
 

 

Nota Zienswijzen 

Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark Burgervlotbrug 

 

In deze memo wordt de zienswijzen van ‘Appellant 1’ op de ontwerp omgevingsvergunning 

Zonneweide Burgervlotbrug met kenmerk O-19-0219 en de zienswijze van ‘Appelland 2 en 3’ op het 

ontwerp bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark Burgervlotbrug” met 

kenmerk RO-17-037. 

 

Zienswijzen Appellant 1 

1. Samenvatting zienswijzen 

1. ‘Appellant’ geeft aan dat het zonnepark een grote aantasting van het landschappelijk 

karakter en de openheid van het plangebied veroorzaakt. Tevens wordt het uitzicht vanaf de 

N9 ernstig geschaad. De technische ruimtes leiden tot extra verstoring van het landschap. 

2. Het zonnepark zal de kwetsbare natuur en het bodemleven verstoren en de grond uitputten. 

3. Er zijn geen gegevens over de samenstelling van de panelen, dit kan op termijn een 

afvalprobleem geven. 

4. Het verpesten van het landschap past niet in de doelstelling van de vereniging. 

 

2. Beantwoording 

Ad 1 Aantasting landschap 

In de doorsnede op pagina 9 van de Landschappelijke inpassing wordt de hoogte van de rijksweg en 

de maximale hoogte van de zonnepanelen aangegeven. Hierin is te zien dat de maximale hoogte van 

de zonnepanelen 2,6 m +NAP is. De ooghoogte van de automobilist is 3,0 m +NAP en kijkt dus altijd ruim 

over de top van de zonnepanelen heen. Het overgrote deel van het zonnepark heeft een circa 0,5m 

lagere ligging. De gegevens over de hoogteligging zijn afkomstig van de website AHN.nl. 

Er is dus geen sprake van wandvorming, afscherming van uitzichten over het open landschap.  

 

De provincie heeft ingestemd met de opstelling en de landschappelijke inpassing, waarbij het behoud 

van landschapskenmerken een van de voorwaarde van planvorming was. 

 

De beplanting wordt door de KW onderhouden. Er is afgesproken dat de beplanting niet hoger wordt 

dan de panelen. Het beheersplan en de assortimentskeuze zijn daarop afgestemd. Doordat de 

beplanting wordt beheerd in drie fasen (blokken) is ook de beplanting gevarieerd in hoogte en zorgt 

deze niet voor wandvorming. 

 

 
 

De technische ruimtes zijn bewust gesitueerd nabij de bestaande windturbines en de reeds bestaande 

gebouwtjes voor de afvoer van de door de windturbines opgewekte stroom (bij de eerste molen op het 

perceel van KW en nummer 5 gezien vanaf het zuiden), waardoor dit aspect wordt beperkt en ze 

wegvallen t.o.v. de windturbines. 

 

Geconcludeerd wordt dat het zonnepark geen aantasting vormt van: 

- uitzicht vanaf de N9, 

- de weidsheid van het landschap 

- de openheid van het landschap  



 

 

Ad 2 Natuur en bodemleven 

Kwetsbare natuur verstoren  

In het gebied is geen sprake van kwetsbare natuur (Econsultancy, 2018, Quick scan). De huidige 

agrarische functie biedt geen meerwaarde aan kwetsbare natuur. De aanwezigheid van de 

zonnepanelen zorgt niet voor verstoring van eventueel aanwezige kwetsbare natuur in de omgeving. 

Mogelijk zijn er wel positieve gevolgen. Zonneparken blijken potentieel geschikt leefgebied voor 

verschillende zoogdieren (Van Der Zee, e.a. 2019, zonneparken, natuur en landbouw).  

 

Bodemleven verstoren 

In het rapport “Zonneparken in agrarisch gebied: effecten op bodemkwaliteit” van J.A. Keuskamp, 

D.W. Dijkman en R.J. Gommer wordt beschreven dat bij goed beheer van een noord-zuid 

georiënteerde opstelling van zonnepanelen de lange termijn effecten op het bodemleven te 

verwaarlozen zijn of zelfs verhoogt ten opzichte van de uitgangssituatie.  

 

Regenwater op de bodem 

Bij een zonnepark belandt het regenwater op de bodem. Dit gebeurt tussen de panelen en bij het 

lekken van regenwater langs de constructie. Bij metingen bij zonneweiden van het vochtgehalte in de 

bodem blijkt het gemiddelde vochtgehalte, tussen en naast de opstelling, niet te verschillen (Van Der 

Zee, e.a. 2019). 

Er is bewust gekozen voor een opstelling haaks op het perceel met ruimte tussen de panelen en geen 

oost-west opstelling, die veel meer van de bodem zou afdekken. Negatieve effecten op de 

hoeveelheid regenwater die in de bodem kan toetreden zijn dan ook niet te verwachten.  

 

Achteruitgang bodem 

De invloed van zonneparken op de bodem hangt in belangrijke mate af van veranderingen in de 

aanvoer van organische stof (OS). Bij parken met een noord-zuid oriëntatie komt meer licht onder de 

zonnepanelen, ten opzichte van een Oost-West oriëntatie, door de open ruimtes blijft ook daar 

vegetatie aanwezig. In een noord-zuid georiënteerd zonnepark ontstaan verschillende microklimaten 

tussen en onder de panelen. Behalve meer schaduw is het onder de panelen koeler en droger dan 

daarnaast. Hierdoor is de vegetatie onder een dergelijk zonnepark meer divers dan in vergelijkbare 

onbedekte percelen. Het is zelfs mogelijk dat de bodem verbeterd ten opzichte van de 

uitgangssituatie. (J.A. Keuskamp, e.a. 2019, Zonneparken in agrarisch gebied: effecten op 

bodemkwaliteit).  

 

CO2 Vasthouden 

De bodem houdt CO2 vast maar door een vermindering van organisch materiaal onder de 

zonnepanelen komt er meer CO2 vrij (Kok e.a. 2017; Van Der Zee e.a. 2019). De opwekking van zonne-

energie in het zonnepark vermindert CO2 uitstoot vanuit andere energiebronnen. Verhoudingsgewijs is 

de bijdrage van vrijkomend CO2 uit de bodem verwaarloosbaar. 

 

Er is gekozen voor een opstelling met een Noord-Zuid oriëntatie, waarbij de panelen minimaal op 

schofthoogte van de schapen worden geplaatsen ze er derhalve onderdoor kunnen lopen. De 

verwachting is, dat daarmee de grasgroei en beweiding beter zullen blijven en daarmee ook de 

bodemsamenstelling, waardoor dit effect nog kleiner is. 

 

Funest voor insecten en weidevogels 

Het huidige agrarische gebruik biedt weinig kansen voor insecten door een gebrek aan kruidenrijkdom. 

Uit onderzoeken blijkt dat er geen significant negatieve effecten voor insecten zijn (Van Der Zee e.a. 

2019). Een negatief effect van het zonnepark wordt dan ook niet verwacht. Weidevogels zoals Grutto, 

Scholekster en Kievit ervaren een verstoringsafstand in broedgebied van 100 tot 300 meter van 

windmolens (Winkelman e.a. 2008, Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van 

windmolens). Dit betekent dat de huidige locatie ongeschikt is als weidevogelgebied. De toevoeging 

van de zonnepanelen heeft dus geen effect. 

 



 

 

Deze soorten (Kievieten, Scholeksters en Grutto’s) zijn in het onderzoek ook niet waargenomen op het 

perceel. 

De 14 meterstrook ten westen van de panelen is bewust opgenomen om de biodiversiteit te 

bevorderen. Hieronder zal naast het struweel met daarin soorten als rietzanger de strook extensief 

worden beheerd, waardoor er een kruidenrijker geheel ontstaat. De verwachting is, dat dit een positief 

effect zal hebben op de biodiversiteit. 

 

Conclusie 

De zonnepanelen leveren geen extra nadelen op voor de biodiversiteit. De nadelen op de bodem zijn 

verwaarloosbaar. 

De aanleg van het zonnepark met de 14 meter ecologische strook levert ten opzichte van de huidige 

situatie naar verwachting een positief effect op de biodiversiteit op. 
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Ad 3 Samenstelling zonnepanelen 

Hoewel in deze fase van de planvorming het type zonnepaneel dat geplaatst wordt nog niet bekend is 

kan het volgende worden gezegd over de samenstelling van panelen (bron 

http://www.allesoverzonnepanelen.nl). Er zijn echter geen grote verschillen tussen de zonnepanelen 

voor grootschalig gebruik. 

 

De zonnecellen in zonnepanelen bestaan meestal uit silicium, een halfgeleidermateriaal. De 
halfgeleider wordt elektrisch geleidend, als hij aan licht of warmte wordt blootgesteld. Een zonnecel 
bestaat uit twee halfgeleiderlagen, die enerzijds overschot aan positieve ladingdragers en anderzijds 
een overschot aan negatieve lastendrager hebben. Dit wordt dotering genoemd. Bij de overgang 
tussen beide lagen ontstaat een elektrisch veld, dat onder invloed van lichtinval de door het foto-
elektrische effect vrijkomende deeltjes van de lading scheidt. Metaalcontacten geleiden de daardoor 
ontstane elektrische spanning. 

Een zonnepaneel bevat een aluminium frame, een glasplaat, de cellen, een kunststof achter plaat, 

geleiders en EVA folie. De aan het silicium toegevoegde stoffen (doteerstoffen) zijn versmolten en zitten 

dus vast in het silicium.  

Afgedankte zonnepanelen worden nu al gerecycled. Tijdens het recycling-proces wordt al de stoffen 

van elkaar gescheiden. Er is één organisatie die verantwoordelijk is voor de recycling PV Cycle. 

http://www.pvcycle.org/ Deze overkoepelende organisatie voor heel Europa, heeft over het continent 

inzamelpunten. Bij Europese wet is verplicht gesteld dat alle verkooppunten van zonnepanelen in de EU 

bij de verkoop van nieuwe zonnepanelen een verwijderingsbijdrage moeten afdragen aan PV Cycle. 

 

Er zijn geen knelpunten bekend over bijvoorbeeld verontreiniging of gezondheidsrisico’s door 

zonnepanelen. Ook niet bij de het recycleproces.  

 

Ad 4 Doelstelling vereniging 

De gemeente is van mening dat het beoogde zonnepark past binnen de doelstelling van de 

vereniging. Daarnaast is er geen sprake van “het verpesten van het landschap”. 

 

3. Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het plan of de procedure. 

 
  

http://www.allesoverzonnepanelen.nl/


 

 

Zienswijzen Appellanten 2 en 3. 

4. Samenvatting zienswijzen 

1. Zorgen over onkruid onder/naast de zonnepanelen en de impact op hun percelen. Er wordt 

een voorstel gedaan om een overeenkomst te sluiten om verplicht te maaien. 

 

5. Beantwoording 

Onkruidbestrijding, maaien, onder en naast de panelen is een kwestie van onderhoud tijdens de 

exploitatie van het zonnepark. Wij als gemeente zijn daar geen partij in. Afspraken over het onderhoud 

en het bestrijden van eventueel onkruid is iets wat privaatrechtelijk met de initiatiefnemer geregeld zou 

kunnen worden, dit is overigens geen verplichting voor bij het oprichten van een zonnepark vanuit het 

gemeentelijk zonneparken beleid. 

 

6. Conclusie 

De zienswijze leidt niet tot een wijziging van het plan of de procedure. 

 

 

 

 
 


