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Verslag beeldvormende vergadering over de visie energie en ruimte  

op 23 januari 2020 

Aannwezig: de heer  W.J.P.M. Maas  voorzitter 

mevrouw  E.P.M. van der Meer griffier 

de heren M. Meulblok  gemeente Steenbergen 

J. van Broekhoven Rho adviseurs 

S. la Grande  Rho adviseurs 

Aanwezigen in de zaal: 112 personen  

01. Opening en verwelkoming.  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

02. Toelichting programma. 

Door de voorzitter wordt de opzet van de beeldvormende vergadering toegelicht. Ook wordt hierbij 

stilgestaan bij de doelen van de bijeenkomst. 

03. Presentatie visie energie en ruimte. 

De heer Van Broekhoven, van Rho adviseurs, geeft een toelichting op de visie. 

04. Vragen en discussie. 

De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen over de visie. 

De heer Korst vraagt namens de ZLTO afdeling Steenbergen waar natuurontwikkeling plaats moet 

vinden bij het realiseren van een zonneveld. De heer Van Broekhoven geeft aan dat er gesproken wordt 

over natuurontwikkeling bij het zonneveld en dat dus niet op een locatie elders in de gemeente een 

nieuw natuurgebied ontwikkeld zal moeten worden.  

De heer Van Toorn geeft aan dat hij maatregelen mist waardoor hij als particulier aan energiebesparing 

kan doen. Ook worden collectieve initiatieven rondom geothermie e.d. gemist om het landschap te 

beschermen. De heer Van Broekhoven geeft aan dat de warmtebehoefte voor een deel wordt ingevuld 

door elektriciteit en dat in de energiemix de verschillende energiebronnen wel zijn geïnventariseerd en 

dat in de verdere uitwerking deze andere bronnen ook meer ontwikkeld zullen worden. Omdat er nu al 

vragen liggen kan nu al gestart worden met ontwikkelen. De andere bronnen komen aan bod. 

De heer Tampoebolon vraagt naar de status van de visie. De heer Meulblok geeft aan dat de visie geen 

formeel juridisch stuk is, maar dat het indienen van een zienswijze ook later kan plaatsvinden. De heer 

Meulblok geeft aan dat alle inbreng van de avond meegenomen wordt. 

De heer Theuns vraagt om in het stuk de maatregelen beter in perspectief te brengen van de totale 

oppervlakte van de gemeente.  
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De heer Van Es vraagt naar de mogelijkheden van energieopwekking door blauwe energie. De heer Van 

Broekhoven geeft aan hier wel aan te denken. De techniek is in opkomst en er wordt mee 

geëxperimenteerd. Het op grote schaal inzetten van deze energievorm is nog niet beschikbaar. 

De heer Jansen vraagt naar de verhouding consument en de bedrijven. De heer Van Broekhoven geeft 

aan dat bedrijven inderdaad een grotere energiebehoefte hebben. Bij bedrijven ligt inderdaad een 

andere behoefte en inspanning dan bij particulieren.  

De heer Veraart vraagt naar het effect van de landbouw in de totaalopgave van energiebehoefte. De 

heer Van Broekhoven kan hier nu geen antwoord op geven en verzoekt hier tijdens de informatiemarkt 

op terug te komen.. 

De heer Boeije vraagt naar de teruglevercapaciteit van de gemeente en of dat de 93 voorziene hectare 

voldoende is en waarom voor zonneparken en natuur andere procedures gelden. De heer Van 

Broekhoven geeft aan dat er voldoende capaciteit is. Voor zonneparken en voor natuur gelden andere 

procedures omdat zonneparken in principe tijdelijk zijn en natuur voor langere termijn. De heer Boeije

vraagt om een betere definitie van natuur in de visie. 

De heer Hagens wijst erop dat er geen rekening is gehouden met elektrificatie van de industrie, omdat 

bedrijven op termijn van het gas af moeten. Om aan de toekomstige energieopgave te kunnen voldoen 

zal een zonneveld van circa 140 hectare gerealiseerd moeten worden. Er wordt gevraagd om dit mee te 

nemen in de toekomst. De heer Van Broekhoven geeft aan dat dit inderdaad een kwestie is dat op een 

andere schaalgrootte plaatsvindt. Op de schaal van de RES hoort dit inderdaad aan de orde te komen. 

Er ligt voor de industrie ligt er inderdaad nog een grote opgave. 

De heer De Boer vraagt om toelichting waar zonnevelden mogen komen binnen de randvoorwaarden. 

De heer Van Broekhoven licht toe dat deze plekken vooral te vinden zijn rondom het kassengebied, de 

SuikerUnie en in het besloten zandgebied. 

De heer Kouwen vraagt nadere toelichting over de zonneladder en hoe deze is samengesteld. De heer 

Van Broekhoeven geeft aan dat de zonneladder is gebaseerd op de structuurvisie, de waardering voor 

de verschillend gebieden en de impact van de trede op het landschap. De heer Kouwen vraagt hoe de 

ladder tot stand is gekomen. De heer Van Broekhoven geeft aan dat de ladder er inderdaad anders uit 

had kunnen zien, maar er is een keuze gemaakt aan de hand van de waardering van het landschap. De 

heer Meulblok bevestigt dat het vaststellen van de ladder aan de raad is. Daarnaast wordt gereageerd 

op de opmerkingen van de heer Hagens waarop aangegeven wordt dat er op landelijk niveau 

gesproken wordt voor compensatie voor het bedrijfsleven, waaronder door windenergie op zee.  

De heer Van Vuren geeft aan dat in de toekomst steeds meer nieuwe vormen van energieopwekking 

beschikbaar zullen komen. De heer Van Broekhoven bevestigt dit en in de energiemix is er ook 

rekening mee gehouden. 

De heer Van der Velden vraagt over de duur van de visie en hoe er gezorgd kan worden voor 

voldoende energie, ook voor de nieuwe vormen van transport. De heer Van Broekhoven geeft aan dat 

de veranderende vraag voor het transport is meegenomen in de visie. De energiemix kijkt inderdaad 

verder dan 2030. De heer Van der Velden vult aan dat het speerpunt is dat we steeds bezig zijn met het 

vinden van manieren om te kunnen voorzien in onze energiebehoefte. Het is nog onduidelijk wat dit 

betekent voor inwoners en het landschap. De heer Van Broekhoven bevestigt dit en geeft aan dat we 

hierop scherp moeten blijven. 

Mevrouw Kruit van Kruit-Kok landschapsarchitecten geeft aan de visie te waarderen en benadrukt dat 

er meer gekeken zou moeten worden naar wat de koppelkansen zijn. Zijn er landschappen die door 

deze ontwikkeling een zetje in de rug kunnen krijgen? 

De heer De Wit is bezorgd dat de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan en vraagt om meer informatie 

over de zonneladder en waarom er niet meer aandacht is voor windmolens. De heer Van Broekhoven
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geeft aan dat er sprake is van een combinatie. Er moet vaart gemaakt worden. Windturbines zijn een 

onderdeel van de totale behoefte, maar zijn vanwege de ontwikkelingen in de Karolinapolder nu buiten 

beschouwing gelaten. 

De heer Liefhebber mist de acceptatie van de inwoners als criterium. De heer Van Broekhoven is het 

eens dat het belangrijk is dat inwoners de plannen ondersteunen. 

Mevrouw Van Wouwe pleit ervoor dat de problematiek (of kans) van de energietransitie niet op het 

bordje komt van alleen de raadsleden, maar dat er meer gebruik moet worden gemaakt van 

onafhankelijke deskundigen en dat inwoners meer de tijd krijgen om dit proces te kunnen volgen. 

De heer Antonissen vraagt zich af of dat de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn realistisch is met 

name vanwege de nu nog beperkte inzet van wind- en zonenergie. Ook wordt de relatie gelegd met de 

geplande uitbreiding van woning- en glastuinbouw. De heer Van Broekhoven geeft aan dat de ambitie 

concreet is en dat zon- en windenergie inderdaad nu niet voldoende is. Er komen ook nog ontwikkelen 

op ons af en industrie wordt door het Rijk op een andere wijze gecompenseerd.  

De heer Hagens vraagt of wat de mogelijkheden zijn om één geconcentreerd gebied voor zonenergie te 

realiseren? De heer Van Broekhoven geeft aan dat deze afweging niet is gemaakt vanwege de effecten 

op het landschap.  

05. Afsluiting  en opening informatiemarkt. 

De  voorzitter rondt de vragenronde af en nodigt alle aanwezigen uit om deel te nemen aan de 

informatiemarkt. 


