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3240 AA Middelharnis
Betreft Zienswijze Zonnepark Van Pallandtpolder

Geacht College,

Hierbij willen wij onze zienswijze geven op de Voorgenomen omgevingsvergunning Zonneveld,
transformatorstation, batterijopslag en meetmast Johannispolderseweg, Middelharnis. Wij willen ons
met name richten op de landschappelijke aankleding hiervan, waarbij wij op voorhand willen
aangeven dat wij het aanleggen van een zonnepark landschappelijk verre verkiezen boven het
plaatsen van windmolens. Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat ook zonneparken ingepast
moeten worden in het omringende landschap.
In het rapport ‘Advies landschappelijke inpassing’ wordt een aankleding voorgesteld, met zo min
mogelijk hekwerk, slootkanten met waterberging en rietkragen. Deze aankleding spreekt ons zeker
aan. Maar het gaat hier om een groot oppervlak, waarvan de slootkanten slechts een gering onderdeel
van uitmaken. In het rapport wordt de voorkeur uitgesproken voor de ‘dakvormige opbouw’ OostWest. Wellicht is dit de meest efficiënte opstelling, maar landschappelijk geeft dit een plaatvormige,
zwart-grijze uitstraling over het gehele gebied. Dit beeld past niet in het huidige, agrarische
landschapsbeeld beeld. Zeker daar waar het omringt wordt door een dijkinfrastructuur. Het
zonnepark zal vooral zichtbaar zijn vanaf de Oudelandsedijk en vanaf de buitendijk.
De landschappelijke beschrijving van ‘Energie-eiland’ in een natuurpolder is leuk gevonden, maar
sluit niet aan bij onze beleving van een natuurpolder. De watergangen met rietstroken, die slechts een
deel van het jaar hoog zullen zijn, geven niet voldoende landschappelijke afscherming, gezien vanaf
de Oudelandsedijk en de Buitendijk. Hier zou struikgewas deze afscherming wel kunnen geven.
Voor wie het park, als ‘Energie-landgoed’ van dichtbij wil zien, kan de Zonneberg bezoeken. Verder
gaat het om een industriële ontwikkeling die om afscherming vraagt. Als de grond die vrijkomt bij
het maken van een flauw talud op de wal wordt gezet en met bes-dragende struiken wordt beplant,
zal dit de landschappelijk aankleding aanzienlijk verbeteren. Bovendien is de combinatie riet en
struweel ecologisch interessant.
Het bovenstaande en de andere in ontwikkeling zijnde zonneparken geven bij NLGO de behoefte om
met de Gemeente te praten over een goede landschappelijk inkleding, van zonneparken, in het
landschap. Dit zal per park verschillen, maar gaat verder dan een tweedimensionale aankleding door
een landschapsarchitect.

Tot slot: wat ons in het rapport ‘Advies landschappelijke inpassing’ heeft gestoord, is dat de
Gemeente dit heeft geaccepteerd en ter inzage gelegd waarin de streeknaam De Vliegers structureel
wordt aangeduid met ‘de Vlieger’. Het geeft ons de indruk dat Landschapsachitectenbureau
Feddes/Olthof letterlijk een bureaustudie heeft uitgevoerd, zonder de achtergrond van het gebied
goed te hebben bestudeerd. En geen gemeenteambtenaar die dit is opgevallen.
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