
 
 
 
 
 
 
Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter 
van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over het bestaansrecht van Zonnewoud in 

Zeewolde 
 
Datum: 15 september 2020  
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het bestaansrecht van Zonnewoud in Zeewolde 
 

1. Is het College bekend met het artikel in de De Stentor1 met de titel ‘Is er nog 
toekomst voor Zonnewoud in Zeewolde? Het kan alle kanten op’? 

2. Is het College bekend met het feit dat de Gemeenteraad Zeewolde onlangs 
tijdens een extra raadsvergadering twee moties heeft goedgekeurd die erop 
neerkomen dat er geen meerderheid meer is voor het plan Zonnewoud? 

3. Is het College bekend met het feit dat Zeewoldenaar Hans Brouwer 1.498 
handtekeningen heeft verzameld met een petitie tegen de komst van het 
zonnepark? 

4. Is het College bekend met het feit dat binnenkort een beroep dient voor de 
rechtbank Midden Nederland namen Hans Brouwer en dat hij aangeeft 
desnoods in beroep te gaan bij de Raad van State? 

5. Is het College het met FvD eens dat het draagvlak onder de inwoners van de 
Gemeente Zeewolde op dit moment ontbreekt? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het College het met FvD eens dat bouwen zonder draagvlak schadelijk is 
voor het vertrouwen van de burger in de overheid? Zo nee, waarom niet? 

7. Is het College het met FvD eens dat de gemeente Zeewolde eraan is 
gehouden om de omgevingsvergunning in te trekken? Zo ja, is ze bereid om 
de Gemeente Zeewolde zo nodig bij te staan met deze ingewikkelde, 
juridische stap? Zo nee, waarom niet? 

8. Hoe weegt het college de ontwikkeling dat het Bureau Integriteit 
Nederlandse Gemeenten (BING), op verzoek van de Gemeenteraad bezig 
is met een onderzoek naar eventuele belangenverstrengeling van CU-raadslid 
Erik van den Beld? 

9. Kan het College aangeven wat de financiële risico’s zijn indien Sunvest en 
Staatsbosheer starten met de werkzaamheden ondanks de bestuurlijke en 
juridische onzekerheden? Zo nee, waarom niet? 

10. Is het College het met FvD eens dat het opofferen van 7,5 hectare natuur 
voor een zonneweide in de Gemeente Zeewolde niet is uit te leggen helemaal 
gezien de komst van een enorm datacentrum van 166 hectare in dezelfde 
Gemeente Zeewolde? Zo nee, waarom niet?  

 
1 https://www.destentor.nl/flevoland/is-er-nog-toekomst-voor-zonnewoud-in-zeewolde-het-
kan-alle-kanten-op~a9bc09fe/     
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11. Is het College het met FvD eens dat de opgewekte elektriciteit voor 3.000 
huishoudens niet in verhouding staat tot het ruimtebeslag? Zo nee, welk 
percentage is dit van het totale energieverbruik van de Gemeente Zeewolde 
(c.q. van de Provincie Flevoland)? 

 
Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
Eric Raap 
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Is er nog toekomst voor Zonnewoud 
in Zeewolde? Het kan alle kanten op 
Staatsbosbeheer en Sunvest beraden zich op de plannen voor de bouw van 
een zonnepark in het bos langs de Groenewoudseweg in Zeewolde. De 
gemeenteraad maakte anderhalve week geleden een ommezwaai en trok de 
steun voor het park in. De gevolgen hiervan zijn onduidelijk. Zes vragen over 
deze kwestie. 
 
Wat zijn de plannen van Staatsbosbeheer en Sunvest en wat is daarvoor 
nodig? 
 
Staatsbosbeheer en Sunvest willen in een stuk bos van zeven hectare het zonnepark 
Zonnewoud met 25.000 panelen en een attractiepark realiseren. Een dergelijk plan 
past niet in de Structuurvisie van de gemeente. Dus moest de gemeenteraad 
ontheffing verlenen. Met de kleinst mogelijke meerderheid ging de gemeenteraad dit 
voorjaar eerst akkoord met het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenking’ en 
daarna, in juni, met de afgifte van een omgevingsvergunning. 
 
Wat is de rol van Zeewoldenaar Hans Brouwer? 
 
Burger Hans Brouwer tekende bezwaar aan tegen de plannen omdat hij het 
onbestaanbaar vindt dat een stuk bos wordt opgeofferd voor de aanleg van een 
zonnepark. Toen het college dat bezwaar (‘een zienswijze’) van de hand wees ging 
hij daartegen in beroep. Dat beroep dient voor de rechtbank Midden-Nederland. De 
zitting moet nog plaatsvinden. Een datum is nog niet bekend. 
 
Wat is er aan de hand met ChristenUnie-raadslid Erik van den Beld? 
 
In juli meldde raadslid Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) dat er fouten zijn gemaakt 
tijdens de besluitvorming en dat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling 
door CU-raadslid Erik van den Beld. De burgemeester onderzocht de zaak, stelde 
vast dat er fouten zijn gemaakt, maar van belangenverstrengeling is hem niets 
gebleken. Tijdens een extra raadsvergadering op 2 september besloot de 
gemeenteraad unaniem dat de zaak tot op de bodem moet worden uitgezocht. Het 
Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) krijgt de opdracht uit te zoeken of 
de besluitvorming correct is geweest. 
 
Staat een meerderheid van de gemeenteraad nog achter de plannen voor 
Zonnewoud? 
 
Tijdens de extra raadsvergadering werden ook twee moties in stemming gebracht. 
Die komen er op neer dat er geen meerderheid meer is voor het realiseren van 
Zonnewoud. De verklaring van geen bedenking werd ingetrokken en het liefst had de 
raad ook de afgifte van een omgevingsvergunning ingetrokken. Maar dat ligt juridisch 
ingewikkeld. Het college is verzocht om met Staatsbosbeheer en Sunvest in gesprek 
te gaan, eigenlijk met het verzoek alle werkzaamheden rond het zonnepark stil te 
leggen. Het is een verzoek, geen dwingende opdracht. Het college heeft nog geen 
standpunt ingenomen. Wel heeft wethouder Wim van der Est gezegd dat hij geen 
procedure begint zolang de zaak van Hans Brouwer bij de rechter ligt. 
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Wat is het belang van de rechterlijke uitspraak in de zaak Brouwer? 
 
Zolang onzeker is wat de rechter beslist is de omgevingsvergunning niet 
onherroepelijk. Dat betekent dat als Sunvest daadwerkelijk start met 
werkzaamheden in het bosperceel waar het zonnepark is gepland het bedrijf een 
zeker risico loopt. Als de rechter ten faveure van Brouwer beslist moeten deze 
werkzaamheden ongedaan worden gemaakt. Overigens is er nog geen grondwerk 
verricht. 
 
Wat gebeurt er als uit het BING-onderzoek blijkt dat de procedure onrechtmatig 
verlopen is? 
 
De kans bestaat dat de hele besluitvorming opnieuw moet. Waar dat toe leidt is niet 
duidelijk. Om twee voorbeelden te noemen: de fractie van PvdA/GroenLinks is nu 
tegen de realisering van Zonnewoud, ongeacht de uitkomst van het BING-
onderzoek. Eerst was de fractie vóór Zonnewoud. Het CDA was eerst tegenstander 
van Zonnewoud maar nu er een besluit is genomen vinden zij het van onbehoorlijk 
bestuur getuigen om op dat besluit terug te komen. Dus het CDA is nu vóór 
Zonnewoud. Een nieuwe stemming over het project kan alle kanten uit gaan. 


