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Aan het college van B & W en de gemeenteraad 
van de gemeente Steenbergen 
Postbus 6  
4650 AA Steenbergen 
 
 
        Dinteloord, 4 februari 2020 
 
Geacht college, leden van de raad, 
 
 
 
 
 
Hieronder treft u de zienswijze aan van de dorpsraad Dinteloord en Prinsenland betreffende de visie 
Energie en Ruimte zoals gepubliceerd op 9 november 2019. Tevens hebben wij de documenten zoals 
die gepresenteerd zijn tijdens de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad op 23 januari 2020 
in onze overwegingen betrokken alsmede andere informatie die op dit onderwerp betrekking heeft, zoals 
die betreffende de Regionale Energiestrategie. 
 
Wanneer wij naar de zonneveldkaart kijken moeten we helaas constateren dat de meeste initiatieven 
zich op locaties op het grondgebied van Dinteloord richten. Onze kern dreigt langzamerhand van alle 
kanten ingebouwd te worden door energieproducenten. De verspreide initiatieven in de polders rondom 
Dinteloord leiden tot een verrommeling van het landschap en een aantasting van de leefbaarheid. Wij 
zijn dan ook voorstander van clustering. Ook in de verslagen van bijeenkomsten m.b.t. de Regionale 
Energiestrategie lezen wij dat clustering de voorkeur  heeft. 
 
Wij juichen de plaatsing van zonneweides op de vloeivelden en onder winturbines langs de Dintel (ten 
noorden van het kassengebied) toe, maar hebben onze bedenkingen over een aantal andere locaties. 
Met name die dicht tegen de bebouwde kom gelegen zijn, zoals langs de Noordlangeweg. Ook hier 
lezen wij in de verslagen van bijeenkomsten m.b.t. de Regionale Energiestrategie dat plaatsing van 
zonneweides langs stadsranden onwenselijk is en niet bijdraagt tot ruimtelijke kwaliteit.  
 
Er wordt in het visiedocument een koppeling gemaakt met de EVZ. Volgens ons is dat niet overal 
nodig. De EVZ bij de Noordlangeweg / Westcreecke kan ook gecreëerd worden zonder een 
zonneweide omzoomd door een 2 meter hoog hek. De locatie is bovendien ongeschikt omdat de 
zonnepanelen zullen bijdragen aan de toename van de hittestress in de naastgelegen woonwijk. 
Zonnepanelen produceren warmte die gemiddeld 30 graden hoger ligt dan de omgevingstemperatuur. 
Bij de doorgaans heersende zuidwestenwind zal deze hitte afgevoerd worden richting de Oranjewijk 
en Prinsenwijk. Door het realiseren van een zonneweide tussen dorpskern, Noordlangeweg en 
Westcreeke wordt ook toekomstige woningbouw waarvoor deze locatie uitermate geschikt is, 
onmogelijk gemaakt. Tenslotte zou een omheinde zonneweide het zicht op het dorp vanaf de 
Noordlangweg en Oudlandsedijk/Stoofdijk aan het oog onttrekken. 
 
Hetzelfde geldt voor de locatie ten oosten van de sportvelden, omsloten door de Molenkreek, A4 en 
Noordlangeweg. Ook hier is het mogelijk een EVZ te realiseren zonder koppeling met zonneweides. 
Ook deze locatie is ongeschikt omdat de zonnepanelen zullen bijdragen aan de toename van de 
hittestress in de naastgelegen woonwijk. Wij zien hier liever de ontwikkeling van een bos    
 
Samenvattend kwalificeren wij beide initiatieven langs de Noordlangeweg als ongeschikt en ongewenst. 
 
Meer in zijn algemeenheid willen wij stellen dat het realiseren van zonneparken in de buurt van 
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woonkernen ongewenst is. In de raadsvergadering van 23 januari 2020 hebben wij gehoord dat ruimte 
geen probleem is voor het realiseren van zonneparken. Als dat zo is, moet de aanleg van zonneparken 
in de buurt van woonkernen helemaal ontraden worden. 
 
In de structuurvisie 2012 staat het gebied ten zuiden van de Noordlangeweg tot de Zuidlangeweg ten 
oosten van de A4 aangeduid voor toekomstige uitbreiding van het AFC Nieuw Prinseland. Hoewel dat 
misschien niet in de deze collegeperiode gerealiseerd zal worden is dat zeker in de toekomst niet uit te 
sluiten. Een gebied voor zonneweides ten zuiden van dit gebied zoals voorgesteld door Statkraft is 
volgens ons buitengewoon geschikt. Een substantieel groot deel van de energiebehoefte van 
Steenbergen kan er mee ingevuld worden. Er kan optimaal gebruik gemaakt worden van cable pooling 
door de nabijheid van de infrastructuur van Enexis. Bovendien is de ontwikkeling van een EVZ in dit 
initiatief meegenomen en is er ruimte voor financiële bijdragen aan de lokale gemeenschap ter 
ondersteuning van de energietransitie. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat het initiatief van 
Statkraft al bij voorbaat wordt afgewezen. 
 
Wij missen in de visie een financiële paragraaf. De kosten van de energietransitie zullen enorm zijn. 
Niet alleen voor de gemeente Steenbergen maar ook voor particulieren en bedrijven. Wat is de visie 
van het gemeentebestuur hierop? Worden er nu al initiatieven ontwikkeld om te komen tot een financiële 
buffer om de transitie te vergemakkelijken? 
 
Wij dringen er bij u op aan dat elk initiatief zorgvuldig wordt afgewogen en dat aan de inwoners en 
vertegenwoordigers van bedrijven van Dinteloord de ruimte geboden wordt om tijdig opmerkingen te 
maken en zienswijzen in te dienen. Ten einde draagvlak te creëren is het meer dan ooit nodig iedereen 
er in een vroeg stadium bij te betrekken en de input van de burgers en bedrijven serieus te nemen. 
 
 
    
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens de Dorpsraad Dinteloord  en Prinsenland, 
Hakim Tampoebolon, voorzitter. 
 

 


