
Geacht bestuur, 

De fractie van de SGP heeft naar aanleiding van het artikel ‘Zonnig perspectief’ over zonnepanelen in 
verschillende wateren in magazine Het Waterschap van oktober 2021, schriftelijke vragen gesteld. De 
vragen en onze antwoorden daarop leest u hieronder.

Vraag1
Wij nemen aan dat u kennis genomen hebt van de inhoud van dat artikel?

Antwoord:
Ja, wij hebben kennis genomen van dat artikel.

Vraag 2 
Volgens die pilot noemt Prudon de ecologische aspecten van zonnepanelen in ondiep water 
zorgwekkend. Volgens ons hebben wij momenteel (nog) geen zonnepanelen in ondiep water. Klopt 
onze gedachte? Herkent u zich in het geschetste beeld?

Antwoord:
WDOD heeft inderdaad geen zonnepanelen in ondiep water.
Het geschetste beeld met betrekking de ecologische aspecten in het artikel is ons bekend en de 
uitgesproken zorg delen wij. Daarover en over andere ‘energiezaken’ wordt periodiek binnen 
waterschapsverband/STOWA informatie gedeeld. Reden voor ons om op grond van de huidige kennis 
en inzichten aan een dergelijk initiatief in ondiep water niet mee te werken mocht het aan de orde 
komen.

Vraag 3 
Het voornemen bestaat om op de te realiseren waterberging Punthorst ook zonnepanelen te plaatsen. 
Is dat project vergelijkbaar met de pilot zoals bij vraag 2 is genoemd?

Antwoord:
De waterberging Punthorst is aangelegd op zomerpeil; af en toe droog en af en toe nat. In de berging 
is geen sprake van continu laag water zoals in de pilot het geval was. Het beoogde zonneveld bevat 
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ten behoeve van het onderhoud relatief brede open stroken tussen de rijen zonnepanelen. Er zijn 
verder voor deze waterbergingsprojecten geen specifieke natuurdoelen.

Vraag 4 
Hebben wij andere locaties (in gedachten om te ontwikkelen) die wel vergelijkbaar zijn met genoemde 
pilot? Zo ja, op welke wijze gaat u dan rekening houden met de uitkomsten van die pilot?

Antwoord:
Nee, er zijn geen locaties in gedachten.

Vraag 5 
In het artikel wordt ook genoemd dat in diep water veel minder sprake is van plantengroei. In die 
situaties zou zon op water zeker toekomst hebben, ondanks hogere aanlegkosten. Met dat gegeven, 
en het dan niet gebruiken van kostbare landbouwgronden, is dat een optie die ons, met de kennis van 
nu, aanspreekt.
In ons werkgebied liggen nog meerdere zandwinplassen. Hebben wij, naast die we hebben of mee 
bezig zijn, nog meer van dergelijke locaties in gedachten om zonnepanelen op aan te brengen?

Antwoord:
Er is een oriënterend contact met één zandwinplas-locatie in Overijssel.

Vraag 6 
Tenslotte nog de vraag hoe de waterschappen betrokken zijn bij, en / of geïnformeerd  worden, over 
dit soort pilots.

Antwoord:
Binnen de Unie van Waterschappen wordt er ambtelijk regelmatig informatie uitgewisseld over 
dergelijke pilots en experimenten. Dat gebeurt tijdens de zogenoemde klimaat- en energiedagen.

Wij gaan ervan uit de vragen voldoende te hebben beantwoord. 

Het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris de dijkgraaf

E. de Kruijk D.S. Schoonman 


