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Uw kenmerk

Bijlagen

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

U heeft per brief (d.d. 16 januari 2018) aan de provincie gevraagd om formeel in te stemmen met 

de aanleg van een zonneveld in combinatie met een agro-lint ontwikkeling aan de Zuidoordseweg

te Goudswaard in de gemeente Korendijk, waarbij het agro-lint bedoeld is voor 

bedrijfsverplaatsingen elders uit de Hoeksche waard en uitbreiding van Kleinjan. Als motivering 

heeft u onder meer een ruimtelijke onderbouwing, beantwoording van leervragen, een 

landschapsplan en een projectplan agrolint Zuidoordseweg bijgevoegd. Tevens verwijst u naar 

een projectgroep vergadering (2 oktober 2017) met de vorige exploitant die zich inmiddels heeft 

teruggetrokken.

Het gesprek met de vorige exploitant was gericht op het oprichten van een zonneveld als 

experiment onder de voorwaarden zoals is opgenomen in de Visie Ruimte van de provincie Zuid-

Holland, de onderzoeksvragen behorende bij het experiment en de landschappelijke inpassing. In 

dit voorstel was geen agro-lint opgenomen. Door het terugtrekken van de vorige exploitant is dit 

gesprek nimmer officieel afgerond.

Wij zetten ons graag in om energietransitie stappen verder te brengen en gaan dan ook graag in 

gesprek met u en de gemeente over  een zonneveld aan de Zuidoordseweg. Uw brief met de 

daarbij gevoegde stukken roepen overigens wel vragen bij ons op, zoals over de inrichting van 

het zonneveld, de relatie met en aansluiting op ontwikkelingen in de omgeving, de betrokkenheid 

van verschillende partijen en draagvlak. Daarbij verbindt u dit zonneveld onlosmakelijk aan een 

hier te ontwikkelen agro-lint o.a. door bedrijfsverplaatsingen van elders uit de Hoeksche Waard 

naar deze polder.

Wij kunnen niet instemmen met de ontwikkeling van een agrolint aan de Zuidoordseweg, daar dit 

zich niet verhoudt met het ruimtelijke provinciale beleid. Zo is ons beleid onder meer gericht op 

het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, de Ladder voor Duurzame verstedelijking en een 

goede ruimtelijke ordening. Tevens zijn afspraken gemaakt met de Hoeksche Waard over een
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afgesproken planreductie van bedrijventerreinen dat niet past bij de door u voorgestelde 

ontwikkeling.

Wij kunnen alleen instemmen met voortzetting van het eerder aangemelde experiment onder 

vergelijkbare voorwaarden en indien de onduidelijkheden over onder andere de inrichting, de 

inpassing in het landschap zijn weggenomen én hierover commitment is gerealiseerd en de 

afstemming met de omgeving is vorm gegeven.

De gemeente heeft een vergunning reguliere Wabo procedure verleend (d.d. 6 maart 2018) onder 

voorwaarden. Hierover is contact geweest met Wethouder Den Boer en wij hebben aangegeven 

welke voorwaarden vanuit de provincie noodzakelijk zijn. Hiervan is de dhr. M. Mosterman van 

HerBo Groenleven B.V. - als beoogde ontwikkelaar van het zonneveld - op de hoogte gebracht. 

Zo kan onder meer zonder onze schriftelijke toestemming geen uitvoering worden gegeven aan 

de gemeentelijke vergunning voor dit zonneveld. 

Wij gaan graag het gesprek aan met u, de initiatiefnemer, gemeente en andere betrokkenen om 

de openstaande vragen voor een experimenteel zonneveld op deze locatie weg te nemen, zodat 

die benodigde toestemming conform ons Handelingskader Experimenteerruimte Zonnevelden in 

zicht kan komen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief 

hebben opgenomen.

Een kopie van deze brief is gezonden aan:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Korendijk

- HerBo Groenleven B.V.
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