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Onderwerp

Brief antwoord op GeNie Consultancy op initiatief zonneveld aan de Zuidoordseweg Goudswaard

Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten hebben besloten een brief te zenden aan GeNie Consultancy in antwoord 
op de vraag een zonneveld en agro-lint te mogen ontwikkelen aan de Zuidoordseweg te 
Goudswaard in de gemeente Korendijk. De provincie nodigt de gemeente en initiatiefnemer uit 
om over het zonneveld te overleggen.

Advies
1. Vast te stellen de brief aan GeNie Consultancy met betrekking tot het initiatief voor een 

zonneveld en agro-lint aan de Zuidoordseweg te Goudswaard;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel over de brief aan GeNie Consultancy

over het initiatief voor een zonneveld en agro-lint aan de Zuidoordseweg te Goudswaard. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
- Brief antwoord op GeNie zonneveld Zuidoordseweg Goudswaard.docx
- Kleinjan20181015 brief provincie instemmingsverzoek.pdf
- Kleinjan visiedocument.pdf
- Kleinjan ruimtelijke onderbouwing zonnegaarde Groenleven.pdf
- Kleinjan projectplan.pdf
- Kleinjan beantwoording leevragen eindversie Groenleven.pdf
- Landschapsplan Zonnegaarde Goudswaard GeNie.pdf

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar W. Croes Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Murk, PJCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Weber, JF

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 20 maart 2018

PZH-2018-642080863 dd. 20-03-2018



2/3

1 Toelichting voor het College

Van GeNie consultancy heeft de provincie een brief (16 januari 2018) gehad met het verzoek in te 

stemmen met een experimenteel zonneveld aan de Zuidoordseweg te Korendijk. Echter is dit 

vernieuwde zonneveld initiatief o.a. verbonden aan een agro-lint ontwikkeling.

Eerder was op deze locatie een gesprek gaande voor een experimenteel zonneveld met 

ontwikkelaar Unisun. Over de leervragen leek overeenstemming te bestaan. Echter over de 

inrichting en inpassing en het betrekken van de omgeving was het gesprek nog gaande toen de 

ontwikkelaar Unisun zich wegens financiële overwegingen terug trok uit het plan. Daarmee was 

voor de provincie het experiment beëindigd. Ook het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard heeft 

vanwege deze beëindiging geen advies meer uitgebracht.

Op 16 januari ontvingen we een brief van GeNie consultancy met het verzoek toestemming te 

verlenen voor een zonnepark op nagenoeg dezelfde plek, maar met een andere ontwikkelaar en 

onder andere een andere inrichting en inpassing. Tevens wordt in dit verzoek een directe 

koppeling gelegd tussen het zonnepark en de ontwikkeling van een agro-lint aan de 

Zuidoordseweg. Het Agro-lint is bedoeld voor uitbreiding van het daar gelegen 

aardappelverwerkingsbedrijf Kleinjan en voor het ruimte bieden aan andere bedrijven elders uit de 

Hoeksche Waard/Korendijk zoals mogelijk een transportbedrijf voor uien. Dit is strijdig met het

provinciaal ruimtelijk beleid en niet in overeenstemming met de afspraak tussen de Hoeksche 

Waard en de provincie om 40ha bedrijventerrein planreductie toe te passen.

Vanwege de tijdsdruk die op het project ligt, heeft de gemeente Korendijk een 

omgevingsvergunning (reguliere Wabo-procedure) verleend onder meer met de voorwaarde dat 

uitvoering alleen plaats mag vinden na schriftelijke toestemming van de provincie en voor 

maximaal 10 jaar waarna het zonneveld moet worden opgeruimd.

Dit geeft de provincie, de gemeente en de ontwikkelaar de tijd om ambtelijk het project nader in te 

vullen en daarbij andere partijen zoals het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard te betrekken. 

Aangezien het hier een bijzondere open cultuurhistorische waardevolle polder betreft, is het van 

belang inpassing, inrichting en landschappelijk/recreatieve relaties en betrokkenheid van de 

omgeving nader uit te werken.

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties.

Juridisch kader

Ontwikkelingen vinden plaats binnen het ruimtelijk kader zoals beschreven in de Visie Ruimte en 

Mobiliteit en het Programma ruimte. Er zijn geen juridische gevolgen. 

2 Proces

Initiatiefnemer en gemeente worden uitgenodigd het gesprek aan te gaan over de energietransitie 

in deze regio en dit zonneveld. Duidelijk te communiceren dat agro-lint ontwikkelingen hier niet 
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passen. Ook andere partijen zoals het kwaliteitsteam en de regio te betrekken.

3 Communicatiestrategie

Er is geen persbericht nodig, een communicatiestrategie is nog niet aan de orde. We gaan 

immers eerst met betrokken partijen in gesprek met het doel om dit project tot een goed einde te 

brengen.
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