
 

 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de Ontwerp Omgevingsverordening 
Zeeland. Graag maakt Holland Solar gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 
Holland Solar is de brancheverenging voor de zonne-energie sector en vertegenwoordigd 
meer dan 220 bedrijven die zich bezig houden met het opwekken van zonne-energie.  
 
Wij zijn positief over het feit dat u expliciet beleid heeft geschreven ten aanzien van de 
inpassing van zonneparken in het Zeeuwse landschap. In de RES 1.0 is door onder andere de 
Provincie vastgesteld dat het de doelstelling voor Zeeland is om 1,75PJ duurzame energie op 
te wekken door middel van zonneparken op land. Momenteel wordt er, volgens dezelfde RES 
1.0, voor 0,95PJ zonnestroom opgewekt (op dak en land). Dat houdt in dat er nog een 
significante versnelling nodig is voor wat betreft zon op land en zon op dak om de 
doelstellingen zoals die zijn vastgesteld in de RES 1.0 te halen.  
 
De ambitie om 500MWp zonnestroom op daken te installeren is een zeer ambitieuze 
doelstelling; het gaat dan om zeker de helft van al het potentieel beschikbare dakoppervlak in 
de Provincie. Het kunnen terugvallen op een eventueel hoger opgewekt vermogen 
zonnestroom op land, zou mogelijk kunnen compenseren voor de grote uitdaging waar de 
provincie voor staat ten aanzien van het ontwikkelen van zonnestroominstallaties op daken. 
Hierdoor kan de provincie zich er van verzekeren dat de doelen zoals afgesproken in de RES 
toch gehaald (zouden kunnen) worden.  
 
Over artikel 5.11, lid 2 sub f “op grond waarop infrastructuur is toegestaan” hebben wij 
specifieke opmerkingen en suggesties om de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van uw 
Zeeuwse doelstelling voor zonne-energie te waarborgen. In dit artikel wordt expliciet 
onderscheid gemaakt tussen de andere sub-leden (a tot en met e), waarin het wel mogelijk is 
om aangrenzend aan de locatie een zonnepark te ontwikkelen, en f waarin het onmogelijk is 
om aangrenzend aan infrastructuur een zonnepark te ontwikkelen. Wij stellen voor om ‘of 
aangrenzend aan’ aan artikel 5.11, lid 2 sub f toe te voegen.  
 
Met het uitsluiten van zonneparken aangrenzend aan infrastructuur wordt het behalen van de 
Zeeuwse opgave moeilijker. Zonneparken aangrenzend aan infrastructuur, in plaats van enkel 
op gronden voor infrastructuur, vragen ook om maatwerk en een zorgvuldige inpassing in het 
landschap. Echter, biedt die verruiming van het wetsartikel wel de mogelijkheid aan 
energiecoöperaties en projectontwikkelaars een beter handelingsperspectief zodat maatwerk 
tot meerwaarde kan leiden. Er veel zijn gevallen waarbij plekken op infrastructuur 
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bijvoorbeeld meer in het zicht liggen dan plekken aangrenzend aan die infrastructuur die, 
indien dat door de omgeving gewenst wordt, een betere mogelijkheden bieden om een 
zonnepark aan het zicht te onttrekken.  
 
Naast het bieden van meer mogelijkheden voor maatwerk, zou het aanpassen van het 
voorgestelde artikel ook tot het verhogen van de realisatiesnelheid kunnen leiden. Het 
inpassen van zonneparken op infrastructuur is technisch en financieel zeer ingewikkeld. Dit 
komt onder andere door gecompliceerde netaansluitingen en een SDE++ systeem dat hier 
niet op ingericht is. Het gevolg hiervan is dat de doelstellingen van de RES Zeeland minder 
(snel) gehaald kunnen worden. Met de alarmerende rapporten rond klimaatverandering in het 
achterhoofd roepen wij u op om juist die mogelijkheid voor iets meer snelheid te benutten. 
Dit kan, terwijl het tegelijkertijd mogelijk blijft om de locaties voor zonneparken blijvend te 
controleren. Met het toevoegen van ‘op of aangrenzend aan grond waarop infrastructuur is 
toegestaan’ kiest de Provincie voor een goede balans tussen zorgvuldige inpassing met 
maatwerk, snelheid en controle over de gekozen ontwikkellocaties.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Nold Jaeger 


