
 

Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde  

Aan: College van B&W  

Van: D66 David Hof 

Datum: 21 april 2018  

Onderwerp: Beleid aangaande aanleg zonneparken 

De gemeente Zwolle heeft zich voorgenomen om in 2025 25% van haar energie op een duurzame 

wijze op te wekken. Met het oog op de urgente uitdagingen waar de klimaatverandering ons voor 

stelt en het gegeven dat Nederland medeondertekenaar is van  het Klimaatakkoord van Parijs valt dit 

streven toe te juichen. Duurzame energie kan op meerdere manieren opgewekt worden. Eén van de 

meest bekende daarvan is het benutten van zonnestraling door zonnepanelen elektriciteit te laten 

produceren. D66 juicht elektriciteitsopwekking door plaatsing van zonnepanelen dan ook  toe.  

Op dit moment worden er meerdere initiatieven ontplooid om in (de buurt van) de gemeente Zwolle 

zonneparken aan te leggen (zie onder andere: ‘Koeien moeten steeds vaker plaats maken voor 

zonnepanelen’; De Stentor, 21 april 2018). Onder andere de bedrijven Kronos Solar en Groenleven 

worden genoemd als geïnteresseerde marktpartijen om in het Zwolse buitengebied grootschalige 

zonneparken neer te zetten. 

Het buitengebied van Zwolle heeft een grote landschappelijke waarde, over het algemeen worden 

zonneparken minder gewaardeerd dan natuurlijke begroeiing. Een groot aantal zonneparken van 

verschillende omvang levert een versnipperd landschap op waarbij de beleving van het landschap 

omlaag gaat. Als voorbeeld van andere mogelijkheden om energieopwekking te realiseren verwijzen 

wij ook naar de op 7 maart jl. door PS Overijssel aangenomen motie over het plaatsen van 

zonnepanelen op geluidwerende voorzieningen zoals geluidswallen (zie: ‘Motie: zonnepanelen 

geluidswal Bathmen/Deventer en combinatie geluidwerende voorzieningen en duurzame 

energieopwekking’, via: http://www.overijssel.nl/bestuur/provinciale-staten/moties-

amendementen/moties-amendementen-a/). Daarnaast is het elektriciteitsnet waar de zonneparken 

op aangesloten vaak niet toereikend voor piekbelasting op de momenten dat zonnepanelen optimaal 

produceren (zie onder andere: ‘Enexis en TenneT: netcapaciteit moet in Noord-Nederland uitgebreid 

voor zonneparken’; Solar Magazine, 13 april 2018). Een toename van de productiecapaciteit van 

zonneparken is daarmee dus geen garantie voor daadwerkelijke geleverde elektriciteit als het 

netwerk de hoeveelheid geleverde stroom niet aankan. 

D66 heeft daarom een aantal vragen: 

1. Beschikt het college over een overzicht van plannen en initiatieven voor het aanleggen van 

zonneparken in Zwolle en haar directe omgeving? 

2. Is het college op de hoogte van de eisen die de zonneparken stellen aan het huidige 

elektriciteitsnetwerk? 

3. Zoja, in welke mate is het huidige elektriciteitsnetwerk in staat de extra capaciteit op te 

vangen? 
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4. Op welke wijze wordt de capaciteit van aan te leggen zonneparken meegenomen bij het 

bereiken van de doelstellingen op het gebied van energietransitie? 

5. Welke (landschappelijke) eisen stelt de gemeente aan de aanleg en plaatsing van 

zonneparken? 

6. Is het college ook van mening dat de aanleg van een groot aantal zonneparken van 

verschillende omvang een versnipperd landschap oplevert waarbij de beleving van het 

landschap omlaag gaat? 

7. Zoja, op welke wijze bent u van plan om te gaan met deze versnippering en mogelijke 

beeldkwalitatieve achteruitgang? 

8. Is het college ook van mening dat, naast zonneparken, het combineren van geluidwerende 

voorzieningen en duurzame energieopwekking langs het wegennet en het verder uitbreiden 

van de capaciteit van bebouwde oppervlakken een zinvolle aanvulling kan zijn bij het 

bereiken van de gestelde doelen op het gebied van duurzame energieproductie? 
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