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Schriftelijke kennisgeving inspraak raadsvergadering 25 juni 2020 namens Statkraft 
 
 
 
Beste leden van de raad, 

 
Dankuwel voor de mogelijkheid om vanavond nogmaals te spreken; jullie kennen me inmiddels 
 
Wij zijn erg blij met de motie die vanavond wordt ingediend. 
 
Ik zou vanavond graag één punt maken dat daarop aansluit. Namelijk de zorg dat er zonder 
aanpassing van het voorgestelde beleid, uiteindelijk geen enkel zonnepark in Steenbergen zal worden 
gerealiseerd. 
 
We hebben de afgelopen periode tal van argumenten vóór een grootschalig zonnepark als 
Prinslandsezon gemaakt en toegelicht waarom alleen een dergelijk project kans van slagen heeft. 

• Bijvoorbeeld omdat een park dicht bij een aansluitpunt moet liggen om hoge kosten te 
voorkomen. 

• Of omdat een bepaalde schaalgrootte nodig is om met de huidige en toekomstige SDE-
subsidie een gezonde en realistische business case te bouwen. De onderbouwing daarvan is 
te lezen in de memo van DNV GL, het voormalige KEMA, die u allemaal heeft ontvangen. 

• Of omdat alleen een grootschalig park voldoende opbrengst heeft om ook te investeren in de 
natuur en de gemeenschap. 

 
We hebben de afgelopen periode ook naar jullie geluisterd. 

• We hebben bijvoorbeeld de wens van minimaal 50% lokaal eigenaarschap concreet 
vormgegeven en zijn zelfs bereid om het eigenaarschap 100% over te dragen aan een lokale 
energie coöperatie. Op die manier kunnen niet alleen de boeren maar ook de bewoners 
meedoen. 

• We hebben samen met adviesbureau Bosch en Van Rijn een plan opgesteld voor een 
serieuze investering vanuit Statkraft in de EVZ-realisatie zonder dat er een zonnepark in of bij 
natuur hoeft te liggen. 

• We hebben meegedacht over het door de VVD geopperde en door wethouder Baartmans 
enthousiast ontvangen voorstel om op één locatie ruimte te bieden aan meerdere kleine 
zonneparken om zo versnippering te voorkomen en zo een park met een solide business case 
neer te zetten. 

 
De gedeelde ambitie van ons allemaal is duurzame elektriciteit opwekken.  

• Vanuit Statkraft omdat dat onze missie en expertise is. 

• Vanuit de gemeente omdat daar de ambities liggen en afspraken over zijn gemaakt in de RES 
en het Klimaatakkoord. 

 
Maar de luxepositie om te kunnen kiezen uit verschillende zonneparken is op dit moment helaas niet 
meer realistisch. Net zomin als de gedachte om met alleen zon-op-dak de ambities te behalen. 
 
Het voorgestelde beleid laat te weinig ruimte voor de realisatie van zonneparken met een realistische 
business case. Met als risico dat er uiteindelijk geen enkel zonnepark komt. En dat de duurzame 
ambitie misschien resulteert in windmolens.  
 
Dus daarom deel ik nog een keer onze oprechte zorg dat er zonder een aanpassing van het beleid die 
zonneparken zoals Prinslandsezon mogelijk maakt, uiteindelijk helemaal geen zonneparken komen en 
de ambities niet worden gehaald.  
 
Alle feiten en argumenten hebben we daarvoor met u gedeeld.  
We vertrouwen op een realistisch besluit. 
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