Aan de Leden van de Gemeenteraad van Steenbergen Betreft: Visie Energie en Ruimte
Van: Ib vogt Nederland namens de families Lauwerijssen en Antonissen
Geachte leden van de Raad,
Namens de families Lauwerijssen en Antonissen reageer ik kort op de Visie Energie en Ruimte en op
de insprekers over het initiatief om te komen tot het Zonnepark Waterhoefke.
De families Lauwerijssen en Antonissen hebben ca 28 ha ter beschikking gesteld voor de
ontwikkeling van een zonnepark. Het initiatief is bij de gemeente gemeld. Het zonnepark past
binnen de Visie en is positief beoordeeld. U vindt de afweging terug in de stukken.
Het perceel is gelegen in de Visie aangegeven gebied 3 “ Gesloten gebied op zand” . In de Visie staan
behalve het Waterhoefke nog 2 andere terreinen in het gebied 3 ingetekend w.o. de Dassenberg.
Volgens de Visie geldt het uitgangspunt dat in gebied 3 zonnevelden mogelijk zijn mits er wordt
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering en landschaps- en natuurbeheer en -versterking.
Bovendien is de locatie Waterhoefke geselecteerd als onderzoeklocatie. Al met al een positieve
afweging.

Uit de visie pg 24: Locatie Waterhoefke
Kan mogelijk voldoen aan zonneladder stap 4b (nader uit te werken).
Gelegen op besloten gebied op het zand.
Dichtbij Landgoed Dassenberg.
Twee eigenaren werken samen.
Natuurontwikkeling noodzakelijk (nader uit te werken).
Locatie wordt nu één keer per jaar gebruikt voor muziekevenement. (Wat gaat hiermee gebeuren?)
Bruto oppervlakte 34 ha

De bruto oppervlakte van het park wordt overigens kleiner ca. 28 ha ipv 34 ha.
Vorige week woensdag en donderdag hebben wij vooruitlopende op de vaststelling van de Visie
door uw raad vanavond alvast de direct aanwonenden 1 op 1 corona-proof geinformeerd. De
informatie bijeenkomst op het erf van de familie Lauwerijssen was een eerste verkenning van de
gevoelens van de buurt en om van hen alvast suggesties en wensen mee te kunnen nemen voor de
landschappelijke inrichting en met hen te spreken over de mogelijkheden van financiele participatie.
Na vaststelling door uw Raad van de Visie vanavond willen wij het traject gaan opstarten.
Ik benadruk dat het zonnepark Waterhoefke dusdanig en in nauw overleg met de gemeente wordt
ingericht en dat aan de voorwaarden zoals die in de Visie staan opgenomen zal worden voldaan. De
inrichting van het zonnepark zal door een landschapsbureau worden begeleid in afstemming met de
gemeente. Uiteraard zullen wij het schetsplan wederom met de omwonenden bespreken en wij
staan open voor hun input.
Vanavond zal ik ook kort reageren op de inbreng van de inspreker over het Zonnepark Steenbergen.
Op het moment van schrijven heb ik hun inspraaknotitie nog niet gezien.
Wij verzoeken uw Raad de Visie op dat punt ongewijzigd vast te stellen.
Namens de families Lauwerijssen en Antonissen,
E. Venema, ib vogt Nederland

