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Vragen van het statenlid Bos en Walravens (Forum voor Democratie) ingevolge artikel
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AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 217.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Zonnepark bij Oostburg:
(ingekomen: 2 augustus 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Zijn GS bekend met de artikelen over een
mogelijk project voor een zonnepark van 2
hectare aan de Maaidijk te Sluis in de PZC
en van Omroep Zeeland?
2. Zijn GS bekend met het genoemde
voorgenomen project? Zo ja, graag uw
indrukken van het plan inclusief de
ontwerpcriteria en redenen waarom dit toch
zo’n goed idee zou zijn.

3.

statenstukken

4.

5.

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Ja.

2.

Is over het project Zonnepark Maaidijk al
overleg geweest tussen de Gemeente Sluis
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?
In het Coalitieakkoord van CDA, SGP, VVD
en PvdA “Samen verschil maken” uit 2019
wordt klip en klaar gesproken over het
toepassen van de “zonneladder” bij het
toepassen van zonne-energie. Hoe is het
mogelijk dat meer dan 2 jaren later er
kennelijk een Zeeuwse gemeente is die geen
weet heeft van de toepassing van de
zonneladder in Zeeland?

3.

Is de conclusie dat mogelijk meer Zeeuwse
gemeentes geen weet hebben van de
toepassing van de zonneladder in Zeeland
nog aanleiding voor GS om in gesprek te
gaan met alle Zeeuwse gemeentes over
toepassing van de zonneladder bij zonneenergie projecten? Zo nee, waarom niet?

5.

4.

Ja, wel met het onderzoek van de gemeente
naar de (on)mogelijkheden van een
zonproject maar niet met verdere uitwerking
zoals ontwerpcriteria. Dat is onderdeel van
het onderzoek en overleg met de omgeving.
Een project aansluitend aan het 150 kV
hoogspanningsstation (combinatie met
infrastructuur en goede
aansluitmogelijkheden) kan passen binnen
het zonbeleid, mits aan de
omgevingsverordening wordt voldaan.
Ja, wij worden betrokken bij de verkenning
van mogelijkheden en met name in hoeverre
een project kan passen binnen het zonbeleid
wat in de Omgevingsverordening is
vastgelegd.
Ons zonbeleid stelt realisatie van zon op dak
primair, maar biedt zeer beperkt aanvullende
ruimte op land (bebouwing, water,
infrastructuur, windprojecten,
vuilstortplaatsen). Alleen daar waar
combinaties met andere functies mogelijk
zijn, zijn conform de verordening
mogelijkheden. Formeel gezien gaat een
ladder uit van volgtijdelijkheid. Het Zeeuwse
zonbeleid volgt die lijn, maar gaat uit van
gelijktijdigheid op het moment dat een
gemeentebestuur kansen ziet om
aanvullende mogelijkheden te kunnen
benutten op plekken die benoemd zijn in
antwoord 2.
Het Zeeuwse zonbeleid is in nauwe
samenspraak en afstemming met de
gemeenten tot stand gekomen. In RES
verband is hier regelmatig overleg met hen
over. Zie ook antwoord 4.

Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten

6.

6.

7.

Ook 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,
trouwens ook niet in een bos)
en vindt dat de huidige Zeeuwse regels niet
hard en duidelijk genoeg zijn. Is GS bereid
om uit te spreken dat zonnepanelen het dak
op kunnen en Zeeuwse gronden enkel en
alleen gebruikt mogen worden voor
agrarische doeleinden (naast bebouwing,
infrastructuur, natuur en recreatie)?
Wanneer kan de FVD-fractie van GS een
concreter standpunt over zonneparken in
Zeeland tegemoet zien?

7.

Zoals aangegeven bij het antwoord op
vraag 4 zet het Zeeuwse zonbeleid primair in
op zon op dak. Aanvullend (maar zeer
terughoudend) worden mogelijkheden
geboden. Samen met de gemeenten wordt
gezocht naar de goede en passende
mogelijkheden waarbij maatwerk
noodzakelijk is. Dit is ook het geval bij de
zoektocht rond het hoogspanningsstation in
Oostburg. Gemeenten hebben deze
afwegingsruimte nodig om dit maatwerk
mogelijk te maken. Het project in Oostburg is
als enige overgebleven uit een aanbod van
circa 500 hectare aan potentiële plannen die
wij samen met de gemeente Sluis als niet
passend hebben afgewezen.
Wij zien geen aanleiding tot aanpassing van
ons standpunt over het zonbeleid. Dit is
reeds zeer beperkend voor zon op land.
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