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Aan de raad,
1.
Inleiding
Om te voldoen aan het uitgangspunt om Steenbergen in 2040 energieneutraal te maken is het
noodzakelijk om de energietransitiedoelstellingen vast te leggen en een ruimtelijk kader te stellen
voor de medewerking aan zonnevelden en windmolens. Het voorstel is om dit te doen door dit vast
te leggen in een aanpassing van de structuurvisie, genaamd "visie energie en ruimte". Omdat er
sprake is van een te halen duurzaamheidsdoelstelling wordt niet alleen voorgesteld om uit te gaan
van een ruimtelijk kader maar ook al van een selectie met concreet te onderzoeken locaties. De
tijdsperiode van deze visie loopt tot 2030 en niet tot 2040. Dit heeft twee redenen. 2040 is wel erg
een erg lange periode om vooruit te kijken en het sluit ook aan bij het rijksbeleid. De rijksoverheid
heeft ook een tussendoelstelling vastgelegd voor 2030. Voor de te onderzoeken locaties kunnen
initiatiefnemers in overleg met de gemeente en andere belanghebbenden een ruimtelijk plan
ontwikkelen mits wordt voldaan aan de randvoorwaarden zoals opgenomen in de visie, een goed
participatietraject door initiatiefnemers wordt opgestart en gevolgd en aan de andere gebruikelijke
eisen voor het volgen van een planologische procedure wordt voldaan. Voor windenergie is wel een
doelstelling opgenomen voor de periode tot 2030 maar deze is in verband met het ingestelde
beroep tegen het provinciale vergunningverleningbesluit voor het windpark Karolinapolder nu nog
niet gekoppeld aan een concrete locatie of locaties.
2.
Achtergrond
Beleidsmatige achtergrond
a. Rijksbeleid
Wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen om de
opwarming van de aarde te beperken. De rijksoverheid heeft als doelstelling vastgelegd om in 2030
490Zo minder uitstoot van broeikasgassen te hebben dan in 1990. In 2050 wordt er uitgegaan van 95
o/o minder C02-uitstoot dan in 1990. De voorgaande doelstellingen zijn vastgelegd in de Klimaatwet.
Om dit te bereiken wordt de uitwerking van het nationale klimaatbeleid in belangrijke mate door de
verschillende regio's in Regionale Energiestrategieën (RES) uitgewerkt.
b. Regioanale samenwerking
De gemeente Steenbergen maakt onderdeel uit van de Regio West-Brabant. De Regionale
Energiestrategie (RES) is een instrument om te komen tot een regionaal afgestemde bijdrage aan de
nationale klimaatdoelen.

Ter inzage ligt:
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Het gaat om de 1) de duurzame opwekking van elektriciteit, 2) de warmtetransitie in de gebouwde
omgeving en 3) de daarvoor benodigde opslagcapaciteit en infrastructuur,
c. Gemeentelijk beleid,
De gemeente Steenbergen heeft als ambitie om energieneutraal te zijn in 2040. Op 8 oktober 2016
is de Verklaring van Steenbergen - samenwerken aan een energieneutraal Steenbergen 2040'
ondertekend door het college en verschillende maatschappelijke partners. In de in november 2018
vastgestelde programmabegroting is deze doelstelling eveneens verankerd. In het coalitieakkoord
2019 - 2022 'Aan de slag" en raadsprogramma wordt aangegeven dat de gemeente gedurende de
coalitieperiode meer nadruk wil leggen op de ontwikkeling van zonne-energie en niet zal
meewerken aan nieuwe windenergieprojecten buiten het project in de polders van Dinteloord. Het
besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om een omgevingsvergunning te
verlenen voor windpark Karolinapolder maakt uitvoering van het raads- en coalitieakkoord onzeker.
Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten is dan ook beroep ingesteld.
Bij de opstelling van de visie is niet alleen gekeken naar de energietransformatie opgave. Er is ook
gekeken naar koppelkansen met de opgaven op het gebied van klimaatadaptatie (waterberging) en
biodiversiteit (o.a. ecologische verbindingszones). Een ecologische verbindingszone verbindt grotere
natuurgebieden met elkaar met als achterliggende doel het bevorderen van de biodiversiteit.
Ter visie legging ontwerpvisie energie en ruimte/extra beeldvormende vergadering
Het ontwerp van de visie energie en ruimte heeft vanaf 5 december 2020 gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Deze termijn is vervolgens nog verlengd tot 1 maart 2020. Er zijn in totaal 53 reacties
schríftelijk ingediend en één mondeling en er is een beeldvormende avond gehouden op 23 januari
2020. Het Waterschap Brabantse Delta en de provincie zijn andere overheidsorganen die
gereageerd hebben op het ontwerp.
De binnengekomen reacties zijn op te splitsen in de volgende categorieën.
1. Het document als geheel is te beperkt. O.a. wordt genoemd dat er geen visie is op warmte
en er wordt geen rekening gehouden met wonen en werken.
2. Oneens met uitgangspunt om al in 2040 energieneutraal te zijn.
3. De energiemix houdt onvoldoende rekening met bepaalde ontwikkelingen en is onvolledig.
Denk aan de elektrificatieopgave van grote bedrijven en elektrisch autorijden.
4. Er moet regionaal worden samengewerkt.
5. Het is wenselijk om uit te gaan van clustering van duurzame energieopwekking, waaronder
ook begrepen zonnevelden. Dit in plaats van versnippering.
6. Er is geen financiële onderbouwing bij het stuk.
7. Reacties om anders om te gaan met de zonneladder.
8. Verzoeken om windenergie niet te parkeren en wel concrete locaties aan te wijzen in de
visie. Specifiek verzoek om medewerking te geven aan windenergieprojecten bij NieuwVossemeer en De Heen. + verzoek om medewerking te verlenen aan kleinschalige
windmolens bij agrarische bedrijven.
9. Er moet geen landbouwgrond worden opgeofferd ten behoeve van natuurontwikkeling.
10. Verzoek om verduidelijking van het beleid in relatie tot de ontwikkeling van ecologische
verbindingszones
11. Verzoek om bij de uitwerking en beoordeling van initiatieven rekening te houden met
cultuurhistorische en aardkundige waarden en aandacht voor provinciaal natuurbeleid
(zoals gebieden Natuur NetwerkBrabant)
12. Verzoek om maatschappelijke meerwaarde (social return) meer uit te werken en hier een
minimale invulling aan te geven.

2

BM2001103

13. Initiatiefnemers van zonneveldprojecten en andere belanghebbenden die van mening zijn
dat aan hun initiatief medewerking moet worden verleend, zowel nieuwe nog niet eerder
bekende projecten als projecten die niet waren opgenomen op de kaart behorende bij de
ontwerpvisie + tegenstander van nieuw ingediend project.
14. Omwonenden zijn geen voorstander van het in de ontwerpvisie geselecteerde plan aan de
zuidwestkant van Dinteloord (Noordlangeweg).
15. Locatie Boonhil is natte natuurparel.
Hieronder wordt per geselecteerd punt dieper ingegaan op de binnengekomen reacties. Door eerst
een korte toelichting van het beleid te geven op de diverse onderdelen en daarna aan te geven of er
wel of geen wijzigingen worden aangebracht. Bij de aparte bijlagen behandeling zienswijzen wordt
specifiek ingegaan op de afzonderlijke zienswijzen. Daarnaast is er nog een aparte bijlage waarin
alle voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de visie energie en ruimte staan
vermeld.
3.
Overwegingen
1. De visie energie en ruimte is te beperkt van omvang, geen aandacht voor warmte en geen
aandacht voor samenhang met wonen en werken.
o. Toelichting visie energie en ruimte algemeen
De visie energie en ruimte is niet een alles omvattend document waar het betreft de
energietransitie. De visie energie en ruimte spitst zich vooral toe op grootschalige opwekking van
elektriciteit met zonne- en windenergie en de gevolgen die dit heeft op de ruimtelijke inrichting van
de gemeente. De visie is daarnaast de vertaling van onze gemeentelijke inbreng in het kader van het
opstellen van de Regionale Energiestrategie door de samenwerkende gemeenten in de regio WestBrabant. Aan de RES nemen onder meer 16 gemeenten deel. Daarnaast is de visie net als de
Regionale Energiestrategie een dynamisch document. Jaarlijks zal er evaluatie van de visie energie
en ruimte plaatsvinden en indien nodig zal het beleid worden bijgesteld om goed te kunnen
inspelen op nieuwe actuele ontwikkelingen.
b. Hoe hiermee om te gaan ?
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing. De wijze waarop wordt omgegaan met warmte moet
worden vastgelegd in een nog apart op te stellen beleidsdocument zijnde de Transitievisie Warmte.
De belangrijkste te verwachten ontwikkelingen qua wonen en werken zijn verwerkt in de opgestelde
energiemix. Voor wonen is uitgegaan van de verwachte woningbouwgroei afgestemd op de
provinciale behoefteramingen. Waar het betreft de economie is aangesloten bij de gemiddelde
verwachte landelijke economische groeigegevens, waar wenselijk opgesplitst naar sector.
2. Het is onwenselijk om uit te gaan van het in de visie opgenomen uitgangspunt om in 2040
energieneutraal te zijn.
a. Toelichting ambitie energieneutraal in 2040
De ambitie is voor het eerst vastgelegd door het college op 8 oktober 2016 in de Verklaring van
Steenbergen. In de programmabegroting voor het jaar 2019 is deze doelstelling eveneens verankerd
en is nu in deze visie voor de eerste maal ook daadwerkelijk uitgewerkt en onderzocht op
haalbaarheid.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing. De ambitie is al eerder vastgelegd. Er is geen reden om
hier op terug te komen. De ambitie lijkt op basis van de huidige inzichten reëel en haalbaar.
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3^ De energiemix houdt onvoldoende rekening met bepaalde ontwikkelingen en is onvolledig. Denk
aan de elektrificatieopgave van grote bedrijven en elektrisch autorijden
a. Toelichting Energiemix
Als basis voor de energietransitie binnen de gemeente Steenbergen is een energiemix opgesteld. De
energiemix geeft inzicht geeft in de benodigde duurzame energie en besparingsdoelstelling en de
mix van duurzame bronnen waaruit deze wordt opgewekt.
De kwantitatieve opgave is doorgerekend en uitgesplitst in een energiemix voor Steenbergen tot
2030 en in de periode tot 2040. De periode tot 2030 is de tijdshorizon waar we in de visie vanuit
gaan. De energiemix 2030 gaat er vanuit dat we op de helft van de opgave zitten om de gemeente in
2040 energieneutraal te maken.
Er worden 11 bronnen onderscheiden. Gezien de ruimtelijke impact van zonnevelden- en
windenergie focust deze visie zich op deze twee bronnen. Ook andere duurzame energiebronnen
hebben een ruimtelijke impact. Indien u akkoord gaat met de energiemix lopen we als gemeente
voor op de landelijke doelstelling. Er wordt niet gekozen zoals opgenomen in het klimaatakkoord
om in 2030 4907o van de C02-uitstoot te beperken ten opzichte van 1990. Dit omdat het niet mogelijk
is om inzichtelijk te maken wat de C02.uitstoot in 1990 op gemeentelijk niveau was.
De energiemix 2030 betreft geen absolute waarheid maar een zo betrouwbaar mogelijke inschatting
van de toekomstige energiebehoefte. De visie energie en ruimte biedt daarmee als onderdeel van
de structuurvisie een belangrijk afwegingskader voor aanvragen voor energieprojecten in de
gemeente. In de mix staan ook de al bestaande windmolens opgenomen. Het is dus een
totaalopgave voor de periode tot 2030 van bestaand en nieuw.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De ingediende zienswijzen op dit punt leiden niet tot een aanpassing. In de energiemix is met de te
verwachten vraag naar extra energie van bedrijven maar ook bijvoorbeeld elektrisch rijden rekening
gehouden. De glastuinbouwsector en de Suiker Unie gebruiken momenteel veel gas. De bedoeling is
dat zij op termijn ook geen gas meer gebruiken. De huidige warmtekrachtkoppelingen in de
glastuinbouwsector zullen dan mogelijk dienen te verdwijnen. Er zijn veel mogelijkheden om hier
invulling aan te geven, elektrificatie middels zonne- en windenergie is één van de mogelijkheden. In
de energiemix is er vanuit gegaan dat een warmtenet dit grotendeels zou opvangen. Het voorlopig
on hold zetten van het warmtenet Energyweb XL kan dus van invloed zijn op de energiemix in het
geval de aanleg van Energyweb XL definitief niet doorgaat. Er kan nu nog weinig over gezegd
worden. Uiteindelijk hangt het er vanaf wat de concrete plannen zijn van de Suiker Unie en de
glastuinbouwsector. De landelijke klimaattafels spelen hierbij ook een belangrijke rol. De mogelijke
elektrificatieopgave vanwege het vervangen van de warmtekrachtkoppelingen zit maar heel beperkt
in de modellen die ten grondslag liggen aan de opstelling van de energiemix. Als er veel bedrijven
zoals de Suiker Unie en de glastuinbouwsector gaan elektrificeren, dan leidt dit tot een grotere
elektriciteitsvraag, en mogelijk daarmee ook tot een grotere opwekopgave dan nu landelijk is
bepaald in het kader van het opstellen van de Regionale Energiestrategieën voor 2030. Er is op
nationaal niveau afgesproken dat in dat geval 'eerst naar wind op zee zal worden gekeken'.
4. Er moet regionaal worden samengewerkt.
o. Toelichting regionale samenwerking
Er is een concept Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld in samenwerking met onder meer
vijftien andere gemeenten in de regio West-Brabant. Deze wordt in mei 2020 ter behandeling
aangeboden aan de gemeenteraad.
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b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing. De regionale samenwerking is geborgd door de
regionale energiestrategie. Niet alleen voor de opstelling van de strategie maar ook voor de
monitoring en bijsturing op de lange termijn.

5. Het is wenselijk om uit te gaan van clustering van zonnevelden in plaats van versnippering.
a. Toelichting clustering versus versnippering
Er is niet gekozen voor een grote clustering van zonnevelden. Er is nadrukkelijk gekozen op basis
van de systematiek van de zonneladder voor koppelkansen met bestaande windmolenparken,
natuurontwikkeling en sanering van bedrijvigheid in het buitengebied.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijzen leidt niet tot een aanpassing. Concentratie is een uitgangspunt dat normaal
gesproken gehanteerd wordt als je uitgaat van een verstedelijkingsopgave, zoals bij de ontwikkeling
van bedrijvigheid of woningbouw. Zonnevelden zien we niet als zodanig, wij willen nadrukkelijk de
koppelkansen die zonnevelden met zich meebrengen voor de realisering van andere
beleidsdoeleinden benutten. Denk hierbij aan extra natuurontwikkeling en sanering van niet aan het
buitengebied gebonden bedrijvigheid. Daarnaast vinden wij het voor het creëren van draagvlak voor
de energietransitie-opgave ook wenselijk om kleinschalige lokale initiatieven mogelijk te maken.
6. Er is geen financiële onderbouwing.
o. Toelichting financiën
Met de aanleg van zonnevelden zijn geen gemeentelijke middelen gemoeid, vandaar dat hierover
niets is opgenomen.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing. Er is inderdaad geen financiële onderbouwing om de
eenvoudige reden omdat het uitgangspunt wordt aangehouden dat de kosten voor rekening van
initiatiefnemers zijn en niet voor de gemeente. Bij de daadwerkelijke uitwerking moeten
initiatiefnemers zoals voor elk te volgen planologische procedure wel aantonen dat het plan
financieel-economisch uitvoerbaar is. Deze randvoorwaarde is niet specifiek opgenomen in de visie
omdat de financieel economische uitvoerbaarheid altijd gewaarborgd moet zijn.
7. Anders omgaan met zonneladder
a.. Toelichting zonneladder
De zonneladder is ook vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat zonnevelden bijvoorbeeld niet ten
koste gaan van landbouwgrond en de openheid van het buitengebied, maar dat er eerst moet
worden gekeken naar andere locaties.
Er is gekozen voor de zonneladdersystematiek om de landschappelijke inpassing en de
koppelkansen met o.a. natuur en waterberging zoveel mogelijk te waarborgen en niet om enkel de
energietransitieopgave als uitgangspunt te nemen. Vanuit dat oogpunt bekeken wordt een
zonneveld dan ook niet gezien als een bedreiging van het landschap maar als een kans om een
bijdrage te leveren aan andere doelstellingen, als natuurontwikkeling, landschapsverbetering en
klimaatadaptatie. Als je hier niet vanuit zou gaan mis je deze koppelkansen om tot een verbetering
van de leefomgeving in zijn geheel te komen
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b. Hoe hiermee om te gaan?
Er zijn verschillende zienswijzen ingediend die indirect of direct verzoeken om tot een wijziging van
de zonneladder te komen. De verzoeken hebben betrekking op:
Het afschaffen van de laatste stap van de ladder kleinschalige initiatieven in de kern,
vanwege vrees voor aantasting van directe woonomgeving.
Uitgaan van clustering (is apart al eerder behandeld bij punt 5).
Het verlenen van medewerking aan zonne-initiatieven op basis van stap 4a niet te beperken
tot alleen sanering intensieve veehouderij, maar dit ruimer te benaderen.
Kwaliteit van de landbouwgrond een rol te laten spelen bij de beoordeling.
Een gedeelte van de zienswijzen leiden tot een aanpassing. Kwaliteit van landbouwgrond mits
aantoonbaar van mindere kwaliteit wordt toegevoegd aan de zonneladder en stap 4a wordt
uitgebreid tot veehouderij in het algemeen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
afzonderlijke bijlage voor de behandeling van de zienswijzen.
8. Verzoeken om windenergie niet te parkeren en wel concrete locaties aan te wijzen in de visie.
Specifiek verzoek om medewerking te geven aan windenergieprojecten bij Nieuw-Vossemeer en De
Heen en kleinschalige windmolens bij agrarische bedrijven
a. Toelichting locaties en beleid windmolens
Voor windenergie blijft in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over het ingestelde
gemeentelijke beroep tegen de vergunningverlening door de provincie voor het windpark
Karolinapolder de structuurvisie uit 2012 voorlopig nog gelden. Dit omdat de uitkomst van dit
beroep belangrijke invloed zal hebben op de doelstelling opgenomen in de energiemix waar het
betreft windenergie.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing. Er is geen reden om de visie energie en ruimte op dit
punt aan te passen. In het kader van een zo zorgvuldig mogelijke besluitvorming betreffende de
opwekking van windenergie is er voor gekozen om eerst de uitspraak van de Raad van State af te
wachten inzake windpark Karolinapolder en pas daarna te kijken hoe om te gaan met windenergie
in de periode tot 2030. Over de nieuw ingebrachte locaties in Nieuw-Vossemeer en de Heen zal dan
ook geen standpunt worden ingenomen. Dit geldt ook voor het verzoek om kleinschalige
windmolens toe te staan bij agrarische bedrijven.
9. Er moet geen landbouwgrond worden opgeofferd ten behoeve van natuurontwikkeling.
o. Toelichting beleid natuurontwikkeling
Grondonttrekking ten behoeve van natuurontwikkeling is niet een nieuw beleidsuitgangspunt. In de
structuurvisie in 2012 is al aangegeven dat u in het besloten gebied op het zand positief staat ten
opzichte van natuurontwikkeling en ook waar het betreft de ontwikkeling van natte ecologische
verbindingszones elders in de gemeente. Het beleid op het gebied van zonnevelden zoals
opgenomen in de visie energie en ruimte willen we enkel gebruiken om het voor agrariërs financieel
aantrekkelijker te maken om mee te werken aan de ontwikkeling van de mede door ons gewenste
natuurdoeleinden. Natuurontwikkeling is overigens iets totaal anders dan de ontwikkeling van
zonnevelden of windenergie. De ontwikkeling van zonnevelden heeft te maken met de
energietransitie (duurzame energie), terwijl de ontwikkeling van natuur is ingegeven vanuit het
uitgangspunt om biodiversiteit te bevorderen. Dit zijn twee wezenlijk verschillende beleidsvelden,
die elkaar in dit geval echter wel kunnen versterken.
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b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing. Er is geen reden om het natuurbeleid te wijzigen. Wel
hebben we naar aanleiding van de reactie van het waterschap kritischer gekeken naar de
combinatie natte ecologische verbindingszones en zonnevelden. Een gedeelte van de ecologische
verbindingszones (afgekort EVZ) is al gerealiseerd en een gedeelte wordt vanwege prioriteitstelling
(niet alles kan tegelijkertijd worden ontwikkeld), voorlopig nog niet ontwikkeld. Zie punt 10.
10. Verzoek om verduidelijking van het beleid in relatie tot de ontwikkeling van ecologische
verbindingszones (EVZ).
a. .Toelichting ecologische verbindingszones en de realisering van zonnevelden
Door zonnevelden toe te staan in combinatie met de ontwikkeling van ecologische verbindingszones
wordt het financieel aantrekkelijker gemaakt voor grondeigenaren om hun grond te benutten voor
het realiseren van de gewenste ecologische verbindingszones.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze van het waterschap leidt tot aanpassingen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat in de
ontwerpvisie niet voldoende duidelijk is opgenomen hoe er wordt omgegaan met de combinatie
zonnevelden en EVZ's.
Het waterschap stelt terecht een aantal belangrijke vragen ten aanzien van zonnevelden in
combinatie met natuurontwikkeling.
Gaat het enkel om de natte ecologische verbindingszones of ook de droge?
Gaat het alleen om de nog te ontwikkelen natte EVZ's, trajecten met kreek herstelopgaven en natte
natuurparels?
Daarom worden de volgende aanpassingen voorgesteld:
Er is alleen een mogelijkheid voor zonnevelden mits er wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe
waarden (alleen mogelijk in geval van ligging langs geprioriteerde nog niet gerealiseerde natte ecologische
verbindingszone zijnde:
EVZ Maria kreek
EVZ Cruijslandse kreken
EVZ Vliet Ligne
Dus geen droge ecologische verbindingszones ook niet langs EVZ's die al gerealiseerd zijn en ook
niet langs EVZ's die niet op de prioriteitenlijst staan. Dit laatste omdat er dan een natuurontwikkeling
plaatsvindt op een locatie die in ieder geval voorlopig niet wordt ontwikkeld waardoor de
natuurontwikkeling geïsoleerd zou komen te liggen. Dit terwijl het uitgangspunt van de natte
ecologische verbindingszones bedoeld is om grotere natuurgebieden met elkaar te verbinden.
Daarnaast wordt voorgesteld om een extra bijlage 3 op te nemen waarin wordt aangegeven aan
welke uitgangspunten de ontwikkeling van een EVZ dient te voldoen. Een ontwikkelaar van een
zonnepark gelegen langs een geprioriteerde EVZ moet hier dus rekening mee houden. Dit is dus
extra bovenop wat is opgenomen in bijlage 2 "opstellingen en landschappelijke inpassing" waar elk
te ontwikkelen zonneveld rekening mee moet houden.
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11. Verzoek om bij de uitwerking en beoordeling van initiatieven rekening te houden met
cultuurhistorische en aardkundige waarden en aandacht voor provinciaal natuurbeleid (zoals
gebieden Natuur NetwerkBrabant)
a. Toelichting ontwikkeling zonnevelden en ander beleidsvelden
Niet elk beleidsveld, waar uiteindelijk bij de daadwerkelijke planologische uitwerking van de
zonneveldinitiatieven rekening mee moet worden gehouden, is opgenomen in de visie.
Vanzelfsprekend zal hier bij de concrete uitwerking in het kader van een zorgvuldige
belangenafweging wel rekening mee worden gehouden.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze leidt tot een beperkte aanpassing. In de beleidsvisie wordt opgenomen dat er bij de
uiteindelijke planologische uitwerking rekening moet worden gehouden met al het relevante beleid
en alle relevante regelgeving ook die van andere overheden, zoals cultuurhistorie, archeologie en
natuurbeleid.
12. Verzoek om maatschappelijke meerwaarde (social return) meer uit te werken en hier een
minimale invulling aan te geven.
a. Toelichting maatschappelijke meerwaarde (social return)
Er is bewust gekozen voor maatwerk omdat er grote verschillen zitten tussen de verschillende te
ontwikkelen zonneveldlocaties.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijzen leiden niet tot een aanpassing. Voor maatschappelijke meerwaarde en hoe hiermee
om te gaan is bewust uitgegaan van maatwerk. Als je uitgaat van een minimale eis wordt dit al snel
gezien door initiatiefnemers als maximaal. Daarnaast zijn de locaties erg verschillend. Als er sprake
is van koppeling met natuurdoeleinden moet er al behoorlijk geïnvesteerd worden op de locatie zelf.
Ook speelt mee dat hoe verder een locatie is gelegen van een hoofdstation ^aansluitpunt
electricitietsnetwerk) de kosten hoger worden en daarmee dus de opbrengsten lager. Het is logisch
om met dergelijke verschillen rekening te houden per te ontwikkelen locatie en niet uit te gaan van
een soort minimale eis waar het betreft de maatschappelijke meerwaarde. Bij de daadwerkelijke
concrete uitwerking zal er wel uitgebreid aandacht moeten worden besteed aan maatschappelijke
meerwaarde en de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven.
13. Initiatiefnemers van zonneveldprojecten en andere belanghebbenden die van mening zijn dat
aan hun initiatief medewerking moet worden verleend, zowel nieuwe nog niet eerder bekende
projecten als projecten die niet waren opgenomen op de kaart behorende bij de ontwerpvisie +
tegenstander van nieuw ingediend project.
o. Toelichting nader te onderzoeken locaties
In de ontwerpvisie waren een aantal locaties opgenomen op de bijbehorende kaart. Dit wil niet
zeggen dat er uiteindelijk ook daadwerkelijk medewerking wordt gegeven aan deze initiatieven. Het
is een eerste heel globale toets aan het beleid. De initiatieven moeten nog totaal worden uitgewerkt,
zaken als financieel economische uitvoerbaarheid, ontwikkeling natuurwaarden en landschappelijk
inpassing, social return etc. moeten nog worden uitgewerkt. De verwachting is dan ook dat niet alle
nu te onderzoeken locaties ook daadwerkelijk zullen worden ontwikkeld.
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b. Hoe hiermee om te gaan?
De meeste zienswijzen om alsnog een plan op de kaart met de te onderzoeken locaties te krijgen
leiden niet tot een aanpassing van de visie,, zie de aparte bijlage voor de behandeling van de
zienswijzen. Hier wordt alleen maar ingegaan op de plannen die alsnog zijn toegevoegd aan de te
onderzoeken locaties. Dit betreft dus zienswijzen die een aanpassing van de visie met zich
meebrengen.
Naar aanleiding van de reactie van de initiatiefnemer van het plan De Eendracht wordt voorgesteld
om aan de ladder toe te voegen '"de kwaliteit van de landbouwgrond". De initiatiefnemer gaf aan dat
de betreffende grond van slechte landbouwkwaliteit is. Bekend is bij ons dat het inderdaad geen
standaard kleigrond is zoals in de directe omgeving. Dit omdat de locatie gelegen is op een
voormalig ontgrondingengebied. Veel grond is dus afgegraven. Er is wel nieuwe grond bijgestort.
Volgens de initiatiefnemer heeft deze grond weinig waarde als landbouwgrond. Het uitgangspunt
van het beleid is juist dat we de waardevolle landbouwgrond, vooral kleigrond, graag willen
handhaven ten behoeve van de landbouw. Dit vanwege het europese- en wereldbelang van goede
voedselvoorziening, zeker gelet op de nog steeds groeiende wereldbevolking en het belangrijke
economische belang van de landbouwsector voor de gemeente. Als de kwaliteit van de grond
onvoldoende is speelt dit argument minder zwaar door en daarom wordt voorgesteld om een extra
stap aan de ladder toe te voegen, namelijk mindere kwaliteit van landbouwgrond. Hierdoor wordt
dit initiatief alsnog toegevoegd aan de te onderzoeken locaties.
Hierbij geven wij wel aan dat de onderbouwing in de zienswijze waar het betreft de kwaliteit van de
landbouwgrond nog onvoldoende is om al zonder meer te zeggen dat het plan voldoet aan deze
nieuwe stap van de ladder. Dit zal in het nog op te starten traject om tot een zonneveld te komen
goed moeten worden aangetoond. Hiervoor zijn in het beleid een aantal criteria opgesteld (zie de
bijgevoegde lijst van wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de visie).
Naar aanleiding van de reactie van het plan tot het realiseren van een kleinschalig zonneveld aan de
Zeelandweg -oost bij de Heen wordt ook voorgesteld om een wijziging in de visie op te nemen. De
betreffende agrariër heeft een agrarisch bedrijf met een akkerbouwtak en een
melkrundveehouderij. Met de melkrundveehouderij wil hij stoppen en hiervoor in de plaats komt
dan een kleinschalig zonneveld. In de ontwerpvisie stonden alleen maar mogelijkheden opgenomen
als er sprake is van de sanering van intensieve veehouderij. Dit zijn maar een zeer beperkt aantal
bedrijven. Nu wordt voorgesteld om dit op te rekken naar de veehouderij in het algemeen. Dit
omdat veehouderij bedrijven en niet alleen de intensieve veehouderijbedrijven in verband met de
stikstofaanpak mogelijk in de problemen kunnen komen. Door een zonneveld toe te laten schep je
extra financiële mogelijkheden voor veehouderijbedrijven om als zij dit zelf willen hun
bedrijfsvoering te beëindigen. Sanering houdt in het geval van veehouderij, al dan niet intensief, niet
per definitie in het slopen van opstallen maar vooral het beëindigen van de bedrijfsvoering en het
wegbestemmen hiervan.
Een gedeelte van een nieuw ingediend plan, na vaststelling van de ontwerpvisie ligt nabij het
glastuinbouwgebied Westland en is bedoeld voor waterberging. Waterberging in combinatie met
een zonneveld hoort technisch gezien tot de mogelijkheden. Het plan voldoet aan de stap 3 van de
ladder. Deze wordt toegevoegd op de kaart van te onderzoeken locaties.
Er is een nieuw kleinschalig plan toegevoegd aan de Boonhil tussen Kruisland en Steenbergen. Als
eis wordt wel gesteld dat dit gezamenlijk wordt ontwikkeld met de al in de ontwerpvisie
geselecteerde locatie op de voormalige gemeentelijke stortplaats aan de Boonhil. Nota bene: het
initiatief is niet ingediend middels een zienswijze maar ingediend net voor de ter visielegging van het
ontwerp.
Ten slotte wordt voorgesteld om een grootschalig initiatief aan het Waterhoefke Steenbergen toe
te voegen. Het initiatief is gelegen in het gesloten gebied op het Zand waarvan is aangegeven dat
9
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natuurontwikkeling in combinatie met zonnevelden mogelijk is. Vanzelfsprekend moet ook dit plan
nog verder worden uitgewerkt en getoetst. Landschappelijke inpassing en toevoeging
natuurwaarden zijn belangrijke aandachtspunten bij de verdere uitwerking. Evenals de afstemming
en overleg met provincie, waterschap, natuurorganisaties en omwonenden.
14. Omwonenden zijn geen voorstander van het in de ontwerpvisie geselecteerde plan aan de
zuidwestkant van Dinteloord (Noordlangewegb
o. Toelichting locatie Dinteloord Noordlangeweg
De locatie(s) is/zijn geselecteerd vanwege de ligging en de kansen die er liggen om de ecologische
verbindingszone Molenkreek op deze locatie te ontwikkelen en een wandelpad met bijbehorend
groen te realiseren tussen het landgoed WestCreecke en de Molenkreek. De selectie in het ontwerp
heeft dus plaats gevonden omdat er kansen liggen om landschap, natuur en recreatie te verbeteren
rondom Dinteloord.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijzen leiden tot een aanpassing. Vanwege het beperkte maatschappelijke draagvlak wordt
de locatie niet langer aangemerkt als te onderzoeken locatie en wordt er dus niet aan meegewerkt.
Het nadeel van dit voorstel is wel dat het lastiger wordt om de ecologische verbindingszone (EVZ)
Molenkreek te realiseren omdat er voor de gemeente, waterschap of natuurorganisaties geen
mogelijkheden zijn om de verkoop van grond ten behoeve van natuurontwikkeling af te dwingen.
Eigenaren zijn niet altijd bereid om hun grond beschikbaar te stellen voor natuurontwikkeling. Door
de koppeling van de natuurontwikkeling met zonnevelden wordt het voor eigenaren financieel
aantrekkelijker om wel grond ter beschikking te stellen voor natuurontwikkeling, wandelpaden en
waterberging. Deze prikkel ontbreekt nu. Alleen het ontbreken van maatschappelijk draagvlak is een
onvoldoende borging om ergens niet aan mee te werken. Daarom wordt voorgesteld om EVZ
Molenkreek niet op te nemen in de visie als locatie waar zonnevelden kunnen worden gerealiseerd
door niet langer prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de EVZ Molenkreek, Hiermee wordt er
echter wel terug gekomen op een eerder besluit van ons college om in aanvulling op het
vastgestelde natuurbeleidsplan ook de ontwikkeling EVZ Molenkreek prioriteit te geven. Het niet
geven van prioriteit wil niet zeggen dat er nooit een EVZ zal worden ontwikkeld. Het wil alleen
zeggen dat de koppelkansen die er liggen met de ontwikkeling van een zonneveld niet worden
benut en dat het hierdoor lastiger zal worden om de EVZ Molenkreek met de bijbehorende
recreatieve wandelpaden te ontwikkelen.
15. Locatie Boonhil is natte natuurparel.
a. Toelichting locatie Boonhil
De locatie Boonhil is een voormalige vuilstortplaats gelegen langs een EVZ en deze kan een betere
invulling krijgen dan nu. Het huidige groen is eenzijdig en verouderd.
b. Hoe hiermee om te gaan?
De zienswijze leidt niet tot een aanpassing. De watergang gelegen langs de Boonhil is niet alleen
gelegen langs een ecologische verbindingszone maar wordt tevens aangemerkt op basis van het
provinciale beleid als natte natuurparel. Dit houdt in dat bij een natuurontwikkeling van de locatie in
combinatie met een zonneveld er ook overleg zal moeten plaatsvinden met de provincie om tot een
ontwikkeling te komen. Dit maakt het wel lastiger, maar dit is nog geen reden om de locatie nu al bij
voorbaat af te schrijven. Het is het wenselijk om het nader te onderzoeken op haalbaarheid.
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Voorgestelde ambtelijke wijzigingen
Bij cable-pooling werd in de ontwerpvisie aangegeven dat deze zowel bij bestaande als nieuwe
windmolens zou kunnen plaatsvinden. Voorgesteld wordt om dit vooralsnog beperkt te houden tot
de bestaande windmolens op het Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland en pas een standpunt in te
nemen over nieuwe zonnevelden bij nieuwe windmolens nadat er een uitspraak ligt over het
ingestelde beroep tegen het windpark Karolinapolder.
Voorgesteld wordt om de kaart met de te onderzoeken initiatieven voor realisering van een
zonneveld aan te passen. Hierop staan nu alle ingekomen initiatieven voor realisering van een
zonneveld opgenomen en niet alleen de initiatieven die verder worden onderzocht op haalbaarheid.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Initiatieven waaraan geen medewerking wordt verleend;
Initiatieven waarover nu nog geen uitspraak wordt gedaan;
Initiatieven waarbij uw gemeenteraad de verdere uitwerking en besluitvorming regelt
Initiatieven waarbij ons college voor de verdere uitwerking en besluitvorming aan zet is.
Op verzoek van uw gemeenteraad hebben we als bijlage 4 in de visie opgenomen de gedragscode
zon op land. Ontwikkelaars dienen zich aan deze gedragscode te houden.
Naast genoemde wijzigingen zijn er nog een aantal kleinere tekstuele aanpassingen verricht zoals
spelfouten en dergelijke die geen beleidsmatige consequenties hebben.
Samenvattend
Hieronder worden kort de belangrijkste voorgestelde uitgangspunten weergegeven die in het
ontwerp van de visie energie en ruimte staan opgenomen:
1. Het uitgangspunt om energieneutraal te zijn als gemeente in 2040 nogmaals vastleggen en
te bepalen dat u in 2030 de helft van deze doelstelling wilt bereiken.
2. Tot 2030 wordt uitgegaan van de opwek van ca. 361 TJ aan zonne-energie, waarvan 250 TJ
opwek door zonnevelden, circa 93 ha netto aan zonnevelden.
3. Tot 2030 wordt uitgegaan van de opwek van 486 TJ aan Windenergie (45 MW).
4. Geen standpunt innemen over windenergielocaties in afwachting van de uitspraak van de
Raad van State in verband met het ingestelde beroep tegen de provinciale
vergunningverlening voor windpark Karolinapolder.
5. Op het grootste gedeelte van het grondgebied van de gemeente, open zeekleipolders en
gebied kreken tegen het zand (omgeving Kruisland) is behoud landbouwgrond leidend en
zijn zonnevelden alleen mogelijk indien er sprake is van sanering van bedrijven en/of
ontwikkeling van geprioriteerde ecologische verbindingszones.
6. Aan het grootste gedeelte van de bij ons bekende initiatieven voor zonnevelden wordt
vanwege het streven naar het zoveel mogelijk behouden van landbouwgrond niet
meegewerkt.
7. Zonnevelden gelegen onder/nabij bestaande windparken worden toegestaan los van het
landschapstype. Hieronder vallen alleen initiatieven op of nabij de windmolens op het Agro
Foodcluster Nieuw-Prinsenland
8. Besloten gebied op het zand (ten zuiden van de kern Steenbergen, uitloper Brabantse wal).
In dit gebied staat natuurontwikkeling voorop. Zonnevelden zijn mogelijk onder de
voorwaarden dat de natuur en landschapswaarden worden versterkt van het gebied.
9. Slikken en gorzen. De Dintelse Gorzen en Heense Slikken zijn puur aangewezen voor
natuurontwikkeling hier zijn geen zonnevelden mogelijk.
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10. Vlietzone (buitendijks gebied rondom de Steenbergse Vliet): In de Vlietzone is de
ontwikkeling van zonnevelden alleen mogelijk indien er sprake is van sanering van niet aan
het buitengebied gebonden bedrijvigheid of een veehouderij.
11. In het stedelijk gebied en de kernen zijn kleinschalige ontwikkelingen mogelijk mits niet
gelegen in de openbare ruimte. Denk hierbij aan zonnevelden op een bedrijventerrein of bij
een sportaccommodatie (bv aanleg zonneveld op sportpark Nieuw-Vossemeer).
12. Voor een zonneveld wordt een eenmalige bijdrage ruimtelijke ontwikkeling gevraagd van C
1500, - per MW aan opgesteld vermogen van zonnepanelen.
13. De maatschappelijke meerwaarde, social return, zal middels maatwerk per project vorm
krijgen.
14. De visie energie en ruimte is evenals de energiemix een flexibel document en zal regelmatig
worden bijgesteld, natuurlijk wel met inachtneming van de eisen die gelden qua
rechtszekerheid.
15. De afhandeling van initiatieven voor de aanleg van zonnevelden zoals genoemd in de visie
energie en ruimte en groen aangeduid op de kaart laten plaatsvinden door het college.
16. Initiatieven vallend onder stap 4b, combinatie met natuurontwikkeling op de bij de visie
gevoegde kaart, met de kleur oranje, moeten altijd voor een verklaring van geen
bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet zal op vergelijkbare wijze worden gehandeld.
4.
Middelen
Een aantal initiatieven die geselecteerd zijn om nader te onderzoeken op haalbaarheid zijn
gekoppeld aan een natuuropgave. De kosten voor aanleg van de zonnevelden en de
natuurontwikkeling zijn voor rekening van initiatiefnemer van een zonneveldproject, evenals
eventueel aanvullende voorzieningen zoals wandelpaden.
Voor alle initiatieven geldt dat er gezorgd moet worden voor een goede landschappelijke inpassing.
De kosten hiervan zijn voor de initatiefnemers.
Voor alle projecten wordt een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling gevraagd van C 1500, - per MW aan
opgesteld vermogen zonne-energie. Het college behoud de vrijheid om indien blijkt dat de
investeringen in het plangebied zodanig hoog zijn geen of een kleinere bijdrage ruimtelijke
ontwikkeling te vragen dan opgenomen in de visie
De gemeentelijke ambtelijke kosten voor medewerking aan een initiatief worden verrekend op de
gebruikelijke wijze middels het opstellen van een anterieure overeenkomst. Een mogelijke financiële
bijdrage in het kader van de maatschappelijke meerwaarde (sociale return) zal ook middels
maatwerk per project worden uitgewerkt evenals bijvoorbeeld aandeelhouderschap van inwoners
van de gemeente.
Daarnaast betalen initiatiefnemers leges bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het
zonneveld.
Voor de evaluatie van de energiemix zal vanaf de begroting 2021 en daarna jaarlijks C 5.000, worden opgenomen (post energietransitie en duurzaamheid).

5.

Risico's
De gebruikelijke risico's van beroep tegen initiatieven voor een zonneveld die vertragingen
met zich mee kunnen brengen.
Kunnen of willen initiatiefnemers om uiteindelijk ook daadwerkelijk hun plan ontwikkelen?
Het uitgangspunt van maatwerk waar het betreft social return kan het risico met zich mee
brengen van het gevoel van willekeur bij initiatiefnemers. Het wel opnemen van specifieke
criteria, minimumeisen zoals de provincie en een indiener van en zienswijze wil achten wij
echter risicovoller.
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In die zin dat het voor bepaalde vanuit financieel oogpunt gezien minder goed gelegen
projecten mogelijk ongewenste belemmeringen met zich mee kan brengen waar het betreft
de ontwikkeling. Terwijl bij andere projecten, die vanuit financieel oogpunt bezien gunstig
zijn gelegen, juist naar verhouding te weinig wordt gevraagd qua social return.
Het niet vaststellen van de visie zorgt er voor dat er geen kaders zijn voor de beoordeling
van initiatieven en dat brengt dus het risico met zich mee dat de gestelde
duurzaamheidsdoelstellingen niet worden gehaald. Dit is naar ons idee dan ook geen optie.
Ten slotte vormt de visie en de uiteindelijke uitwerking daarvan de basis voor onze inbreng
in de regionale energiestrategie. Het kan zijn dat het rijk de inbreng vanuit de concept RES
onvoldoende vindt. Dan zal met de regionale gemeenten opnieuw moeten worden
gesproken over de inbreng vanuit de regio. Dit kan dan ook gevolgen hebben voor de
doelstellingen zoals vastgelegd in onze gemeentelijke visie energie en ruimte.

6.

Communicatie/Aanpak
Jaarlijks vindt evaluatie plaats van de ontwikkeling van de energievraag en het
energieaanbod op grond van de energiemix. De energiemix is geen vaststaand gegeven en
zal net als eventueel de visie zelf indien noodzakelijk worden aangepast.
Na vaststelling van de visie energie en ruimte zullen de te onderzoeken locaties nader
worden onderzocht op haalbaarheid. Het feit dat de initiatieven nu zijn aangewezen wil dus
niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk worden ontwikkeld. Zij dienen naast wat is opgenomen
in de visie energie en ruimte ook gewoon te voldoen aan de gebruikelijke eisen die gelden
voor een te volgen planologisch proces. De oranjelocaties worden nog apart aan u ter
besluitvorming voorgelegd, zowel in geval van medewerking als van weigering, terwijl voor
de groene locaties het college het bevoegd gezag zal worden voor de verdere afwikkeling.
De nu te onderzoeken locaties krijgen twee jaar de tijd vanaf de datum van vaststelling van
deze visie om tot een ontvankelijke omgevingsvergunningaanvraag te komen. Binnen die
twee jaar zal er met uitzondering van kleinschalige initiatieven die al passen binnen het
bestemmingsplan geen onderzoek plaatsvinden naar de realisering van andere locaties,
tenzij er eerder al andere locaties afvallen. Dit uitgangspunt geldt ook als deze locaties wel
voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de visie energie en ruimte.
De vastgestelde visie energie en ruimte zal worden gepubliceerd. Tegen deze vaststelling kan
geen bezwaar of beroep worden ingesteld. De indieners van de zienswijzen zullen worden
geïnformeerd.

7.
Voorstel
De visie energie en ruimte gewijzigd vaststellen, inclusief de nota van zienswijzen en de wijzigingen
ten opzichte van het ontwerp van de visie energie en ruimte.
Hoogachtend,
Z
j
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

n Belt, MBA
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