
Inspraak oordeelvormende vergadering gemeenteraad Steenbergen 

 

Geachte raadsleden, 

 

Bij deze stuur ik u een toelichting op de punten die ik tijdens de raadsvergadering op 9 juni aan u wil 

uitleggen. 

Graag wil ik dat u de conceptvisie Energie en Ruimte heroverweegt zodat het zonnepark 

Prinslandsezon aan uw eisen kan voldoen. 

 

Ik hoop u te overtuigen waarom agrarische grond geschikt is voor het tijdelijk plaatsen van 

zonnepanelen: 

1. Er is overproductie aan voedselproducten 

2. Er is een mogelijkheid voor verbetering van de biodiversiteit 

3. Dit is het moment om snel te investeren gezien de recessie 

4. Er ligt 150 kilovolt kabel in de voortuin. 

 

 

1. Er is overproductie aan voedselproducten 

Er wordt gesuggereerd dat er schaarste is aan voedingsmiddelen maar dit komt niet tot uiting in de 

prijzen die wij voor onze producten krijgen. Steeds vaker zijn de prijzen onder kostprijs omdat het 

aanbod van producten groter is dan de vraag. De kosten stijgen hard maar de verkoopprijs niet; dus 

regelmatig moet er geld bij. Het zijn weggeefprijzen en dat houdt geen één boer vol.  

Een oplossing is een gedeelte van de grond ter beschikking stellen voor plaatsing van zonnepanelen; 

naar duurzame energie is voldoende vraag en juist te weinig aanbod. Dit waarborgt een constante 

inkomstenbron zodat er meer zekerheid en geld vrijkomt om te kunnen investeren in duurzame 

teelten en mogelijk collectieve verkoopstrategieën voor agrarische producten met een 

duurzaamheidscertificaat. 

Helaas laat het beleid nu geen ruimte om als boer deze keuze te maken. We krijgen geen vrijheid om 

zelf te beslissen over hoe ik mijn land inzet. En dat is als ondernemer lastig te begrijpen. 

De bestemming van mijn landbouwgrond blijft, ook met een tijdelijk zonnepark, ongewijzigd. 

Bovendien verhuur ik maar een deel van mijn grond, en blijf ik op de rest gewoon boeren. 

 

2. Er is een mogelijkheid voor verbetering van de biodiversiteit 

Landbouw betekent vaak een eenzijdige monocultuur van het grondgebruik. Door een diversiteit aan 

bloeiende planten te zaaien tussen de zonnepanelen kan de natuur zijn evenwicht herstellen en 

hierdoor een kwaliteitsslag maken. Zodat bijen en vlinders kunnen vermeerderen en ook de 

natuurlijke vijanden de schade van plaaginsecten aan gewassen kunnen bestrijden 

Daarnaast is er de mogelijkheid om met een investering vanuit de energieproducent op andere 

plekken in natuur te investeren. Zoals bij EVZ Molenkreek met een strook van minimaal 25 meter 

langs de kreek en vernatting van gebieden rond het AFC-terrein tegen de derrie kreek aan voor 

diverse vogels. 

 

3. Dit is het moment om snel te investeren 

Gezien de recessie waar we in beland zijn is het van belang om snel het werk op te pakken en werk 

te maken door het aanleggen van een zonnepark. Zodat de financiële schade beperkt blijft met 

andere vormen van inkomsten en werkgelegenheid voor lokale ondernemers.  

Gezien de sterke positie van Statkraft als onderdeel van de Noorse staat heeft deze partij de 

financiële middelen om onder deze omstandigheden een zonnepark te realiseren. 



Doordat een groot, efficiënt zonnepark meer winst maakt is er ook meer kapitaal beschikbaar om de 

gemeenschap in de gemeente Steenbergen in hun voorzieningen te verbeteren en of aan te vullen. 

 

4. Er ligt een 150 KV-kabel in de voortuin 

Deze leidingen zijn zeer geschikt om transport op grote afstanden te voorzien zodat piek-stromen 

afgevoerd en verdeeld kunnen worden. Kortom, de locatie is ideaal voor een groot zonnepark. 

 

 

 

 

Met Vriendelijke Groet, 

 

 

Erik van der Heijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


