7 MW
MW
project van 3,7
Gemeente Goes; project van 2,6 MW
3 MW
cten samen ca 3
projecten
Gemeente Schouwen Duiveland; 2 proje
MW
Hulst, Sluis,
Sluis, Kapelle,
zonprojecten.
Kapelle, No
ord Beveland zijn momenteel
Noord
momenteel geen zonprojecten.
In de gemeenten Hulst,
slechts
blijkt dat de meeste
overzicht blijkt
meeste projecten
projecten passend
passend zijn
binnen het
het provinciale
zijn binnen
provinciale beleid
er slechts
beleid en dat
dat er
Uit dit overzicht
enkele relatief kleine projecten
projecten niet
niet voldoen. Alvorens
voor het
Alvorens nieuw
nieuw beleid
beleid voor
toekomstige Omgevingsvisie
Omgevingsvisie
het toekomstige
Provinciehuis
Provinciehuis
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de mo
2U18 voor
voor te
te bbereiden,
betreffende gemeenten (Goes, Veere. Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland)) de
mo¬
ereiden, willen wij de betreffende
gelijkheid
haalbaar
en
om
bieden
wenselijkheid
alsnog
de
medewerking
als
deze
aan
projecten
vragen
te
als
de wenselijkheid en haalbaar¬
gelijkheid
heid kan worden aangetoond
De verdere
verdere beleids
beleidsvoorbereiding
projecten voor het
voorbereiding van zon projecten
omge¬
het nieuwe
nieuwe omge
aangetoond. De
lei beginnen.
beginnen,
vingsplan kan dan met een schone lei
volledig
We zullen
6 maanden
periode van 6
om daartoe binnen een periode
maanden een volledig
uitnodigen om
de betrokken gemeenten uitnodigen
zullen de
onderbouwde voorontwerp omgevingsvergunning voor deze projecten op te stellen
stellen en aan ons voor te
te
leggen. Op basis
voorontwerp vergunning
basis van deze
deze voorontwerp
vergunning zullen wij uu een voorstel
voorstel doen
over eventuele
doen over
eenma¬
eventuele eenma
leggen.
de Verordening
Verordening ruimte.
ruimte.
lige afwijking van het Omgevingsplan en de
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