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Geachte leden van de Raad, 
 
 
Fijn dat ik kort kan inspreken. Ik spreek in mede namens de familie Koenraadt. IBVogt heeft met 
hen een overeenkomst gesloten waarbij wij het zonnepark op hun terrein ontwikkelen. 
In de stukken heeft u onze reactie op de Visie gelezen. 
 
In het kort. 
 

 Het gaat om aangesloten terrein van in totaal 19 ha gelegen aan de westkant en direct 
grenzend aan de A 4 recht tegenover het glastuinbouwgebied en een terrein van ca. 3 ha in 
de aanduiding glastuingebied en direct grenzend aan de A 4 (zie de locatiekaart). 

 

 De terreinen aan de westkant zijn gelegen in het gebied aangeduid als open zeekleipolder. 
Volgens de conceptstructuurvisie zijn er geen zonneparken in dat gebied toegestaan. 

 

 Wij zijn van mening dat door een goede ruimtelijke inpassing de terreinen gelegen in de 
open zeekleipolder direct langs de A 4 geen inbreuk leveren op de weidsheid van het open 
zeekleipolder. Zeker ook niet omdat ter plaatse een geluidscherm/aarden wal is geplaatst. 
Voor dat gedeelte waar geen scherm/aardenwal is kan eventueel in het kader van de 
ontwikkeling het scherm/aardenwal worden doorgetrokken.  

 

 De zonnepanelen worden op een dusdanige hoogte geplaatst dat zij geen hinder vormen 
voor het zicht van de automobilisten via de geluidschermen op het open zeekleipolder 
gebied. En het vrije uitzicht op de polder en vanaf de polder blijft gegarandeerd.  
 

 Door de nabijheid van het kassengebied kan het kassengebied makkelijk gebruik maken 
van de ter plaatse opgewekte stroom. Duurzamer en lokaler is niet mogelijk. 
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 Wij vragen u dan ook om de raad te adviseren om het principe geen zonneparken in de 
polder minder strikt te hanteren voor dit initiatief gelegen direct aan de A 4 en deze toe te 
staan.  

 
 
Locatie (zie zwart omlijnd): 
 

 
 
 


