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Uitgangspunten voor een optimaal zonnepark

    Inpasbaarheid

    Aansluitpunt     Gezonde business case    Grond

Maximale SDE subsidie voor zonne-energie
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Verwacht

SDE+ SDE++

Capaciteit zonnepark

< 6 MW (8,5 ha) > 6 MW (8,5 ha)

Afstand tot aansluitpunt
Kosten van benodigde 
infrastructuur   
in relatie tot de  
afstand tot het net.  

Interesse eigenaar
Toestemming grondeigenaar  
 is noodzakelijk.

SDE+
De verwachte afname van de 
beschikbare SDE+ en SDE++ subsidie 
vraagt om een sterke, zelfstandige 
business case.

Maximale SDE subsidie voor zonne-energie
Dubbelgebruik 
Idealiter wordt de grond gebruikt  voor 
energieopwekking en  andere functies.

Tijdelijkheid 
De oorspronkelijke bestemming 
blijft behouden. De termijn moet  lang  
genoeg zijn voor een  rendabele investering. 
 

€

KM

Infrastructuur 
Het aanzicht sluit zo goed 
mogelijk  aan bij andere 
infrastructuur in  het landschap 
zoals wegen en  kassen.

Schaduweffecten 
Schaduw van bijvoorbeeld 
bomen  verkleint de  
opbrengst van een  zonnepark.

Draagvlak directe omgeving 
Voor maatschappelijk draagvlak  
is  acceptatie door de directe 
 omgeving belangrijk.

Transport-
verdeelstation

Hoofdstation
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Beleidskader
In de besluitvorming over zonneparken spelen ook landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidskaders een belangrijke rol.  
Daarin staan ambities, wet- en regelgeving en randvoorwaarden benoemd waarbinnen een zonnepark moet passen.

Het nationaal Klimaatakkoord stelt onder meer:

•  Er moet landelijk worden ingezet op 
kostenreductie voor de realisatie van o.a. 
zonneparken. Zodat hernieuwbare energie 
concurrerend wordt met de marktwaarde  
van grijze energie. 

•  Afstemming met de netbeheerder over 
een zo efficiënt mogelijke netaansluiting is 
essentieel om de maatschappelijke kosten 
zo laag mogelijk te houden. 

•  De beschikbare SDE+ subsidie wordt 
gebaseerd op de productiekosten 
van hernieuwbare energie. Dalende 
productiekosten betekenen een afname van 
de beschikbare SDE+ subsidie. Zonneparken 
moeten daarom in toenemende mate een 
sterke, zelfstandige business case vormen.

•  Een belangrijke succesfactor voor 
zonneparken is de zekerheid dat de 
opgewekte stroom kan worden geleverd  
aan het net.

De provincie Noord-Brabant

•  Streeft naar minimalisatie van de 
maatschappelijke kosten bij de realisatie 
van hernieuwbare energieprojecten. 
Bijvoorbeeld door een zo efficiënt mogelijke 
aansluiting op het elektriciteitsnet in 
samenspraak met de netwerkbeheerders. 

•  Bepleit dat de kosten die gemoeid zijn met 
het aanleggen van energie-infrastructuur 
zo minimaal mogelijk moeten zijn. 
Bijvoorbeeld door zonneparken dichtbij 
netaansluitpunten te realiseren.

•  Verwacht dat ‘zon op dak’ in stedelijk gebied 
onvoldoende blijkt om in de energiebehoefte 
te voorzien. Onder voorwaarden zijn daarom 
zelfstandige opstellingen van zonne-energie 
in landelijk gebied mogelijk.

•  Wil door gerichte investeringen 
de clustervorming en daarmee de 
economische kansen bevorderen.

•  Staat het tijdelijk of herbestemmen 
van toekomstige bedrijventerrein 
met zonnevelden toe om zorgvuldig 
ruimtegebruik en omgevingskwaliteit 
te optimaliseren.

In het (voorgenomen) gemeentelijk beleid van 
Steenbergen wordt onder meer gesteld dat:

•  Een combinatie van zonneparken 
met ‘zon op dak’ prioriteit heeft. Het 
is daarom van belang te toetsen of 
de transportcapaciteit van het net 
gegarandeerd kan worden met het oog 
op een toename van zon op daken.

•  De regie over een zonneparkproject 
ligt bij de initiatiefnemer/
projectontwikkelaar. Die moet 
daarom ervaring hebben met het 
organiseren van lokaal draagvlak en 
heldere communicatie.

•  Versnippering en verrommeling 
moet worden tegengegaan door 
zonneparken zo goed mogelijk in  
te passen in de omgeving.

•  Zonneparken moeten een verbinding  
hebben met ecologische structuren.

Klimaatakkoord: Gemeentelijk beleid:Provinciaal beleid:



Zonnepark Prinslandsezon
Invulling zonnepark Dinteloord volgens Statkraft

    Inpasbaarheid

    Aansluitpunt     Beleidskader    Grond

Capaciteit zonnepark
47 hectare 
45 - 50 MWp vermogen*
* ca. 90% van energiebehoefte  

huishoudens Steenbergen

Afstand tot aansluitpunt
1,4 km tot Hoofdstation
→ lage netaansluitkosten

Interesse eigenaar
Statkraft heeft een contract 
met de grondeigenaar. Deze 
inkomenszekerheid komt het  
gehele boerenbedrijf ten goede.

Tijdelijkheid
Na 25 jaar is de grond 
weer beschikbaar voor 
oorspronkelijk gebruik.

Dubbelgebruik
De grond onder de 
zonnepanelen wordt ingericht 
als waterberging. Ook gaan 
we met natuurontwikkeling 
monocultuur tegen.

Kostenefficiënt
•  Prinslandsezon vormt dankzij de schaalgrootte een gezonde business case
•  Dankzij de nabijheid van een Hoofdstation (1,4 km) zijn de 

netaansluitkosten laag
•  Met het kassengebied AFC NP is er een grote behoefte aan energie.  

In de toekomst kan de opslag van energie bijdragen aan lokale levering.

Geen versnippering
•  Prinslandsezon voorkomt dankzij de schaalgrootte de noodzaak om meerdere 

kleine zonneparken te realiseren om aan de energiebehoefte te voldoen
•  Het zonnepark ligt tegen de A4 en direct ten zuiden van toekomstig 

kassengebied AFC NP. Daarmee past het in het landschap.
•  Prinslandsezon heeft een landschappelijk ontwerp dat is gebaseerd  

op het formele, rechtlijnige karakter van het landschap

Ecologische ontwikkeling
Zonnepark Prinslandsezon kan aansluiten op een ecologische verbindingszone. 
Statkraft is voornemens met het zonnepark de ecologische waarden van het  
gebied te versterken. Juist in het gebied met monocultuur door akkerbouw-
gewassen  en kassen kun je door gebruik van bloemen- en kruidenmengsels 
de flora en fauna verbeteren zodat de diversiteit weer terugkomt.

Draagvlak
Naast maatschappelijk draagvlak, ondersteunt 
Statkraft ook lokale financiële participatie en een 
bijdrage aan de lokale economie. In overleg met 
de lokale bevolking en de gemeente wordt gezocht 
naar een passende vorm van participatie. 

Acceptabel voor directe omgeving
Prinslandsezon ligt op de grens 
 tussen hoogdynamisch gebied 
(bedrijventerrein en glastuinbouw-
gebied) en laagdynamisch gebied 
(landbouwgebied). Er zijn geen buren 
binnen 600m van het zonnepark.

Schaduweffecten
Prinslandsezon ligt in een open 
gebied en ondervindt geen 
productieverlies door schaduw.  
Ook hoeven er geen bomen gekapt  
te worden voor de realisatie van  
het zonnepark.

Infrastructuur
Prinslandsezon ligt tegen de 
A4 en direct ten zuiden van 
toekomstig kassengebied AFC NP. 
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Transport-
verdeelstation

Oudlandse watergang
Oppervlakte 27 ha 

ca. 2 km tot het electriciteitsnet

Eendracht
Oppervlakte 45 ha
ca. 14 km tot electriciteitsnet

Dassenberg
Oppervlakte 15 ha

ca. 2,5 km tot electriciteitsnet

Boonhil
Oppervlakte 16,5 ha 
ca. 3,4 km tot electriciteitsnet

Prinslandsezon
Oppervlakte 47 ha 
ca. 1,4 km tot electriciteitsnet

AFC Dinteloord
Oppervlakte 12,5 ha 
ca. 1 km tot electriciteitsnet

Suikerunie
Oppervlakte 9,5 ha 
ca. 1,4 km tot electriciteitsnet

Noordlangeweg
Oppervlakte 16,5 ha 

ca. < 1 km tot electriciteitsnet

Jaartsveld
Oppervlakte 5 ha 

ca. 2,8 km tot electriciteitsnet



Project

Eendracht ++ -- ++ + - ++ ++ -

Prinslandsezon ++ ++ ++ + ++ ++ + ++

Dassenberg - ++ - -- + + --

Oudlandse Watergang - ++ - + --

Boonhil - + ++ - + + -

Jaartsveld - ++ - + -

Suikerunie + + ++ ++ ++ ++ + + ++

AFC Dinteloord + ++ ++ + ++ + ++ + ++

Noordlangeweg + ++ ++ + ++ + - + ++
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Overzicht relevante zonnepark-initiatieven Steenbergen



Visie Statkraft zonneparken

De kracht van Statkraft

Noorse betrouwbaarheid en 125 jaar ervaring
Statkraft is Europa's grootste producent van duurzame energie. Wij produceren o.a. 
waterkracht, windenergie en zonne-energie en realiseerden in Nederland al een 
zonnepark in Emmen (19 ha) en Apeldoorn (20 ha) (realisatie 2020). Wij zijn 100% 
eigendom van de Noorse staat met een A-rating en operationeel in 16 landen.  
Wij hebben internationaal ervaring maar handelen altijd vanuit lokale belangen. 

Duurzame 
elektriciteits- 

opwek

Doelstellingen  
overheid  

ondersteunen

Parken zijn
tijdelijk

Participatie en 
dialoog met 
stakeholders



Contactinformatie Prinslandsezon
Arjan Karreman
Projectontwikkelaar Zonneparken
Arjan.Karreman@Statkraft.com
+31 (0)6 11 31 07 61 | +31 (0)20 795 78 37

Vogelvlucht vanaf oostzijde Zicht vanaf A4

Onze rol in het realiseren van zonneparken

Het proces
Statkraft analyseert, ontwerpt, 

ontwikkelt, structureert, financiert, 
bouwt en beheert zonneparken.

Onafhankelijk van 
bankfinanciering

Statkraft kan 100% van het eigen 
vermogen inbrengen. Hierdoor 

wordt bankfinanciering vermeden 
en worden er zekere en snelle 

beslissingen genomen.

Rol als elektriciteits handelaar  
of asset manager

Statkraft kan de stroom zelf 
afnemen en leveren en heeft 
ervaring met het beheer van 

zonneparken.

Lokale initiatieven
Statkraft staat open voor lokale 
initiatieven om te participeren. 

Dialoog en communicatie 
staan altijd voorop bij elke 

samenwerking.


