
Verslag inloopavond 20-09-2022 

Van de avond worden twee verslagen gemaakt: een vanuit het wind- en een vanuit het zonproject. Dit 
verslag is geschreven door de initiatiefnemers van het zonnepark, en heeft dus inhoudelijk geen 
betrekking op het windproject. 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Allereerst willen we u bedanken voor uw aanwezigheid op de inloopavond over Zonnepark Seggelant 
en Windproject Brielse Brug op dinsdagavond 20 september. Het was een druk bezochte avond met 
ruim 120 aanwezigen. Naar ons idee is er veel informatie gedeeld en zijn er constructieve gesprekken 
gevoerd. 
 
We merkten dat het aantal bezoekers een stuk hoger lag dan vooraf verwacht. Hierdoor werd het op 
sommige momenten erg druk in de zaal en was het lastig om iedereen uitgebreid te spreken. We 
hopen dat iedereen desondanks zijn vragen heeft kunnen stellen, informatie heeft kunnen 
ontvangen en input heeft kunnen leveren. Omdat veel verschillende onderwerpen besproken zijn 
hebben we een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden gemaakt. Deze zijn te lezen op de 
projectwebsite (link).  
Mocht u naast deze vragen nog andere vragen hebben dan horen we dit graag. U kunt ons bereiken 
door een mail te sturen naar zonneparkseggelant@gmail.com  
 
Op de inloopavond waren de gemeente Brielle, de initiatiefnemers van Zonnepark Seggelant en de 
initiatiefnemers van Windproject Brielse Brug aanwezig. Beide initiatiefnemers gaven los van elkaar 
toelichting op de projecten aan de hand van posters en informatieborden. Voor het zonnepark 
gingen de posters over het reeds doorlopen proces, het landschappelijk ontwerp, 
participatiemogelijkheden, ecologie en het vervolgproces. Naast deze punten is er veel gesproken 
over zonneparken in het algemeen. 
 
Aandachtspunten die we hebben meegekregen zijn: 

- Geluid. Men maakt zicht zorgen over de impact van het zonnepark op de verspreiding van 

het geluid van de windmolens. De initiatiefnemers hebben aangegeven dat wanneer duidelijk 

is hoe het zonnepark er precies uit komt te zien zal een geluidsonderzoek worden uitgevoerd 

door een externe onafhankelijke partij. Dit is in ieder geval voorafgaand aan de 

vergunningsaanvraag. 

- Locatie van het zonnepark. “Waarom niet eerst op het dak?” en “Waarom hier en niet op de 

Maasvlakte?” zijn vragen die we tijdens de inloopavond veel gehoord hebben. De gemeenten 

op Voorne Putten hebben uitgesproken om uiterlijk in 2040 energieneutraal te worden. 

Hiervoor is een overgang naar duurzame energie noodzakelijk, waarbij een goede balans 

gevonden wordt tussen de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de opwekking van 

hernieuwbare energie, het versterken van een goed vestigings- en recreatieklimaat en het 

behoud van een productief agrarisch landschap. Daarom is de Energieverkenning Voorne-

Putten opgesteld waarin vanuit een landschappelijk oogpunt is beschreven hoe de 

energietransitie een plek in het landschap van Voorne-Putten kan krijgen. Geconcludeerd is 

dat het zoekgebied voor hernieuwbare energie vooral kan worden gevonden in de 

dynamische randen van het eiland. De polders in de noordrand van het eiland behoren tot de 

https://www.solarfields.nl/projecten/zonneparken/seggelant-brielle/
mailto:zonneparkseggelant@gmail.com


meest kansrijke gebieden op Voorne-Putten om locaties voor zonne- en windenergie te 

ontwikkelen. 

- Effect zonnepark op teruglevering panelen op eigen dak. Bij vele aanwezigen heerst de zorg 

dat het zonnepark op zonnige dagen voorrang krijgt voor het terugleveren van energie ten 

opzichte van panelen op eigen daken. Dit is niet het geval. Het zonnepark wordt separaat 

aangesloten op het middenspanningsnet, terwijl huizen zijn aangesloten op het 

laagspanningsnet. Het zonnepark heeft dus geen invloed op het terug leveren van zon op 

dak. 

- Ecologie. Een ander punt dat naar voren kwam was het effect van een zonnepark op de 
bodemkwaliteit en biodiversiteit. Wij streven naar behoud van de lokale natuur en 
versterken van biodiversiteit. Bij de realisatie van een zonnepark blijft de grond 25 jaar lang 
ongeroerd. Dit biedt een kans om de ecologie in het gebied tot leven te brengen. Wij stellen 
een ecoloog aan die een ecologisch inpassingsplan voor het zonnepark maakt. Dit start met 
een veldbezoek naar de aanwezigheid van verschillende groepssoorten, zoals onder andere 
broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, reptielen, vissen en planten. Aan de 
hand van deze informatie komt de ecoloog met een advies voor de inrichting van het 
zonnepark. Vaak leidt dit tot de aanplant van bloem- en kruidenrijk grasland tussen en onder 
de panelen, en groene bufferzones aan de randen. Ook wordt gebruik gemaakt van een 
diervriendelijk hekwerk. Door 10 tot 20 centimeter aan de onderkant van het hekwerk vrij te 
laten is het zonnepark goed te betreden voor kleine zoogdieren.  

- Wandelroutes. Over wandelroutes in het gebied liepen de meningen uiteen. De een zag deze 
als een waardevolle toevoeging voor het gebied waar de ander aangaf hier geen behoefte 
aan te hebben, omdat er reeds voldoende recreatieruimte in de buurt is bij het Vrijheidsbos 
en het mogelijk veiligheidsproblemen kan veroorzaken. 

 

De getoonde posters, het landschappelijk ontwerp, veelgestelde vragen en andere informatie vindt u 
op de projectpagina (link). 
 

We vonden het fijn om te zien dat u in groten getale aanwezig was. Bedankt voor uw input. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De initiatiefnemers van Zonnepark Seggelant 

Peter Groen (grondeigenaar)  
Felix Olthuis (Voorne Putten Energie)  
Sierk Hennes (Solarfields) 

 
 
Mocht u ideeën, opmerkingen of vragen over het project hebben, schroom dan niet om contact met 
ons te zoeken. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar zonneparkseggelant@gmail.com.  
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