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Toelichting vragensteller

Er is in de gemeente Hellevoetsluis discussie ontstaan over een aantal ontwikkelingen

rond de vestiging van het bedrijf Farm Frites. Het gaat hier met name om de aanleg

van een ontsluitingsweg en een zonneveld. Bij de afspraken met betrekking tot het

zonneveld zou de provincie betrokken zijn. De gemeente impliceert dat het zonneveld

wordt aangelegd op grond van afspraken tussen Farm Frites en de provincie. Tot deze

afspraken zou ook de geprojecteerde locatie behoren. Een alternatieve locatie, die de

voorkeur van omwonenden heeft, zou voor de provincie niet aanvaardbaar zijn.

1. 
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Toelichting: 

 

In september 2017 heeft Farm Frites de provincie benaderd met het verzoek voor

overleg over het initiatief om bij haar fabriek in Hellevoetsluis een zonneveld te

bouwen. Farm Frites heeft zichzelf tot doel gesteld in 2020 minimaal 50% van de

elektriciteitsbehoefte van de fabriek in Oudenhoorn duurzaam en lokaal op te wekken. 

Dit als onderdeel van de ambitie van het bedrijf om haar hele keten (productie,

verwerking, transport) te verduurzamen. Het bedrijf heeft twee mogelijke locaties voor

een zonneveld bij hun fabriek in Hellevoetsluis aangedragen. Er hebben vervolgens

verschillende gesprekken met de gemeente Hellevoetsluis en Farm Frites

plaatsgevonden over de locatie van het zonneveld. Daarbij heeft de provincie

ingebracht dat locatie 1 (polder Nieuwenhoorn) passend is in het beleid voor zonne-

energie zoals dat is vastgelegd in onze Omgevingsvisie (destijds nog de Visie Ruimte

en Mobiliteit) en locatie 2 (Polder Oudenhoorn) niet passend is. Vervolgens hebben

gemeente Hellevoetsluis en Farm Frites afspraken gemaakt over de uitwerking van

een gebiedsvisie voor Hellevoetsluis Zuidoost waarin naast dit zonneveld ook wordt

gekeken naar de aanleg van een ontsluitingsweg voor Farm Frites (deze weg komt

ook in polder Nieuwenhoorn) en de ontwikkeling van de woonwijk ‘De Akkerranden” bij

Oudenhoorn. Inmiddels is deze gebiedsvisie in concept af.  In het kader van het

opstellen van deze gebiedsvisie is een intensief participatietraject doorlopen.

Informatie over de gebiedsvisie en het proces is te vinden op:

https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/BOUWEN_EN_VERBOUWEN/Projecten/Gebie

dsvisie_Hellevoetsluis_Zuidoost/Algemene_informatie

 

Groene Cirkel Farm Frites

Naar aanleiding van het verzoek van Farm Frites in september 2017 zijn er, parallel

aan de gesprekken over het zonneveld , vanuit de provincie gesprekken gestart met

Farm Frites over de verdere ambities tot verduurzaming.  Dit heeft er toe geleid dat

recentelijk (15 maart 2019) het convenant ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ is

ondertekend door Farm Frites, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research

en de provincie Zuid-Holland. In deze samenwerking verkennen deze partners

mogelijkheden om toe te werken naar een klimaat neutrale fritesketen, en werken

hierin samen met elkaar en andere ketenpartners

 

1. Indien de gemeente Hellevoetsluis niet tot overeenkomst komt met Farm Frites over

een zonneveld (ordegrootte 20MW) in gebied 1 (zie foto), kan het dan zijn dat de

provincie dit gaat opleggen aan de gemeente Hellevoetsluis? Zo ja, op grond van

welke regels en/of afspraken? Zo nee, waarop baseert de gemeente Hellevoetsluis de

mening dat dit wel het geval zou zijn?

 

Antwoord:

Nee, de provincie Zuid-Holland gaat niet opleggen dat op locatie 1 een zonneveld

door Farm Frites gebouwd moet worden. Farm Frites wil graag op korte termijn het

zonneveld realiseren. De provincie heeft in dit proces aangegeven dat een zonneveld

binnen het huidige ruimtelijk beleid niet past op locatie 2 maar wel op locatie 1 . Het is

niet bekend dat de gemeente van mening is dat de provincie aan de gemeente zou

opleggen dat er overeenstemming komt over een zonneveld op locatie 1 . Het is ook

niet bekend waarop de gemeente dat dan zou baseren. 

https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/BOUWEN_EN_VERBOUWEN/Projecten/Gebiedsvisie_Hellevoetsluis_Zuidoost/Algemene_informatie
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/BOUWEN_EN_VERBOUWEN/Projecten/Gebiedsvisie_Hellevoetsluis_Zuidoost/Algemene_informatie
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/BOUWEN_EN_VERBOUWEN/Projecten/Gebiedsvisie_Hellevoetsluis_Zuidoost/Algemene_informatie
https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/BOUWEN_EN_VERBOUWEN/Projecten/Gebiedsvisie_Hellevoetsluis_Zuidoost/Algemene_informatie
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 2. Klopt het dat de provincie het niet zou accepteren als Farm Frites een zonneveld aan

zou willen leggen in gebied 2, dat de voorkeur van veel omwonenden heeft, in plaats

van in 1? Zo ja, op grond van welke regels/afspraken? Zo nee, waarop baseert de

gemeente Hellevoetsluis de mening dat dit wel het geval zou zijn?

Antwoord:

Het klopt dat een zonneveld op locatie 2 niet past binnen het huidige beleid voor

zonne-energie en ruimtelijke kwaliteit van de provincie zoals dat is vastgelegd in de

Omgevingsvisie en verordening (destijds de Visie Ruimte en Mobiliteit). 

 

Het provinciale beleid voor zonne-energie maakt onder andere zonnevelden mogelijk

in de stads- en dorpsranden. Bij een zonneveld in een stads- en dorpsrand is altijd

sprake van maatwerk. Niet elke stads- en dorpsrand leent zich voor de realisatie van

een zonneveld. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van een scherp contrast tussen

bebouwing en landschap  is een zonneveld niet gewenst. Een zonneveld is op grond

van ruimtelijke kwaliteitskwaliteit beleid passender in randen waar sprake is van een

vervlechting van stedelijke functies en landschap waar veel belangen en opgaven

samenkomen.

 

In dit geval is richting initiatiefnemer en gemeente aangegeven dat vanuit slim

ruimtegebruik (o.a. ontsluitingsweg en zonneveld in dezelfde polder) en gelet op het

huidige ruimtelijke beleid  het passender is om stedelijke ontwikkelingen (dus ook een

zonneveld en recreatiegebieden in aansluiting daarop) te situeren in een polder die al

decennia aan het verstedelijken is en die nu nog enkele kleinere open gebieden heeft

met een beperkte agrarische betekenis. De gave open polder Oudenhoorn kan dan

als landschappelijke eenheid intact blijven en als agrarische eenheid blijven

functioneren. Zo wordt het contrast met de verstedelijkte polder Nieuwenhoorn

versterkt en ruimtelijke versnippering voorkomen. 

 

Richting de initiatiefnemer en de gemeente is een aantal aandachtspunten voor de

ontwikkeling van een zonneveld op locatie 1 meegegeven, waaronder de richtpunten

voor ruimtelijke kwaliteit uit de Kwaliteitskaart VRM en de naastgelegen ecologische

zone (NNN).

 

3. Kunt u de Staten op de hoogte stellen van alle relevante afspraken met de gemeente

Hellevoetsluis en Farm Frites met betrekking tot de aanleg van dit zonneveld? Zo nee,

waarom niet?

 

Antwoord:

Wij hebben over het zonneveld geen afspraken met de gemeente Hellevoetsluis of

met Farm Frites. Wij hebben een ingediend initiatief getoetst aan ons ruimtelijk beleid

en daarop geadviseerd richting gemeente en Farm Frites. De gemeente en Farm

Frites hebben op grond van dit advies het initiatief verder uitgewerkt en meegenomen

in de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost. 

 

4. Kunt u uiteenzetten waarom locatie 1 wel en locatie 2 niet zou voldoen aan artikel

4.4.3. vierde lid van de VRM waarin staat dat als principe bij een zonneveld wordt

gehanteerd dat "Bescherming van de schaarse open ruimte en landschapswaarden.

Dit betekent dat de provincie terughoudend is met het toestaan van zonnevelden. In

beperkte mate en onder voorwaarden worden mogelijkheden voor zonnevelden
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 geboden in glastuinbouwgebied, in stads- en dorpsranden, in combinatie met een

windpark en in het knikpuntgebied pilot Zuidplas.”. Voldoen deze beide locaties aan

deze opsomming?

 

Antwoord

Zie de beantwoording op vraag 2.

Den Haag, 9 april 2019           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
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