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Geachte leden van de Gemeenteraad en het College van B&W, 

 

Even kort voorstellen: Bas van Driel, dga PBL Logistics B.V., dga SunPort Energy B.V., dga 

Foodhub Corporation B.V.  

 

De werkgroep die ik heb gevormd heeft kennisgenomen van de conclusies van de 

beeldvormende vergadering van 23 januari jl. 

 

In oktober 2019 heeft onze werkgroep een conceptvisie ingediend voor de ontwikkeling van 45 

hectare grond in de oksel van de A4 Dinteloord/Langeweg. Dat is thans landbouwgrond en 

ordt i  de isie e ergie e  rui te  aa ge erkt als ope  zeekleipolder.  
 

Onze conceptvisie omvat drie realisaties: een beveiligde truckparking (mogelijk voorzien van een 

waterstofpunt), een foodcourt en een omliggend zonnepark.  

 

Als inwoners van buurgemeente Moerdijk merken wij allereerst de toenemende intensiteit van 

het vrachtverkeer op de A29, nog eens extra versterkt als gevolg van het doortrekken van de A4.  

We zijn gekipt en gebroed in de logistiek en kennen de behoefte aan beveiligde truckparkings in 

West-Brabant. Het intentieverdrag Tru kparkere  Noord-Bra a t  is ede door ge ee te 
Steenbergen ondertekend. Onze werkgroep heeft relevante ervaring waar het de ontwikkeling 

en exploitatie van beveiligde truckparkings betreft. 

   

Verder de ke  ij dat er ka se  estaa  oor ee  food ourt  aa  de A . Di teloord lijkt 
hiervoor een geschikte locatie. Een foodcourt zorgt voor het extra aantrekkelijk maken van de 

truckparking, faciliteert ook andere weggebruikers en omwonenden en biedt werkgelegenheid. 

 

De realisatie van een truckparking et food ourt eslaat zo   he tare. I  o ze pla e  ordt 
een zonnepark voorzien van 25 tot 30 Megawatt. Het ruimtebeslag daarvan is 25 tot 30 hectare. 

Er blijft dan voldoende grond over voor de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden aan de 

buitenrand van Dinteloord.  

 

Ons plan voor een zonnepark past in de isie e ergie e  rui te  a  de ge ee te Stee erge  
en onze locatie is hier om meerdere redenen uitermate geschikt voor.   

 

Om in Nederland de leveringszekerheid van elektriciteit op peil te houden dienen we te kijken 

naar parallel geschakelde elektriciteitsnetten. Dat zijn elektriciteitsnetten die deels los van het 

hoofdnet opereren om zo de belasting van het hoofdnet te verminderen. Daarom zijn wij 

ambitieus. Het zonnepark dat wij voor ogen hebben zal worden ondersteund door een 

i o atief hy ride s art-  of i ro grid .  



 

 

Dat is op deze schaalgrootte vooralsnog uniek voor Nederland. Het geeft Dinteloord en de 

gemeente Steenbergen een innovatieve boost en legt de lat voor andere initiatieven hoger.  

 

Ee  s art grid  zorgt er - kort gezegd - voor dat de opgewekte energie direct naar de 

eindgebruiker gaat; in dit geval de inwoners van Dinteloord en omliggende industrie, die 

daardoor kunnen profiteren van een lagere energieprijs. 

  

De locatie die wij voor ogen hebben kent een aantal voordelen. Hij ligt ingeklemd tussen 

Dinteloord en de A4 en er is industrie pal aan de andere kant van de A4. Daardoor zijn de 

verbindingen kort en blijft transportverlies beperkt. Er bestaat op het terrein zelf de 

mogelijkheid om het systeem in te voeren op het hoofdnet om overschotten over te dragen en 

tekorte  aa  te ulle . Ook zij  er door het dele  a  de aa sluiti g a le pooli g  oordele  te 
behalen.  

 

Wij hebben tevens relevante ervaring met de ontwikkeling van zonneparken. Zo zijn wij onder 

a dere de o t ikkelaars a  Su Port Delfzijl , et  MW tot 8 het grootste zo epark a  
Nederland.  

 

Hoewel een mooi zonnepark niet lelijk is kan het voor de bewoners van Dinteloord volledig aan 

het zicht worden onttrokken. De ontwikkelingen in Delfzijl en Vlissingen zijn goede voorbeelden 

van hoe dat zou kunnen. Ze zijn volledig ingepast in het landschap. Desgewenst zullen wij die 

met u bezoeken. 

 

Uit de samengevatte conclusies van beeldvormende vergadering van 23 januari jl. kwam ook de 

wens naar voren om andere schone energievormen te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld 

geothermie.  

Geothermie is echter nog geen bewezen techniek. Uit eigen ervaring, onder andere opgedaan in 

Oost-Europa, weten wij dat het boren naar aardlagen met de juiste temperatuur nogal kostbaar 

is.  

Het een hoeft het ander natuurlijk niet uit te sluiten. In onze visie is het echter doelmatiger om 

nu eerst in te zetten op zonne-energie, die wordt opgewekt dichtbij de eindgebruiker, met een 

park dat harmonisch is ingebed in de omgeving.  

 

Het is van belang om bij de besluitvorming voortvarend te werk te gaan omdat er voor het 

economisch verantwoord realiseren van een zonnepark voorlopig nog subsidie nodig is. 

Daarvoor kan een beroep worden gedaan op de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). 

Dat is ee  losed e d  regeli g et ee  eili gsystee . Als het udget oor ee  epaald jaar is 
opgebruikt, moet op een eventuele volgende subsidieronde worden gewacht. Wat ons betreft 

zouden wij na een positieve subsidiebeschikking in principe volgend jaar 2
e
 kwartaal kunnen 

starten met de aanleg. 

 

Het terrein dat wij voorzien voor de realisatie van een truckparking, foodcourt, zonnepark en 

natuurterrein is momenteel in gebruik als landbouwgrond. De grond is door uitputting echter 

schraal geworden. Stikstofnormen beperken de mogelijkheden om het als landbouwgrond op te 

waarderen. 

 



 

 

Een zonnepark wordt zwevend gebouwd. Grassen, kruiden, planten, mossen en bijbehorende 

fauna krijgen volop de mogelijkheid om zich in de ruimtes tussen en onder de panelen te 

ontwikkelen, zo blijkt uit de ervaring met al gerealiseerde zonneparken. Ten opzichte van de 

huidige situatie zou er dan ook een aanzienlijke verbetering optreden in biodiversiteit. 

 

Wij staan overigens positief tegenover het idee om bedoeld grondstuk eventueel in zijn geheel 

aan te wenden voor zonne-energie. Mocht het daarop uitkomen dan verzoeken wij u een 

alternatieve locatie voor de ontwikkeling van een (met zonnepanelen overkapte) truckparking 

met foodcourt aan te wijzen. Die zou bijvoorbeeld ook kunnen passen langs de afslag 

Steenbergen.  

 

Wij doen een beroep op u om onze plannen serieus te bekijken en te overwegen. Onze plannen 

kosten de gemeente geen geld maar leveren juist geld en prestige op. Wel vragen wij de 

gemeente om te faciliteren. 

 

Namens onze werkgroep, was getekend, 

 

Bas van Driel 

(Initiatiefnemer) 

 


