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Geachte gemeenteraad Zeewolde, 

 

Naar aanleiding van enkele vragen in de vorige bijeenkomst van de gemeenteraad, heeft Staatsbosbeheer 

een document met aanvullende informatie naar de fractievoorzitters in de gemeenteraad verzonden. Op 

basis van dit document is Staatsbosbeheer uitgenodigd bij een fractievergadering op 5 november om verdere 

toelichting te geven. Omdat de informatie die daar is uitgewisseld wellicht voor de hele gemeenteraad 

relevant is, vat ik het gesprek kort voor u samen. 

 

Is het plan wel realistisch? 

Ja, wij denken van wel. De netbeheerder heeft aangegeven dat hij verwacht de stroom te kunnen 

transporteren tegen de tijd dat het park gebouwd wordt. De verzekeraar heeft aangegeven het park te willen 

verzekeren tegen een acceptabele premie, de speeltoestellen voldoen aan de wettelijke eisen en ook de 

financiering zal naar verwachting geen problemen opleveren. Sunvest heeft ruime ervaring met het 

realiseren van zonneparken. 

 

Hoe is Staatsbosbeheer tot dit plan gekomen? 

Toen de bomen op dit perceel omwaaiden enkele jaren geleden, was de verwachting dat door natuurlijke 

verjonging weer bos zou ontstaan. Dat is helaas niet gebeurd door de snelle opkomst van brandnetels en riet. 

Van de plekken die beschikbaar zijn om het recreatieve aanbod in het Horsterwold te versterken, was dit 

perceel mede om die reden een logische keus. Na een brede marktconsultatie bleek dat we door op deze plek 

een multifunctionele zonneweide te realiseren een bijdrage kunnen leveren aan het recreatieve aanbod in 

het Horsterwold en tegelijkertijd een intensiever natuurbeheer kunnen uitvoeren op dit perceel dan 

Staatsbosbeheer kan zonder de inkomsten van de zonneweide. De inkomsten uit de zonneweide worden 

onder andere ingezet voor een aangepast maaibeheer van gefaseerd maaien en afvoeren met verwachte 

positieve gevolgen voor met name insecten en daardoor ook voor andere soorten. De ingediende plannen 

zijn voorgelegd aan een brede groep stakeholders uit het gebied met daarin ook bezoekers, waarbij 

specifieke aandacht is besteed aan bereikbaarheid, inpassing en aantrekkelijkheid voor herhaalbezoek. 

Hiermee heeft Staatsbosbeheer getracht belanghebbenden in het gebied van meet af aan te betrekken in de 

planvorming. Staatsbosbeheer heeft het advies van deze stakeholdergroep overgenomen bij de selectie van 
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het plan. Het plan van Sunvest is uniek in Nederland voor wat betreft de integratie van doelen op het gebied 

van natuur, recreatie en energietransitie en kan als voorbeeld dienen voor parken elders in Nederland. 

 

Besteding opbrengsten 

Staatsbosbeheer stelt de volgende procesafspraak voor: Staatsbosbeheer organiseert voor 

vertegenwoordigers van de gemeente(-raad) en de stakeholders uit het gebied (waaronder de 

bezwaarmakers) een of meer gesprekken om te komen tot een bestedingsplan waarin de opbrengsten uit het 

park ten gunste komen van natuur en recreatie in Zeewolde, bovenop het budget dat daar zonder park voor 

beschikbaar zou zijn gesteld. 

 

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact opnemen met J.P. Peijs via 06 2377 4979  of 

j.peijs@staatsbosbeheer.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

de directeur, namens deze, 

 

 

 

ir. W.R.J. Neutel 

hoofd Staatsbosbeheer Flevoland



 


