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Geachte voorzitter,  leden van het college en leden van raad. 

Mijn naam is Hakim Tampoebolon ik spreek hier als voorzitter van de dorpsraad 

Dinteloord en Prinsenland. 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om in te spreken over agendapunt 5, 

de visie Energie en Ruimte. 

De visie is op een aantal punten aangepast. De dorpsraad ziet met genoegen dat de 
beoogde locatie bij de Molenkreek dicht tegen de kern Dinteloord aan is afgevallen. 
 
Het bevreemdt ons echter dat de ontwikkeling van een EVZ bij de Molenkreek nu niet 
langer als prioriteit wordt gezien, omdat er nu geen financiële prikkel meer zou zijn 
voor de grondeigenaren om de gronden te verkopen.  
 
Ten eerste er zijn toch gelden beschikbaar gekomen vanuit het AFC Nieuw 
Prinsenland?  Ten tweede is het maar de vraag of er voor de beoogde kleine locaties 
wel voldoende financiële prikkels overblijven door het steeds lager worden van de SDI 
subsidies. Het is niet ondenkbaar dat de initiatief nemers zelf afzien van realisatie om 
dat de te verwachten opbrengst (in euro’s wel te verstaan) minimaal zal zijn. 
 
Bij de ontwikkeling van groot zonneparken elders zoals b.v. Prinslandsezon, zou 
gedacht kunnen worden aan niet alleen natuurontwikkeling rondom en onder de 
zonnepanelen, maar ook aan een bijdrage vanuit een project aan de EVZ ontwikkeling 
elders. Dit naar analogie van de bijdrage die van het windpark Karolinapolder in het 
groenfonds gestort zou worden. 
 
In het geval van de ontwikkeling van de EVZ Molenkreek willen we er op wijzen dat in 
het plan dat door de dorpsraad van Dinteloord in samenwerking met de 
Samenstichting Stampersgat en bewoners van de Slobbegorsedijk (dus aan de 
noordkant van de Dintel) en het coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants 
Landschap (plan Carlo Braat) is opgesteld, de financiering vanuit diverse bronnen 
mogelijk is zonder aanleg van een zonnepark ter plaatste. Dit plan is op een 
bijeenkomst op 19 februari 2020 gepresenteerd aan een groot aantal 
belanghebbenden en stakeholders waaronder 3 wethouders van de gemeentes 
Steenbergen, Halderberge en Moerdijk. Het goed onderbouwde plan werd enthousiast 
ontvangen. Morgenavond vindt digitaal een 2e dialoogsessie plaats waarin dit plan 
ongetwijfeld weer aan bod zal komen. 
 
De visie stelt nogal nadrukkelijk dat waardevolle vruchtbare landbouwgrond niet 
gebruikt moet worden voor de aanleg van zonneparken. Blijkbaar was het in het 
verleden nooit een probleem landbouwgrond op te offeren. Denk maar aan de 
ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland – met name het bedrijventerrein – en de 
uitbreiding van bedrijventerrein Reinierpolder. 
 
En wat is waardevol? Is grond nog van waarde voor een agrariër als de producten die 
erop geteeld worden niets opbrengen? De aardappelactie van een Dinteloordse 
agrariër ligt nog vers in het geheugen. 
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Dus onze oproep: sta grootschalige zonneparken onder voorwaarden op 
landbouwgrond toe. Natuurlijk met een goede inpassing, rekening houdend met de 
omgeving, etc. Grootschalig heeft bovendien als voordeel dat gelijk flinke stappen 
gemaakt kunnen worden. Kleine veldjes zullen bovendien wellicht steeds minder 
interessant worden voor initiatiefnemers door dalende SDI subsidies zoals hierboven 
al geschetst. 
   
Tot slot een opmerking die niets met zonneparken maar met de beleidsnota 
Arbeidsmigratie te maken heeft. Op 30 januari 2020 is deze nota vastgesteld door de 
raad. Tevens is een amendement aangenomen ingediend door de Volkspartij. Daarin 
wordt het aantal arbeidsmigranten per slaapkamer in plaats van 2 personen opgerekt 
tot 4 personen. Het zal duidelijk zijn dat gezien de corona crisis en de problemen die 
o.a. bij de slachthuizen zijn opgedoken het uitermate onverstandig is om 4 personen 
op 1 slaapkamer te huisvesten. Ons lijkt het verstandig deze amendering ongedaan te 
maken.   
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