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Inspreekrecht burger: Raadsvergadering Gemeente Steenbergen 

Agendapunt 11, Visie energie en ruimte 

Dank je wel Voorzitter 

Geachte Voorzitter, College en Raadsleden 

Mijn naam is Louis den Haan, wonende aan het Oudlandsdijkje 6 in Steenbergen en ik 

vertegenwoordig het grootste deel van de omwonenden van Waterhoefke, 

Moerstraatseweg, Hoogstraat en Oudlandsdijkje. 

De gemeenteraad neemt vanavond een besluit over de visie energie en ruimte en 1 van de 

onderwerpen in die visie is zonnepanelen toe te staan op landbouwgronden. 

Vooraf wil ik aangeven dat wij als omwonenden voorstander zijn van de energie transitie 

alleen over de manier waarop deze doelstellingen zouden moeten worden gehaald, 

verschillen we van mening. 

We zijn overvallen door een brief op 10 juni van ontwikkelaar IBVogt en 2 Steenbergse 

ondernemers met het plan om een zonnepark van 27 hectare te gaan realiseren tussen 

Moerstraatseweg, Waterhoefke en Oudlandsdijkje. 

Het verzoek aan u is om de zonneladder zodanig aan te passen dat de inzet van open ruimte 

niet meer nodig is. 

Wij zijn van mening dat het plan zonnepark Waterhoefke geen doorgang moet vinden en wel 

om de volgende redenen: 

• Het project grenst aan het provinciale project in het Oudland (uitloper van de 

Brabantse Wal) waarin de provincie en Staatsbosbeheer veel moeite hebben gedaan 

en kosten hebben gemaakt om dit gebied om te zetten in natuur. Wij zijn van mening 

dat de aanleg van een zonnepark naast dit natuurgebied in conflict is met de 

natuurdoelstellingen. Het park zal een verstoring geven op de flora en fauna in dit 

gebied.  

• We leven in één van de dichtstbevolkte landen ter wereld waarin de (open) ruimte 

schaars is.  Dit betekent dat wanneer je ruimte wilt gaan gebruiken voor het plaatsen 

van zonnepanelen, je eerst alle andere mogelijkheden zoals het plaatsen van panelen 

op daken van bijvoorbeeld logistieke bedrijfsgebouwen, landbouwschuren, maar ook 

op glastuinbouwbedrijven waarvoor men tegenwoordig transparante folie heeft met 

daarin zonnecollectoren, moet hebben benut.  Te denken valt aan de 

glastuinbouwgebieden in Nieuw Prinseland en het Westland.  

Voor veel Mkb-ers kan het plaatsen van de zonnepanelen een nieuw verdienmodel 

zijn, dit kan in deze economische zware tijden een steun in de rug zijn voor de 

ondernemers in gemeente Steenbergen. Tevens heeft Wesley Broere, student 

Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Breda University of Applied Sciences voor 



de gemeente Steenbergen een onderzoek lopen waarbij het potentieel van 

zonnepanelen op bedrijfsdaken voor slechts 3% wordt gebruikt. In BN de Stem van 18 

juni was te lezen dat de provincie het omzetten van landbouw-en natuurgrond in 

zonneparken afwijst en meer kiest voor mogelijkheden zoals hiervoor genoemd. Wij 

verzoeken u rekening te houden met dit belangrijke standpunt. 

• Verder zijn wij van mening dat kwalitatief goede landbouwgrond zoals deze 

zandgrond aan het Oudlandsdijkje/ Waterhoefke, niet aan de landbouw mag worden 

onttrokken, omdat het voor jonge boeren steeds moeilijker wordt om geschikte 

landbouwgrond te verwerven. Zeker nu er nog steeds sprake is van schaalvergroting. 

• Verder zijn we van mening dat wij als gemeente niet kunnen voldoen aan de 

doelstellingen van de energietransitie ondanks alle voorgenoemde mogelijkheden er 

nog steeds geen goede landbouw- en natuurgrond moet worden opgeofferd maar 

bijvoorbeeld gebruik zou moeten worden gemaakt van opgebrachte grond naast het 

Schelde-Rijn kanaal welke voor de landbouw nagenoeg waardeloos is. 

• We zijn en blijven een agrarische gemeente met een goede naam op het gebied van 

landbouwproducten en we hopen dit te blijven zonder dat er landbouwgronden 

verloren gaan. 

Wij willen en zullen ons er hard voor maken om het plan geen doorgang te laten vinden, 

gezien de korte termijn waarop wij een reactie moeten indienen hebben wij niet alle 

buurtbewoners kunnen bereiken, echter gezien het aantal handtekeningen dat reeds is 

verkregen blijkt dat onze argumenten breed worden gesteund. 

Ik wens u een goede voortzetting van deze vergadering toe en hoop dat u de juiste beslissing 

gaat nemen door onze argumenten mee te nemen in deze visie. 

Dank voor uw aandacht. 

 


