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Steenbergen, 24 januari 2020 
 
Geachte raadsleden, 
 
Naar aanleiding van de beeldvormende vergadering  van 23 januari jl. waarin de visie Energie & 
Ruimte is behandeld willen we namens ZLTO Steenbergen graag de volgende zaken onder de 
aandacht brengen: 
 
 Huidige rol van de agrarische sector 

De agrarische sector vervult reeds een belangrijke rol in de energietransitie. In gemeente 
Steenbergen heeft 1 op de 5 agrarische bedrijven reeds zonnepanelen op het dak. Het totaal 
aantal panelen op ‘boerendaken’ ligt momenteel rond de 12.500 en zal komende jaren verder 
toenemen.  
 

 Zonneladder 
We onderschrijven het principe van de zonneladder, waarbij in eerste instantie wordt gekeken 
naar mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en daarna pas op landbouwgrond.  
Als er mogelijkheden zijn om ondernemers (agrarisch en niet-agrarisch) te stimuleren 
zonnepanelen op daken te leggen, bijv. door bij nieuwbouw rekening mee te houden met 
constructie, dan ondersteunen we dit.   
 

 Windenergie 
Ontwikkeling van windenergie wordt in deze visie ‘op slot’ gezet in de gemeente Steenbergen. 
Het is een feit dat de aanleg van windmolens tot discussie heeft geleid, maar daarmee verdere 
ontwikkeling volledig parkeren is niet goed. De invulling voor duurzame energie zal volledig uit 
zonne-energie moeten komen, wat extra druk op die discussie legt. Zonne- en windenergie zijn 
bij uitstek complementair; wanneer de zon niet schijnt kan het nog wel waaien en andersom. 
Ook vanuit het oogpunt van cablepooling horen zon- en wind bij elkaar, en zullen dus daar waar 
‘zon’ wordt gerealiseerd ook mogelijkheden voor ‘wind’ ontstaan. 
 

 Zonnevelden 
De meningen over zonneparken zijn verdeeld: waar voor de een hier kansen liggen ziet de ander 
onttrekking van landbouwgrond voor dit doel als onwenselijk. Diverse agrarisch ondernemers 
zijn betrokken bij initiatieven voor aanleg van een zonnepark. Als ZLTO nemen we hier dan ook 
een neutrale positie in. Zoals in de visie wordt voorgesteld is een goede landschappelijke 
inpassing belangrijk, dus niet alleen een hek met grasrand.     
 

 Intensieve veehouderijbedrijven 
Steenbergen hanteert het principe geen zonneparken toe te staan in het open zeekleigebied en 
krekengebied. De uitzondering om dit wel toe te staan bij sanering van intensieve 
veehouderijbedrijven vinden we oneerlijk. In Steenbergen is überhaupt amper intensieve 
veehouderij aanwezig. Deze bedrijven koste wat kost op termijn wegkrijgen, met  
ontwikkeling van een zonnepark als inzet, is niet fair ten opzichte van deze ondernemers, maar 
ook niet ten opzichte van de rest van de bedrijven in deze gebieden. 
 

 



 

 
 Onttrekking van grond t.b.v. natuur 

In de loop der jaren is de nodige grond onttrokken aan de landbouw, o.a. ten behoeve van de A4, 
het AFC, uitbreiding woonwijken en natuurontwikkeling. Dit alles leidt tot hogere grondprijzen 
die het voor de gemiddelde agrarisch ondernemer onmogelijk maakt zijn of haar bedrijf te 
ontwikkelen.  
In deze visie krijgt natuur een prominente plaats: er worden initiatieven genoemd waarbij náást 
de aanleg van zonneparken extra ruimte moet worden gemaakt voor natuurcompensatie. In 
onze ogen wordt er met de ontwikkeling van zonne-energie al een bijdrage geleverd aan natuur 
(immers duurzame energie) en is extra grondonttrekking ten behoeve van natuur niet wenselijk. 
Uiteraard moet van een goede landschappelijke inpassing wel sprake zijn.  

  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Pieter Korst 
ZLTO Steenbergen-Bergen op Zoom 
 


