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Voorstel voor één gezamenlijk zonneveld langs A4 ten behoeve 

van het Oudland 

 

Samenvatting 

 

Vorige week woensdag tijdens de informatieve raadsvergadering is gebleken dat er een raads-

meerderheid tegen de realisatie van zonnevelden in het Oudland is. Reden daarvoor is dat er 

weinig tot geen draagvlak zou zijn. De invulling van de initiatieven Waterhoefke en Oudlandsche 

Watergang kon niet op goedkeuring rekenen, ook al dragen zij bij aan de gewenste natuuront-

wikkeling, natuurversterking en recreatieve ontwikkeling van het Oudland. Vooral de plaatsing 

van tafels met zonnepanelen in het Oudland met haar open en landschappelijke karakter stuit 

mensen tegen de borst. 

Om deze reden leggen wij als initiatiefnemers ib vogt en Odura graag het volgende alternatieve 

plan voor: de ontwikkeling van één gezamenlijk zonneveld op een geschikte locatie langs de A4 

met als meerwaarde dat de gewenste natuurontwikkeling en natuurversterking in het Oudland 

mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast zal ook in het plangebied voor het zonneveld zelf langs de 

A4 de natuurwaarde vergroot worden.  

Met deze notitie hopen we ook binnen de gemeenteraad draagvlak te creëren voor de nieuwe 

invulling van ons initiatief. De grote maatschappelijke meerwaarde en natuurontwikkeling van 

het plan geeft daar alle aanleiding toe.  

 

Oorspronkelijke aanleiding voor de initiatieven 

Voor het Oudland wordt breed gestreefd naar verdere versterking van natuur en landschappelijke 

kwaliteit. De oorspronkelijke initiatieven Waterhoefke van ib vogt en Oudlandsche Watergang van 

Odura kunnen dat in principe met zich meebrengen. Dit vormde vorig jaar de onderbouwing voor 

de gemeente om deze initiatieven op te nemen in de Visie Energie en Ruimte, als initiatieven waar 

een zonneveld mogelijk zou zijn mits het voor voldoende meerwaarde voor de natuur in het Oud-

land zou zorgen.  

 

Realisering natuurontwikkelopgaven in het Oudland 

In het Oudland bevinden zich verschillende natuurontwikkelopgave-gebieden. Dit zijn landbouw-

percelen die organisaties als Groenontwikkelfonds Brabant, Werkeenheid Natuur Netwerk Brabant, 

Gemeente Steenbergen en Waterschap Brabantse Delta al sinds vele jaren graag aan de omlig-

gende natuur willen toevoegen omdat ze essentiële stukken natuur toe zouden voegen en ook 

twee natuurgebieden met elkaar kunnen verbinden.  

Tot dusver is het niet gelukt om deze natuurontwikkelopgaves gerealiseerd te krijgen omdat er 

onvoldoende compensatie aan de huidige grondeigenaren kon worden geboden.  

Met behulp van de exploitatiewinst van een zonneveld kan dit veranderen zodat de gewenste 

natuurontwikkeling en natuurversterking in het Oudland eindelijk wel werkelijkheid worden. De 

Werkeenheid Natuur Netwerk Brabant benaderde Odura om gezamenlijk die opgave te kunnen 

realiseren.  Het zonneveld in kwestie hoeft hiervoor in principe zelf niet in het Oudland te liggen.  
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Wat stellen wij voor:  

Omdat het Oudland vanwege het open karakter en de landschappe-

lijke kwaliteit geen logische locatie voor zonnevelden is, zijn we op 

zoek gegaan naar een meer geschikte locatiemogelijkheid om de na-

tuurontwikkelopgaven in het Oudland te realiseren. Wij stellen een 

locatie voor aan de westzijde langs de A4, zuidelijk van de kern 

Steenbergen en ter hoogte van het kassengebied Westland.  

 

Wat willen wij met ons combinatievoorstel realiseren? 

1. Natuurontwikkeling 

a. Natuurontwikkeling in het Oudland, waarmee de natuurgebieden Oudlands Laag 

en Halsters Laag eindelijk met elkaar worden verbonden en voor een goed natuur-

beheer essentiële stukken aan de natuur worden toegevoegd. 

b. Verdere versterking van de landschappelijke en recreatieve kwaliteit van het Oud-

land. 

c. Meerwaarde voor de natuur ter plaatse van het zonneveld langs de A4 door onder 

andere: 

i. inheemse struweelhagen voor de landschappelijke inpassing 

ii. bloem- en kruidenrijk grasland tussen en onder de zonnepanelen 

iii. 25 jaar geen gewasbeschermingsmiddelen, geen bemesting & geen grond-

wateronttrekking 

iv. extensief beheer door schapenbegrazing. 

Daarbij willen we de biodiversiteit nauwkeurig monitoren om de ontwikkeling 

hiervan aantoonbaar te maken en bij te kunnen sturen. 

2. Vergroting participatie en draagvlak 

a. Betrekken inwoners en organisaties bij de ontwikkeling langs de A4 en daarmee 

vergroten van betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de energietransitie door 

participatiemogelijkheden in het ontwerpproces. 

b. Financiële participatiemogelijkheden voor omwonenden en burgers van de ge-

meente Steenbergen. 

3. Maatschappelijke meerwaarde 

a. Afdracht van ongeveer 10.000 euro per jaar, in te zetten voor bijvoorbeeld: 

i. Een lokaal omgevingsfonds ter behoeve van natuur en recreatie. 

ii. Het nader betrekken van burgers bij de energietransitie door middel van het 

in oprichting zijnde burgerinitiatief “Stichting Energietransitie Steenber-

gen”. Dit initiatief zet zich in voor verduurzaming van het energieverbruik 

van de inwoners door voorlichting, energiecoaches, etc. 

b. Een CO2-reductie van ongeveer 24.000.000 kg per jaar. 

c. Lokale productie van duurzame energie: ongeveer 40.000.000 kWh/jaar, vergelijk-

baar met 14.000 huishoudens of 3 tot 4 moderne grote windmolens op land. 

d. Stimulans van lokale economie door betrekken van lokale partijen bij de ontwikke-

ling, realisatie en exploitatie (inclusief onderhoud, beheer en groenvoorziening, 

deels door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt). 
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Tijdsplanning met het oog op beschikbare netaansluitingsruimte 

Het plan is de realisatietermijn van het zonneveld aan te laten sluiten bij het moment dat de 

regionale schaarste qua netaansluitingsruimte opgelost wordt door het nieuwe hoogspanningssta-

tion in de Auvergnepolder. Tennet verwacht dit nieuwe station in 2025 gereed te hebben. Enexis 

geeft aan dat dit nieuwe station alle schaarste in de omgeving zal wegnemen. Hierdoor hoeft het 

zonneveld niet ten koste te gaan van zon-op-dak.  

 

Verzoek aan de gemeenteraad 

We vragen toestemming om ons voorgestelde plan verder uit te mogen werken, met de volgende 

voorwaarden als uitgangspunten:  

• Realisatie van gewenste natuurontwikkeling in het Oudland en verdere versterking van de 

landschappelijke kwaliteit van het Oudland. 

• Het mogelijk maken van de overige vormen van maatschappelijke meerwaarde, zoals be-

schreven op de voorgaande bladzijde. 

• Het daarvoor benodigde zonneveld wordt niet in het Oudland gerealiseerd, maar op een 

meer geschikte locatie aan de westkant langs de A4, ter hoogte van kassengebied West-

land, waarbij de landschappelijke inpassing aldaar wordt afgestemd met in elk geval de 

omwonenden aan de noordzijde van het plangebied aldaar (dit zijn tevens de enige omwo-

nenden in de nabijheid van het plangebied), zie eventueel volgende bladzijde voor een 

impressie van de landschappelijke inpassing van een zonneveld langs een snelweg. 

• De realisatietermijn van het zonneveld dient aan te sluiten bij het moment dat de regionale 

schaarste qua netaansluitingsruimte opgelost wordt door het nieuwe hoogspanningsstation 

in de Auvergnepolder.  

• Het uitgewerkte plan zal later, in de vorm van een vergunningaanvraag met Ruimtelijke 

Onderbouwing, nog ter toetsing worden voorgelegd aan de Raad met een verzoek om af-

gifte van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen.  

 

Contactgegevens namens Odura en ibvogt 

Michel Suijkerbuijk (Odura)   Ellenus Venema (ibvogt)  

M: 06 2953 4305     M: 06 1999 8266 

E: michel.suijkerbuijk@odura.nl  E: ellenus.venema@ibvogt.com 

 

Odura, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, zet zich in voor de energietransitie en ontwikkelt in dat 

kader onder meer duurzame-energie-opwekkingsinstallaties met zoveel mogelijk maatschappe-

lijke meerwaarde. Voor meer informatie over Odura: zie www.odura.nl.  

 

  

mailto:michel.suijkerbuijk@odura.nl
http://www.odura.nl/
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Bijlage: Impressie van beoogde landschappelijke inpassing van 

zonneveld langs de snelweg  

 

 

 

 

 

 

 


