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Onderwerp: Reactie ontwerpstructuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen

Geachte raad,

Op 3 december jongstleden heeft het waterschap uw bekendmaking van de ter inzagelegging van de 
ontwerpstructuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen ontvangen. Daarbij stelt u ons in de 
gelegenheid om een reactie te sturen. Hierbij onze reactie op deze ontwerpstructuurvisie.

Om te beginnen willen wij onze waardering uitspreken voor de voorgenomen ambitie van de gemeente 
Steenbergen en de koppeling met initiatieven waar een meerwaarde aan verbonden is qua 
natuurontwikkeling.

In de ontwerpstructuurvisie is aangegeven dat er voor de gebieden 1 en 2: Open zeekleipolder en Kreken 
tegen het zand uitzonderingen zijn voor grootschalige zonnevelden. Eén van de uitzonderingen is: 
Mogelijkheden voor zonnevelden mits er wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van 
nieuwe natuurwaarden (alleen mogelijk in geval van ligging langs EVZ). Wij zijn benieuwd of het hier gaat 
om enkel de "natte" ecologische verbindingszones of bijvoorbeeld ook de "droge" ecologische 
verbindingszones (EVZ). Gaat het alleen om nog te ontwikkelen natte EVZ's, trajecten met 
kreekherstelopgave en natte natuurparels?

Graag vragen we specifiek aandacht voor de locatie voormalige stortplaats Boonhil aangezien deze locatie 
gelegen is in een gebied dat is aangewezen als natte natuurparel.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met de heer S. Koenraadt van het waterschap op bovenvermeld telefoonnummer.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur, 
Manager waterbeleid 8i plannen
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