
Q1: Geeft een zonnepark lichtreflectie? 

Zonnepanelen schitteren nauwelijks, aangezien het de bedoeling is om zoveel mogelijk licht te 

vangen en om te zetten in elektriciteit. Wij minimaliseren de schittering door zonnepanelen te 

gebruiken met een antireflectie coating. Dit zorgt ervoor dat eventuele schittering onder 

landelijke normen blijft en er geen gevaar dreigt voor verkeer en geen hinder ontstaat voor 

omwonenden.  

 

Q2: Wat is de invloed van een zonnepark op de gezondheid van omwonenden? 

Er zijn geen aanwijzingen of onderzoeken die aantonen dat een zonnepark invloed heeft op de 

gezondheid van mensen.   

 

Q3: Kan ik financieel participeren? 

Coöperatie Voorne-Putten Energie, als aandeelhouder van het zonnepark, zal obligaties uitgeven 

wanneer de financiering van het project geregeld gaat worden. De voorwaarden van de obligaties 

worden dan bekend gemaakt. Wel is al duidelijk dat de direct omwonenden en de inwoners van 

het beschermde stadgezicht Brielle voorrang zullen krijgen bij het kopen van obligaties. 

 

Q4: Waarom krijgen de inwoners van de vesting Brielle voorrang met financiële 

participatie?  

Vanwege de status van beschermd stadsgezicht hebben de inwoners van de vesting Brielle 

nauwelijks mogelijkheden hun woning te verduurzamen door zonnepanelen op hun dak te 

leggen. Door obligaties in het zonnepark te kunnen kopen kunnen de inwoners van de vesting 

Brielle alsnog meedoen met de verduurzaming van Nederland. Indien er nog obligaties 

beschikbaar zijn komen inwoners van Voorne-Putten in aanmerking. 

 

Q5: In hoeverre is er sprake van waardevermindering van mijn huis als gevolg van het 

zonnepark? 

De invloed van een zonnepark op de waarde van direct aanliggende woningen is situatie-

specifiek. Indien er een omgevingsvergunning wordt vergeven, kunnen bewoners indien zij 

denken dat er waardedaling is een planschadeclaim indienen bij de gemeente. Wij sluiten een 

planschadeovereenkomst met de gemeente waarin we vastleggen dat wij eventuele gegronde 

claims honoreren. Of er daadwerkelijk sprake is van waardevermindering wordt beoordeeld door 

een onafhankelijk expert. 

 

Q6: Wat is het effect van dit zonnepark op onze stroomvoorziening? 

Het zonnepark heeft geen directe invloed op de stroomvoorziening binnenshuis. Het zonnepark 

wordt separaat aangesloten op het middenspanningsnet, terwijl huizen zijn aangesloten op het 

laagspanningsnet. Tussen deze spanningsnetten liggen stations die de stroom verdelen. De 

stroom kan dus niet rechtstreeks naar omliggende huizen getransporteerd worden. Het heeft dus 

geen invloed op het terug leveren van zon op dak. 

 

Q7: Geeft een zonnepark geluid? 



Zonnepanelen maken geen geluid. De transformatoren produceren wel zeer beperkt geluid. Dit 

is vergelijkbaar met het geluid dat u hoort in een rustige woonwijk. De transformatoren staan in 

een goed geïsoleerd gebouw en worden niet aan de randen van het zonnepark geplaatst, 

waardoor het geluid aan de rand van het park niet hoorbaar is. 

 

Q8: Versterkt het zonnepark het geluid van de windmolens? 

Er wordt verwacht van niet, maar we kunnen hier momenteel nog geen definitief antwoord op 

geven. Wanneer duidelijk is hoe het zonnepark er precies uit komt te zien zal een 

geluidsonderzoek worden uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Dit is in ieder geval 

voorafgaand aan de vergunningsaanvraag. 

 

Q9: Een zonnepark krijgt voor 25 jaar een vergunning. Wat gebeurt er met het zonnepark 

als de vergunning is verlopen? 

Initiatiefnemers spreken bij elk zonnepark met de gemeente af om het zonnepark na het aflopen 

van de vergunning op te ruimen en de percelen in oorspronkelijke staat terug te brengen.  

 

Q10: Wat gebeurt er met de materialen van het zonnepark? 

Na 25 jaar produceren de zonnepanelen niet meer zoveel energie als in het begin. Toch 

produceren ze nog steeds stroom. Na 25 jaar kunnen we de keuze maken om de zonnepanelen 

te recyclen of ze over te dragen aan mensen die ze nog willen gebruiken. Tegenwoordig kan al 

99% van de materialen van het zonnepark gerecycled worden.  

 

Q11: Hoe wordt er rekening gehouden met de landschapswaarden? 

Wij streven naar een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van onze zonneparken. 

Daarom stellen wij een externe landschapsarchitect aan die een landschapsplan voor de 

inpassing van het zonnepark maakt. Dit start met een onderzoek naar het landschap van zowel 

naar de huidige situatie als de geschiedenis van het landschap. Ook bezoekt de 

landschapsarchitect de projectlocatie. Het concept landschapsplan bespreken we met de 

omgeving om zo gezamenlijk te bepalen hoe het zonnepark het beste kan worden ingepast. 

 

Q12: Hoe wordt er rekening gehouden met de ecologie? 

Wij streven naar behoud van de lokale natuur en versterken van biodiversiteit. Het heeft onze 

grote voorkeur om deze te ontwikkelen en daarmee van ecologische meerwaarde te zijn. Wij 

stellen een ecoloog aan die een ecologisch inpassingsplan voor het zonnepark maakt. Dit start 

met een veldbezoek naar de aanwezigheid van verschillende groepssoorten, zoals onder andere 

broedvogels, vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, reptielen, vissen en planten. Aan de hand 

van deze informatie komt de ecoloog met een advies voor de inrichting van het zonnepark. Ook 

is er contact met de lokale natuurverenigingen om mee te denken over het plan. Zij kennen het 

gebied immers het beste. 

 

Q13: Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen? 

Wij doen onze best om de omgeving zo goed mogelijk op de hoogte te houden tijdens de 

realisatie van het zonnepark. Ook als het zonnepark er eenmaal staat kunnen er mededelingen 



zijn, bijvoorbeeld over onderhoud of mogelijke reparaties. De meest recente informatie wordt 

geplaatst op de projectenwebsite (link). U kunt uw mailadres achterlaten op de bijeenkomst, of 

een mail sturen naar felix@voorneputtenenergie.nl als u vragen heeft of op de hoogte gehouden 

wilt worden. 

 

Q14: Kan het zonnepark worden aangesloten aan het net? 

Stedin heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn om het zonnepark aan te sluiten op 

netstation Tinte. Hier is nog voldoende capaciteit beschikbaar voor het zonnepark. 

 

Q15: Zijn jullie verzekerd voor brand-/gevolgschade? 

Zonnepanelen bevatten geen brandbare deeltjes waardoor de kans op een brand zeer gering is.  

Dit is met name het geval bij moderne panelen die geen kunststof achterkant meer bevatten, 

maar waar zowel de voor- als de achterkant van glas zijn. In de omvormers kan wel brand 

ontstaan bijvoorbeeld door kortsluiting. Hoewel dit risico door degelijk installatiewerk tot een 

minimum beperkt kan worden, blijft het mogelijk dat er een keer brand ontstaat. Er worden 

echter heel veel panelen op één omvormer aangesloten, hierdoor zijn er relatief weinig 

omvormers nodig, en staan deze omvormers op grote afstand van elkaar. Mocht er brand 

ontstaan in een van de omvormers, kan dit dus niet overslaan naar andere omvormers.  In de 

onwaarschijnlijke situatie dat het zonnepark toch aantoonbaar materiële schade op omliggende 

elementen veroorzaakt zijn wij hiervoor verzekerd. 

 

Q16: Wat moeten we doen als we hinder hebben tijdens de bouw van het zonnepark? 

Initiatiefnemers streven ernaar om geen hinder te veroorzaken tijdens de bouw. Mocht het zo 

zijn dat u toch hinder ervaart dan kunt u dat via een vast aanspreekpunt melden. Te zijner tijd 

wordt hier informatie over verspreid. 

 

Q17: Wat moeten we doen als we hinder ervaren nadat het zonnepark gebouwd is?  

De initiatiefnemers zorgen voor een aanspreekpunten tijdens de realisatie en beheerfase. 

Initiatiefnemers blijven gedurende de exploitatie het aanspreekpunt van het zonnepark. Te zijner 

tijd wordt hier informatie over verspreid. 

 

 

Heeft u andere vragen die niet in deze FAQ staan? Laat het ons dan vooral weten! Dit kan door een 

mail te sturen naar zonneparkseggelant@gmail.com. 

https://www.solarfields.nl/projecten/zonneparken/seggelant-brielle/
mailto:felix@voorneputtenenergie.nl
mailto:zonneparkseggelant@gmail.com

