
 

 

Notulen openbare dorpsraadvergadering, woensdag 11 maart 2020. 
 
Aanwezig dorpsraad: Ruud Boon, Willem Marsman, Anneke Haringsma, Nienke Mulders en Ton 
Wingelaar (notulist). 
Afwezig met kennisgeving: Heleen de Hulster. 
 
Verdere aanwezigingen:  

 Vertegenwoordigers van enkele politieke partijen; 
 Vertegenwoordigers van de Gemeente Schouwen-Duiveland (LSD, VVD, VVD, SP, Groen 

Links, CDA, SGP, ChristenUnie); 
 Esmé Soesman van PZC; 
 Medewerkers van Tomorrow Energy. 

Opening door Ruud Boon 

 Voorzitter dhr Ruud Boon opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 Mededeling dat de heer Cees Struijk heeft aangegeven geen dorpsraadslid meer te zijn. Er is 

derhalve een vacature ontstaan in het bestuur van de dorpsraad. 
 Er zijn in totaal 90 mensen aanwezig. 

Vaststellen notulen van 19 oktober 2019. 

 Deze notulen worden onveranderd vastgesteld. 

Tomorrow Energy 

 Erik Bakker van Tomorrow Energy, ontwikkelaar van zonneparken, stelt zich voor; 
 Hij legt uit hoe een proces van een initiatief van het ontwikkelen van een zonnepark gaat; 
 Het betreft een heel vroeg stadium van het initiatief, ook omdat deze gemeente hier geen beleid 

voor heeft; 
 Er is contact gelegd met een landeigenaar, in de buurt van een aansluitpunt op een stroomnet (op 

700 meter afstand); 
 En een dergelijk park moet inpasbaar zijn in de omgeving; 
 Echter, omdat het zo’n vroeg stadium betreft is een inpasbaar concept nog moeilijk te 

ontwikkelen; 
 Naast de diverse dorpsraden zijn ook directe aanwonenden geïdentificeerd en benaderd; 
 Met de landeigenaar is 30 hectare ontwikkeling besproken; 
 Plannen passen in de politieke agenda mbt verduurzaming van energie, nationaal en plaatselijk; 
 Voor zover bekend wordt er op 24 maart 2020 bij de Gemeente Schouwen-Duiveland een eerste 

start gemaakt op de vorming van beleid mbt dit soort initiatieven; 

Naar aanleiding van deze introductie volgt er een ronde van vragen, opmerkingen en antwoorden. 

 Er wordt gememoreerd dat een van de direct betrokken bewoners niet benaderd is met dit plan. 
Tomorrow Energy bevestigt dit, maar geeft ook dat dat in dit stadium nog niet echt nodig leek 
omdat nog helemaal niet duidelijk is of een dergelijk zonnepark überhaupt mogelijk is, 
beleidsmatig. 



 

 

 Op de opmerking van een bewoner dat dit vooral een financieel voordeel van TE lijkt te brengen 
wordt gereageerd dat het in de lijn van de verwachting ligt dat bewoners ook kunnen participeren 
in het zonnepark. Maar daarover wordt in de toekomst nog gecommuniceerd (door TE). 

 Een van de (direct betrokken) bewoners wil gemeld hebben dat TE weliswaar contact met hen 
opgenomen heeft, en dat er overlegd is, maar zegt zich niet te herkennen in de aangepaste plannen 
icm opmerkingen en wensen die gemaakt zijn. 

 Een aanwezige vertegenwoordiger van Zeeuwind wil gemeld hebben dat zij vaak over duurzame 
energie vergaderen, maar dat men zich in die discussie vaak afvraagt of je vruchtbare 
landbouwgrond moet opofferen voor zonne-energie. 

 Verder roept deze vertegenwoordiger op om industrialisatie van een landelijk omgeving tegen te 
gaan. Er is in het verleden gezegd, en beloofd, dat de industrialisatie in de omgeving van 
Sirjansland zou stoppen met de komst van de kassen. 

 Een van de bewoners memoreert dat er in het verleden toezeggingen zijn gedaan mbt de 
ontwikkeling van de kassen. Maar ziet daar tot op de dag van vandaag niet veel van terug. En 
waarschuwt nogmaals een dergelijk proces in te gaan. 

 Een politieke partij reageert dat er een nationale opdracht ligt tot verduurzaming van energie, en 
derhalve is dit initiatief ‘interessant’. Maar wel groter in omvang dan Sirjansland als dorp, en dat 
is ‘heftig’. Maar verder is er nog steeds geen politiek kader hiervoor. Er moet eerst beleid 
gemaakt worden. En dan pas komt een voorstel van een beleid ter beoordeling in de politiek. 

 Een van de (direct betrokken) bewoners maakt de aanwezigen er op attent dat er zoiets bestaat als 
een politiek vastgestelde ‘Zonneladder’, ter ontwikkeling van duurzame zonne-energie. En dat er 
pas bij stap 9 gesproken wordt over het ontwikkelen van een zonnepark. Sterker nog, bij stap 10 
wordt gesproken dat landgoed van cultuurhistorische waarde niet aangetast worden. En men vindt 
dat deze landerijen onder deze noemer vallen. 

 Er wordt een vraag gesteld of een zonnepark nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. 
Volgens TE is er geen straling. Verder zijn er geen zware metalen meer aanwezig in de panelen 
zelf, en voor 98% recyclebaar. Verder wordt er vooraf ook een plan gemaakt, en fondsen, dat een 
dergelijk park na 25 jaar ook afgebroken kan worden. 

 Er wordt een vraag gesteld of landbouwgrond na gebruik door zonneparken ook daadwerkelijk 
weer als landbouwgrond gebruikt kan worden omdat de bestemming gewijzigd is. Als antwoord 
wordt gegeven dat er een ‘tijdelijk afwijking van het bestemmingsplan’ voor 25 jaar gevraagd 
wordt. Zodat het een agrarische bestemming blijft. 

 Een van de dorpsbewoners roept op dat we, als inwoners zijnde dit dorp en haar bewoners, ook 
mee te gaan en mee te denken in de energietransitie en terugdringing van bijvoorbeeld CO2 
uitstoot door hier toch over na te denken hoe we dat een invulling kunnen geven. 

 
Dorpsvisie 

 Jaap-Jan op ’t Hof geeft een presentatie over de Right to Challenge (R2C) waarbij we de 
Gemeente, Waterschap, Staatbosbeheer mogen uitdagen om zaken op te pakken die we menen 
beter of goedkoper te kunnen doen.  

 Hij legt uit dat de commissie dorpsvisie nu bezig is met het opstellen van een dorpsplan (geen 
visie, dorp heeft minder dan 1500 inwoners).  

 Eind vorig jaar heeft de commissie een brief van de Gemeente gekregen binnen welke kaders de 
ontwikkeling van het dorpsplan gevoerd moet worden. 

 Namens de commissie gaat Nienke Mulders binnen deze kaders een dorpsplan opstellen.  



 

 

 Onderwerpen die aan boord gaan komen zijn: Wonen en Werken, Leefbaarheid, Openbare 
Ruimte, en (duurzame) Energie. 

 Jaap-Jan geeft een aantal voorbeelden van projecten die onlangs uitgevoerd zijn in het kader van 
R2C. 

 Zo zijn de bosjes rondom de voormalige brandput aan de Lageweg aangepakt. Nu is de diepe 
vijver weer zichtbaar (en bereikbaar) en moet nog afgeschermd worden door een hek. Het 
voormalige hek was rot. 

 Ondertussen heeft de R2C ook de nationale TV bereikt en heeft de NOS een aantal opnamen 
gemaakt over o.a. het bosje, maar ook de voormalige school is in het beeld geweest en hebben zij 
de bewoners daar gesproken. 

 Er wordt een plan gepresenteerd over een schuilhutje dat aan de Dillingsweg zou kunnen komen 
ter plaatse waar nu een picknickbank staat bij het fietsknooppunt. Deze grond is dan wel weer van 
het Waterschap, maar het Waterschap staat hier wel positief tegenover. Naast de schuilhut wordt 
er een parkeerplaats met doorgroeistenen ontwikkeld. 

 Er komen nog enkele suggesties over initiatieven die wellicht ook binnen deze R2C zouden 
kunnen vallen.  

Onderhoud begraafplaats 

 Er heeft onlangs onderhoud plaatsgevonden aan de begraafplaats. Dit werd door de Gemeente 
aangekondigd, maar werd niet echt lekker over gecommuniceerd. Uiteindelijk is er overleg 
geweest met de direct omwonenden, en een enkele expert, of het onderhoud dat gepland was toch 
ietwat anders uitgevoerd kon worden. Dit is uiteindelijk gebeurd, en voor zover er beoordeeld kan 
worden, naar ieders tevredenheid. 

Luiden kerkklokken 

 In de vorige vergadering is er door een dorpsbewoner gevraagd of het luiden van de kerkklok op 
12 uur ’s middags weer kan luiden. Hierover is contact geweest met de Gemeente, en dit is 
mogelijk.  

 Er volgt een korte discussie over de voors en tegens, gevolgd door een stemming. En de overgrote 
meerderheid van de aanwezigen geeft aan vóór het voorstel tot het luiden van de kerkklok om 12 
uur ’s middags te zijn. 

AED 

 We hebben een drietal AED’s op het dorp. Mocht er iets met deze AED’s zijn, dan is er de 
oproep het telefoonnummer dat op de AED staat te bellen zodat ze gecontroleerd kunnen worden 
en blijven werken als ze eventueel nodig zijn. Wellicht ter overvloede: ook ná gebruik moet er 
met dit telefoonnummer contact worden opgenomen. 

Rondvraag 

 Er is een vraag over een verkeersdrempel die in de Lageweg ligt. Deze ligt er nu ruim een jaar. 
Op zich heeft de betrokken bewoonster er niet extreem veel last van. Met uitzondering van auto’s 
met aanhangers. Die maken enorm veel herrie. Onlangs zijn er nog twee drempels in de Lageweg 
bijgekomen. Of de drempels zin hebben of niet valt nog te bezien omdat er nog steeds auto’s (te) 
hard overheen rijden. De vraag rijst of wellicht de bloembakken weer terug kunnen komen als 
verkeersremmer. 



 

 

 
Afsluiting 

 De openbare vergadering wordt om 22.00u afgesloten. 


