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Geachte dames en heren,

A.s. donderdag wordt u door het College gevraagd een verklaring van geen bedenkingen af te ge.
ven tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen een zonnepark op een
onbebouwd perceel Iangs de provinciale weg N206 (proiect Zonnepark Leeuwenhorster Hoek).
Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollensteek (CHG) erkent dat er een grote opgave
voor Nederland ligt om de taakstellingen uit het Nationaal Energieakkoord te bereiken en dat er..
binnen de regio Holland-Rijnland gestreefd word om in 2025 een aamienlijke hoeveelheid groene
stroom op te wekken.

Regio nog niet klaar
Het CHG heeft kennisgenomen van Energie Akkoord Holland Rijnland en van het feit dat de dertien gemeenten binnen Holland Rijnland het onderling niet eens àjn geworden over de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan het uitvoeringsprogramma met betrekking tot het plaatsen
van windmolens en zonnèpanelen in de regio.

Voorts venracht het CHG op dit moment vanuit het Provinciehuis, bij de coalitievorming, geen verschuivingen in het huidige provinciale beleid met betrekking tot de energietransitie in buitengebieden. Op dit moment geldt: een terughoudende benadering omtrent zonnevelden in open ruimten.
Er zijn vijf pilots en de provincie is tot nu toe terughoudend met het tre§aan van nieuwe experimenten.

tissie
Het CHG wil een vitale Duin- & Bollenstreek en wil het wereldwijde unieke karakter van de streek
behouden en versterken. Met u en het College wil het graag hierover in oveíeg, zeker als het gaat
om de introductie van het eerste zonneveld in het buitengebied van de Duin- & Bollenstreek.

Principieel tegen zonnevelden
Het CHG constateert dat het transitiebeleid in de regio is vastgelopen. Een experiment in Noordwiik is daarom op dit moment prematuur, zeker ook in het licht van het beleid van de provincie.
Het CHG is in principe geen voorstander van zonnevelden in het buitengebied. De voorkeur gaat
uit naar meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. De mogelijkheden hiertoe zijn nog lang niet uitgeput.
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Een van de ambities van de Greenportgemeenten, vastgelegd in de lntergemeentelijke Structuurvisie Greenport (lSG), is de landschapskwaliteiten significant te verbeteren. Zonnevelden kunnen
de weg naar een vitale economie van de streek blokkeren als straks op grote schaalzonnevelden
en -weitjes worden toegestaan. ln verhouding tot windmolens leggen zij ook een onevenredig groot
beslag op de schaarse ruimte.

Entree van de Duin- en Bollenstreek
Mocht het plan doorgang vinden dan stellen wij voor dat tot de voorgestelde houtkap beperkt blijft
tot de twee voorgestelde bomen en dat er harde garanties door de Provincie Zuid-Holland worden
aftegeven over handhaving en minimale hoogte van vier meter van de houtwa! langs de provincialeweg N206. Voorts zouden wij graag zien dat ook aan de zuidzijde van het zonnepark een houtwalwordt aangebracht, zodat, komend vanuit de richting Katwijk het aanzicht van de streek geen
schade wordt aangedaan door een open zicht op het zonnepark. De N206 is hier een van de entrees van de Duin- en Bollenstreek.

Gonclusie
Hoewel het betreffende zonnepark, vanwege zijn verscholen ligging niet significant afbreuk doet
aan het landschap ter plaatse is het CHG geen voorctander tot aanleg van een zonnepark langs
de N206 om de volgende redenen:

í. Er bestaat nog geen eenslufulende

visie in de regio over een uitvoeringsprogramma m.b.t. het
aanleggen van wind- en zonneparken. Ook over het nieuwe transitiebeleid van de provincie is
'i
nog geen

duidelijkheid.

2. De aanleg

leidt tot precedentnuerking. Het afoeven van een verklaring van geen bedenkingen
zal leiden tot aanvragen van eigenaren met kleine paardenweitjes of onrendabele stukjes land
in de Duin- & Bollenstreek, zeker als de mogelijkheden tot bouw van woningen in het buitengebied worden aangescherpt.

3.

De aanleg is in strijd met de missie van het CHG. Het CHG is ten principale tegen het
aanleggen van zonnevelden in de Duin- en Bollenstreek, omdat dit het wereldwijde unieke
karakter van de streek zeer schaadt. Het imago van Nederland wordt erdoor op het spel
gezet.

Het CHG verzoekt u dringend geen goedkeuring te verlenen aan de aanleg van het betrefrende
zonnepark Leeuwenhorster Hoek en in het algemeen geen zonnevelden toe te staan in het buitengebied op open bollenvelden en graslanden. Ook niet, als deze onttrokken zijn aan het oog.

Alfred Pop, voorzitter
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