
Aan de gemeenteraad van Steenbergen 

Postbus 6, 4650 AA Steenbergen 

Per mail op 15 januari verstuurd aan M. Meulbrok 

Betreft: Reactie op Visie Energie en Ruimte 

Steenbergen 14 januari 2020 Van: IBVogt Nederland namens de heren T. Koenraadt en G. Koenraadt 

Geachte leden van de Raad, 

Namens de heren T. Koenraadt en G. Koenraadt stuur ik u onze reactie op de Ontwerpstructuurvisie 

Energie en Ruimte.  

De heren Koenraadt zijn betrokken met de opgave van de gemeente om de ambitie van de 

gemeente voor zonneparken te realiseren. Zij hebben daarom besloten om een aantal percelen 

gelegen direct langs de A 4 voor de ontwikkeling van een zonnepark ter beschikbaar te stellen. Zij 

hebben met IBVogt Nederland daartoe een principe overeenkomst gesloten.   

Het gaat om aangesloten terrein van in totaal 19 ha gelegen aan de westkant en direct grenzend aan 

de A 4 recht tegenover het glastuinbouwgebied en een terrein van ca. 3 ha in de aanduiding 

glastuingebied en direct grenzend aan de A 4 (zie bijlage 1). 

De terreinen aan de westkant zijn gelegen in het gebied aangeduid als open zeekleipolder. Volgens 

de conceptstructuurvisie zijn er geen zonneparken in dat gebied toegestaan. 

De heren Koenraadt vragen u dit concept principe minder strikt te hanteren voor initiatieven 

gelegen direct aan de A 4 toe te staan.  

Wij zijn van mening dat door een goede ruimtelijke inpassing de terreinen gelegen in de open 

zeekleipolder direct langs de A 4 geen inbreuk leveren op de weidsheid van het open zeekleipolder. 

Zeker ook niet omdat ter plaatse een geluidscherm/aarden wal is geplaatst. Voor dat gedeelte waar 

geen scherm/aardenwal is kan eventueel in het kader van de ontwikkeling het scherm/aardenwal 

worden doorgetrokken. De zonnepanelen worden op een dusdanige hoogte geplaatst dat zij geen 

hinder vormen voor het zicht van de automobilisten via de geluidschermen op het open 

zeekleipolder gebied. Het vrije uitzicht op de polder blijft hiermee gegarandeerd. Bovendien was 

voor de aanleg van de A4 het gebied voor glastuinbouw groter. Het glastuinbouwgebied liep tot aan 

de watergang. Een groot deel van de terreinen van de heren Koenraadt waren aldus onderdeel van 

het glastuinbouwgebied. 

Het zicht op het zonnepark vanaf de open zeekleipolder zelf blijft open door de geringe en niet 

storende hoogte van de zonnepanelen in combinatie met de ter plaatse aanwezige geluidsschermen.  

Het terrein van ca. 3 ha is gelegen in de aanduiding Glastuingebied. In de optiek van de familie 

Koenraadt zal dat terrein nu al passen in het ruimtelijke beleid. 

Wij verzoeken uw Raad daarom de ontwikkeling van een zonnepark op de betreffende percelen toe 

te staan. 

Namens M. en G. Koenraadt 

E. Venema IBVogt Nederland 

Bijlage 1: Terreinen heren Koenraadt 


