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Onderwerp 
Verleende omgevingsvergunning Langeweg Goudswaard 
(‘Zonnegaarde’) door gemeente Korendijk 
 
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van 
Provinciale Staten W.A. Minderhout (PvdA), d.d. 12 april 2018, bij mij de 
volgende vragen heeft ingediend: 

 

 
Toelichting 
 
De PvdA-fractie is doordrongen van het feit dat de energietransitie grote 
landschappelijke gevolgen heeft. Deze constatering maakt het des te noodzakelijker 
om de vormgeving van het nieuwe ‘energielandschap’ zo zorgvuldig mogelijk te doen.  
De Gemeente Korendijk heeft onlangs (6-3-2018) een omgevingsvergunning verleend 
voor een ‘zonnegaarde’.  
Het ‘Kwaliteitsteam Hoeksche Waard’ vindt dit plan echter onwenselijk. ‘Vanuit de 
huidige landschapswaarde is het initiatief dan ook niet verdedigbaar. Het vormt een te 
veel op zichzelf staande incident en ontwikkeling om te kunnen spreken van een 
nieuw en samenhangend geheel met de omgeving.’ 
In de VRM staat: ‘Omdat zonnevelden een relatief nieuw fenomeen zijn, wil de 
provincie experimenteerruimte bieden voor zonne-initiatieven buiten bestaand 
Stedelijk en dorpsgebied. Daarbij gaat de voorkeur uit naar initiatieven waarvan de 
plek nog niet exact is bepaald en er ruimte is om te zoeken naar de juiste plek voor 
het initiatief afhankelijk van de lokale situatie. Bij voorkeur ligt het experiment op 
locaties waar op termijn een andere functie is voorzien, maar waar die bestemming 
om diverse redenen vooralsnog niet wordt gerealiseerd.’ 
 
Dit leidt tot de volgende vragen: 
 
 

1. Biedt de VRM ruimte aan gemeenten om zelf een afweging te maken over de 
ruimtelijke inpassing van zonnevelden? 
 

2. Is de door Korendijk verleende omgevingsvergunning tot stand gekomen in overleg 
met de provincie?  

 
3. Voldoet de locatie van de Zonnegaarde uws inziens aan de criteria voor 

‘experimenteerruimte’ zoals verwoord in de VRM? Zo ja, op grond van welke 
overwegingen? Zo nee, op grond van welke overwegingen? 

 



 

Pagina 2/2 4.     Bent u met ons van mening dat het ontbreken van criteria voor zonnevelden in de 
Verordening Ruimte een leemte is die spoedig moet worden aangevuld? Zo nee, 
waarom niet, Zo ja, wanneer kan PS een voorstel verwachten? 
 
 
 
 
 
 
Den Haag, 12 april 2018           
 
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland, 
 
drs. J. Smit 
 
 

 


