Provinciale Staten
Zaaknummer: 99009
Vragen van statenleden Bos en Walravens (Forum voor Democratie) ingevolge artikel
44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 230

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Zonnepark Koudekerke:
(ingekomen: 11 oktober 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Zijn GS bekend met het voornemen voor een
mogelijk project voor een zonnepark van
maar liefst 10.000 panelen in Koudekerke?
2. Is over dit project al overleg geweest tussen
de Gemeente Veere en Provincie Zeeland?
Zo ja, wat is er besproken? Zo nee, wordt het
dan niet eens tijd voor een gesprek op
initiatief van de Provincie?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja.

3.

Is het de bedoeling dat voor dit project
(zonnepark + periferie zoals beschreven in
het PZC artikel) bestaande agrarische grond
wordt gebruikt?
Hoeveel subsidie gaat dit project kosten als
het mag doorgaan?

3.

In het coalitieakkoord wordt ruimte gelaten
voor zonneparken op landbouwgrond (het is
niet expliciet verboden). Zeeuwse gemeentes
zijn stelselmatig bezig goede landbouwgrond
in te ruilen voor zonneparken. De FVD-fractie
is hier tegen (schaarse en uitstekende
landbouwgrond mag niet worden omgezet in
een zonnepark) en vindt dat de huidige
Zeeuwse regels niet hard en duidelijk genoeg
zijn. Is GS nu wel bereid om uit te spreken
dat zonnepanelen het dak op kunnen en de
huidige Zeeuwse agrarische gronden enkel
en alleen gebruikt mogen worden voor
agrarische doeleinden?
Zijn GS bereid om nu wel krachtdadig op te
treden tegen initiatieven voor zonneparken in
Zeeland door de gemeente Veere en de
initiatiefnemers te laten weten dat dit 2e
project voor een zonnepark bij Koudekerke
niet zal worden goedgekeurd?
Zijn GS nu wel bereid om het Zeeuwse
zonbeleid expliciet op de Zeeuwse agenda te
zetten en deze door te nemen en uit te
leggen aan de Zeeuwse gemeentes
(blijkbaar is het niet voldoende om dit
belangrijke onderwerp over te laten aan de
regelmatige overleggen in RES verband). Zo
nee, waarom niet?

5.

4.

5.

6.

7.

2.

4.

Ja, de gemeente heeft ons hierover
geïnformeerd. Het gaat om een kleinschalig
project van circa 2,5 hectare, met veel
draagvlak onder de inwoners van
Koudekerke. Het is passend binnen het
zonbeleid.
De grond is in gebruik als weiland.

Dat is ons niet bekend. Subsidie wordt
verstrekt door de Rijksoverheid. Niet door de
provincie.
Wij zien daarvoor geen aanleiding. Het
zonbeleid biedt aan gemeenten beperkt
ruimte voor maatwerk. De gemeente Veere
vult dit met dit project op een goede manier
in.

6.

Wij zullen in voorkomende gevallen
beoordelen in hoeverre projecten passen
binnen het zonbeleid. Zoals bij vraag 5
aangegeven gaat de gemeente Veere hier bij
dit project goed mee om.

7.

Voor ons is er naar aanleiding van dit project
geen aanleiding om gemeenten extra te
informeren over het zonbeleid.

Vragen aan gedeputeerde staten
8. Gegeven de constante stroom aan
initiatieven voor zonneparken in Zeeland, zijn
GS bereid om vast te stellen dat er in de
toekomst geen enkel zonnepark-project
wordt goedgekeurd waarbij kostbare
Zeeuwse agrarische grond wordt opgeofferd?

Antwoorden van gedeputeerde staten
Het zonbeleid kent zeer beperkte
mogelijkheden voor zon op land projecten.
Wanneer gemeenten hier op een goede
manier mee om gaan, zien wij geen
aanleiding daar op te reageren.
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