
GROEN LINKS 
 H e l l e v o e t 
 
MOTIE  SCHRAP TRACE 1 EN OOK DE ZONNEPANELEN IN NIEUWEHOORN POLDER. 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bij een op 18 april 2019, aan de orde zijnde de 
Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost, 

constaterende dat 

• de communicatie over de gebiedsvisie niet heeft geleid tot draagvlak bij omwonenden en 
belanghebbenden 

• met name het voorkeurs tracé 1 voor de ontsluiting van Farm Frites en de plaats waar de 
zonnevelden moeten komen ernstige weerstand oproepen 

• het gepresenteerde tracé 1 de bedrijfsvoering van een veehouder onmogelijk maakt en alle 
andere tracés de aantrekkelijkheid van een naturistencamping ernstig bedreigt 

• in de communicatie andere tracés nauwelijks aan de orde zijn geweest 

• door omwonenden een andere plaats voor de zonnevelden is voorgesteld 

• het college nog geen formeel voorstel aan de provincie heeft gedaan om de zonnevelden te 
plaatsen in de door de omwonenden voorgestelde Noordhoek 

• de provincie een dergelijke ligging minder passen acht, maar niet formeel heeft afgewezen 

• De gronden van zowel de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg als waar de zonnevelden zijn 
gesitueerd geen eigendom zijn van de firma FarmFrites. 

is van oordeel dat 

• het gepresenteerde tracé 1 onacceptabel is: 

• meerdere tracés onderzocht moeten worden op haalbaarheid en impact op omwonenden 

• hierbij ook tracés meegenomen moeten worden die door omwonenden en 
belanghebbenden worden voorgesteld 

• met name een tracé dat via de Voorweg naar de Groene Kruisweg leidt onderzocht moet 
worden 

• plaatsing van de zonnevelden in de noordhoek minder overlast voor omwonenden 
veroorzaakt en dus te prefereren is 

• Het plaatsen van zonnepanelen in de Noordhoek de mogelijkheden voor de ontsluitings 
route verbreed.  

 verzoekt het college om in het vervolgtraject: 

• Het voorgestelde voorkeurs tracé 1 geheel te schrappen; 

• meerdere tracés op haalbaarheid en impact voor omwonenden te onderzoeken en hierbij 
tracés voorgesteld door omwonenden in mee te nemen; 

• zorgvuldig overleg te voeren met omwonenden en belanghebbenden over de tracés om zo 
tot een afgewogen conclusie te kunnen komen;   

• een formeel voorstel te doen aan de provincie om de zonnevelden te plaatsen aan de 
noordhoek; 
 

en gaat over tot de orde van de dag.  
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