
Van: Hagens, Paul [mailto:Paul.Hagens@suikerunie.com]  

Verzonden: woensdag 5 februari 2020 16:33 

Onderwerp: RE: electrificatie en extra opgave 

 
Beste, 
 
Op zich prima, maar ik zou mijn e-mail graag nog even herschrijven. Zie hieronder: 
 
Het blijkt dat er in de informatie over elektriciteitsgebruik (huidig en in de toekomst), die voor de RES 
gebruikt is, onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat bepaalde bedrijven (in het geval van 
gemeente Steenbergen: de suikerfabriek en de glastuinbouwers) geen rekening gehouden is met de 
bestaande Warmte-Kracht-koppelingen, die op basis van gas warmte en elektriciteit opwekken. Dat 
betekent dat deze bedrijven nu gezien worden als (grote) elektriciteitsleveranciers aan het net en dus 
niet als gebruikers. De kans bestaat echter dat dit verandert. Als de WKK’s worden uitgeschakeld, 
worden deze bedrijven grote elektriciteitsgebruikers i.p.v. (grote) elektriciteitsleveranciers. In het 
geval van de suikerfabriek zou dat van een vermogen van 5 MW (=22.000 MWh) leveren naar wel 30 
MW (=112.000 MWh) gebruiken kunnen gaan. Ook ligt voor de hand dat er verdere elektrificatie van 
processen gaat plaatsvinden, waardoor het elektriciteitsgebruik toe- en de warmtebehoefte 
afneemt. Dat zou mogelijk een vermogen van nog 10 MW kunnen toevoegen (158.000 MWh). Of de 
WKK’s helemaal uitgeschakeld worden hangt op de korte termijn natuurlijk af van de prijzen van gas 
en elektriciteit. Er zijn ook andere deelopties. Maar dat het elektriciteitsgebruik significant gaat 
toenemen is wel duidelijk. Zelfs als het elektriciteitsgebruik maar met 50% van de hierboven 
genoemde getallen gaat toenemen, dan gaat het nog steeds om grofweg 80.000 MWh. Als dat 
opgewekt zou moeten worden met zonnepanelen, dan zou dat grofweg 80 ha vergen. Het is 
belangrijk om dat af te zetten tegen de opgave, die de gemeente nu voor de RES heeft bepaald. Dat 
zou bijna tot een verdubbeling van de opgave in de visie leiden. (Wat er zal gebeuren in de 
glastuinbouw kan ik niet voorspellen.) 
 
Daarnaast wil ik ook voorstellen om het aanwijzen van 1 of slechts enkele locaties voor alle 
zonnepanelen te overwegen en daardoor het landschap elders te sparen. In dat geval is het mogelijk 
om een plek(ken) aan te wijzen, die landschappelijk echt past, te omringen met dijken (grondwallen, 
die het beste in het landschap van de polders passen en de zonnepanelen geheel uit het zicht 
houden), met een robuuste business case met voldoende ruimte voor landschappelijke 
inpassing/natuurontwikkeling, zodat er zo snel mogelijk zekerheid ontstaat over de haalbaarheid. Bij 
de keuze van die plek(ken) zou dan ook goed gekeken kunnen worden naar de nabijheid van de 
aansluiting op het elektriciteitsnet en wellicht naar andere grote infrastructuur, zoals op 
bedrijventerreinen (als Nieuw Prinsenland), zodat de impact van de zonneweide wegvalt tegen de 
achtergrond van bedrijfsgebouwen of kassen. Mogelijk kan dit ook nog gecombineerd worden met 
andere zaken, zoals ruimte voor waterretentie, woonruimte voor migrantenarbeiders op (wel of niet 
verschoven) vrijkomende agrarische bouwblokken in de buurt van de bedrijventerreinen, en of 
andere infrastructuur. Suiker Unie ziet daarvoor mogelijkheden aan de zuidkant van de 
Noordlangeweg. Een vergelijkbaar concept heeft Suiker Unie ontwikkeld in de Hoeksche Waard nabij 
Puttershoek 
 
Groet, 
Paul Hagens. 
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