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Zonnepanelen? Die kunnen nog steeds het dak op!
12.11.2021
7.2

De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 12 november 2021,
constateren dat:
-

-

op de Mosselbanken in Zeeuws-Vlaanderen 30 hectare goede industriegrond wordt vernietigd
voor een 150.000 panelen tellend zonnepark;
de gemeente Kapelle fors meer zonne-energie wil opwekken dan eigenlijk zou moeten volgens
de Zeeuwse afspraken: geen drie procent van het Zeeuwse totaal maar zes procent, waarvan de
helft van zonnevelden op het land moeten komen in parken met een totaal van minimaal 24
hectare;
dat de gemeente Sluis in Oostburg steunt verleend aan een zonnepark op landbouwgrond aan de
Maaidijk;
de gemeente Veere een nieuw initiatief steunt voor een 2e zonnepark van 10.000 panelen op
agrarische grond in Koudekerke;
dit slechts het Zeeuwse topje van de ijsberg is als het aankomt op mogelijke zonneparkprojecten
in Zeeland;
Volgens een poll in de PZC 76 % van de Zeeuwse bevolking geen goede agrarische gronden wil
inruilen voor zonneparken;

overwegen dat:
- rendementen uit investeringen in zonneparken slechts ten goede komen aan grote institutionele
investeerders en bedrijven;
- het Zeeuwse landschap wordt verpest;
- de hoeveelheid grond in Zeeland beperkt is;
- wiebelstroom uit zonnepanelen nog steeds de back-up van conventionele energiecentrales
noodzakelijk maakt om de leveringszekerheid te garanderen;
spreken als hun oordeel uit:
- dat zonnepanelen het dak op kunnen;
- wildwest taferelen door institutionele investeerders moeten stoppen;
- dat het open Zeeuwse landschap beschermd moet worden;
- er veel betere manieren zijn om Zeeuwse gronden te gebruiken;
dragen het College van Gedeputeerde Staten op om:
- met een voorstel te komen richting Provinciale Staten hoe vanuit de Provincie Zeeland de
Zeeuwse gemeenten kunnen worden bewogen om te stoppen met het promoten en goedkeuren
van zonneparken;
- uit te spreken dat zonnepanelen het dak op kunnen en Zeeuwse gronden alleen gebruikt worden
voor agrarische doeleinden, bebouwing, infrastructuur, natuur en recreatie;
en gaan over tot de orde van de dag.
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https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/terneuzen-krijgt-grootste-zonnepark-van-zeeland-wat-nieuwechemie-zal-trekken~a496912d/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128687/Kapelle-wil-fors-meer-zonne-energie-bouw-zonneparkin-polder

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/128641/Geen-landbouwgrond-opofferen-voor-zonnepark-inOostburg

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/forum-voor-democratie-verbied-nieuwe-zonneparken-oplandbouwgrond~afb57921/
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