Beantwoording vragen over de visie energie en ruimte die niet geregistreerd zijn als
toezeggingen
Van de heer Gommeren (VVD):
Vraag:
Hoe kan geborgd worden dat er geen Natura 2000 gebieden ontstaan in de polder door de
aanleg van de zonnevelden in combinatie met natuurontwikkeling?
Antwoord:
Binnen de gemeente ligt gedeeltelijk het Natura 2000 gebied Krammer Volkerak. In Bergen op
Zoom en Woensdrecht ligt het Natura 2000 gebied Brabantse wal. Het is onwaarschijnlijk, dat er
nieuwe Natura 2000 gebieden bij zullen komen in de gemeente of directe omgeving. Garanties
hiertoe kunnen wij hierover echter niet geven. Het aanwijzen van Natura 2000 gebieden is een
bevoegdheid van de rijksoverheid.
Van de heer Lambers (Volkspartij):
Vraag:
Is geborgd dat de windmolen aan de Franseweg in Steenbergen en de windmolen nabij de A4 en
het kassengebied Westland niet kunnen worden opgeschaald?
Antwoord:
De betreffende windmolens zijn niet positief bestemd en vallen onder het overgangsrecht. Dat
betekent dat ze niet kunnen worden vervangen door een hogere windmolen. Dit is bewust
gedaan vanwege het beleid van uw raad vastgelegd in de structuurvisie van 2012 aangaande
windenergie.
Van de heer Veraart (Gewoon Lokaal!), Baali (PvdA) en Huijbregts (CDA):
Vraag:
Zijn er toch geen mogelijkheden om kleinschalige zonnevelden toe te laten bij agrariërs?
Antwoord:
Als uw raad dit wil zijn deze mogelijkheden er. Wij raden u dit echter met klem af.
Ten eerste gaat dit ten koste van de mogelijkheden van zon op daken. Dus ten koste van o.a. de
particuliere woningbezitter die graag zonnepanelen op zijn of haar dak wil plaatsen. Dit is zo
omdat kleinere zonnevelden op het reguliere netwerk worden aangesloten en geen aparte
aansluiting hoeven te hebben op het hoofdnetwerkstation zoals bij grote velden.
De tweede reden is de verregaande aantasting en verrommeling van het landschap als u deze
mogelijkheid toestaat. Er zijn binnen de gemeente meer dan 200 agrarische bouwblokken
aanwezig. Als je uitgaat van een klein zonneveld van ongeveer 3 ha netto. Zou dit inhouden dat je
binnen de gemeentegrenzen een potentieel aan extra zonnevelden open gaat zetten van meer
dan 600 ha aan zonnevelden extra bovenop het nu aangegeven streven van 93 ha netto
zonneveld. Vanwege de beperkingen qua capaciteit van het reguliere netwerk, dit zal dan vrij snel
vol raken, zal dit in de praktijk niet mogelijk zijn. In theorie creëert u echter deze planologische
mogelijkheid.
Overigens mag er binnen het agrarische bouwblok net als bij de bedrijventerreinen wel een
zonneveld worden aangelegd voor eigen gebruik. Dit kan op basis van het huidige
bestemmingsplan ook al. Bij een woonbestemming is dit niet mogelijk. Tot nu toe wordt hiervan

geen gebruik maakt, waarschijnlijk omdat men deze ruimte nodig heeft voor bebouwing en
verharding voor de bedrijfsvoering.

