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In 2012 is  de structuurv is ie voor de hele gemeente Steenbergen vastgeste ld (en 
geactual iseerd in 2019).  Ten t i jde van de opste l l ing van deze v is ie is  de ruimtebehoefte 
en inpassing van duurzame energiebronnen in de gemeente nog niet  a ls  kernthema 
meegenomen in de ui twerking.  Deze v is ie energie en ruimte moet dan ook gezien worden 
als aanvul l ing op de Structuurv is ie van Steenbergen. De v is ie energie en ruimte is  een 
ruimtel i jk  kader voor locat ies en inpassing van duurzame energie opwekking en biedt 
een concreet  kader voor de per iode tot  2030. Voor de eerste 5 jaar bestaat  dat  concrete 
kader ui t  een prakt isch ui tvoer ingsprogramma gekoppeld aan een ui tg i f tequotum in 
Megawatts (MW). Voor de per iode daarna is  een doorki jk geboden die inspeel t  op de 
minder zekere toekomst en de mogel i jkheden op langere termi jn om aan de geste lde 
ambit ies te kunnen voldoen. Zo kunnen projecten wegval len of  extra ambit ies worden 
geste ld waardoor andere locat ies voor energie-opwek in z icht  komen.

De gemeente Steenbergen wi l  ru imte bieden en r icht ing geven aan in i t ia t ieven voor het 
grootschal ig opwekken van grondgebonden zonne-energie en het  aandeel  windenergie. 
Het ui tgangspunt van de gemeente bi j  in i t ia t ieven is  posi t ie f  -  het  moet immers vanui t 
de markt  komen – maar er  moet wel  rekening gehouden worden met de inwoners en het 
landschap. Daarnaast  mag de aanleg van zonneparken zo min mogel i jk  ten koste gaan 
van agrar ische gronden in het  bui tengebied.  In deze v is ie wordt  aangegeven hoe en op 
welke manier  r icht ing en ui twerking kan worden gegeven aan de geste lde ambit ies. 
De gemeente zet  met betrekking tot  de duurzaamheidsambit ies in op het  b ieden van 
r icht l i jnen voor in i t ia t ieven voor de plaats ing van grondgebonden zonnevelden om de 
volgende redenen: 
• Het grote belang van de opwekking van duurzame energie voor het  behalen van de 

doelste l l ing.
• Impact op de omgeving is  anders dan bi j  windenergie.  Met een goede locat iekeuze 

en inpassing kan de impact beperkt  b l i jven. 
• Er z i jn veel  potent ië le in i t ia t ie fnemers.  Er  is  een duidel i jke v is ie nodig of  en hoe 

deze in i t ia t ieven mogel i jk  gemaakt kunnen worden. 

De inzet  van de ‘zonneladder ’  kan bi jdragen bi j  de beoordel ing van in i t ia t ieven. In de 
zonneladder worden niet  voor e lke plek in de gemeente vooraf  regels en randvoorwaarden 
geste ld,  h iervoor is  het  grondgebied te groot  en te complex.  De zonneladder is  een 
hulpmiddel  om tot  een afweging voor de ontwikkel ing van een zonnepark op een bepaalde 
locat ie te komen.

De aantal len hectares  zonnevelden in deze v is ie z i jn schatt ingen. Hier  kunnen geen 
rechten aan worden ont leend bi j  de verdere ui twerking van in i t ia t ieven. De hoeveelheid 
op te wekken energie is  le idend.

 

1. OPGAVE EN AMBITIE ZONNE- EN WINDENERGIE
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Energiemix Steenbergen Inwoners: 23.477
Woningen: 10.007
Energiegebruik gebouwde omgeving: 14%

 

12-4-2019

Besparing -9% 
479 TJ

1. Energievraag eindgebruik

2016
0 TJ
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2.000 TJ

3.000 TJ

4.000 TJ

5.000 TJ

6.000 TJ

2030

2016 2030

Benzine / diesel / LPG 1.464 19

Gas overige (o.a. industrie) 1.204 579

Gas gebouwde omgeving 581 303

Biomassa en -brandstof 57 1.172

Collectieve warmte 735 1.326

Individuele zonthermie 2 7

Elektriciteit 1.390 1.548

5.433 TJ 4.954 TJ

2. Energiebronnen 2030

0 TJ

2.000 TJ

4.000 TJ

6.000 TJ  Fossiel (overig) 127

 Biobrandstof 1.142

 Aardgas 1.817

 Biogas 753

 Waterstof import 73

 Individuele zonthermie 7

 Houtsoortige biomassa 30

 Omgevingswarmte 294

 Restwarmte en diepe geothermie 1.138

 Zonnepanelen 354

 Windturbines 486

Totaal 6.221 TJ

3. Opgave per thema 2030

Deze factsheet is gegenereerd door het Energietransitiemodel voor het volgende scenario: pro.energytransitionmodel.com/scenarios/413141

Wind
486 TJ

15 windturbines op land (3 MW)

0 windturbines op zee (10 MW) /
innovatie

Zon
361 TJ

95.000 PV-panelen op daken
104 TJ
93 ha zonneveld
250 TJ
113 MW vermogen PV panelen

4.000 zonnecollectoren
7 TJ
3 MW

Collectieve
Warmte
1.326 TJ
Vermogen bronnen: 52 MW  
41.000 woningequivalenten

Geothermie (30%)
Restwarmte (55%)
Warmtepompen (2%)
Overig (12%)

Individuele Warmte
1.142 TJ

Warmtepompen 31%
Overig 66%

(Hernieuwbaar) Gas
2.642 TJ

Aardgas (69%) 

Biogas (28%) 

Waterstof (3%) 

Biomassa
1.172 TJ
Bijstook biomassa 26 TJ

Transport 1.142 TJ

Overig 4 TJ

1%

2%

Energiemix Steenbergen: opgave tot 2030
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1.1 Achtergrond

Wereldwi jd z i jn afspraken gemaakt om de ui ts toot  van broeikasgassen terug te dr ingen 
om de opwarming van de aarde te beperken. Vanui t  het  nat ionale k l imaatbele id, 
vastgelegd in het  Kl imaatakkoor,d is  het  de bedoel ing om in 2030 49% minder ui ts toot 
van broeikasgassen te hebben dan in 1990. In 2050 wordt  er  u i tgegaan van 95% minder 
CO2 ui ts toot .
Om di t  te bereiken wordt  de ui twerking van het  nat ionale k l imaatbele id in belangr i jke 
mate door de verschi l lende regio ’s  in Regionale Energiestrategieën ui tgewerkt .  De 
gemeente Steenbergen maakt onderdeel  u i t  van de Regio West-Brabant.

De Regionale Energiestrategie is  ingegeven door de gezamenl i jke doelste l l ing van 
de r i jksoverheid,  regionale en lokale overheid om 49%  CO2-verminder ing in 2030 te 
real iseren.  In het  ver lengde daarvan volgt  een CO2 -neutra le regio in de toekomst. 
De omslag maken naar duurzame energie gaat  n iet  vanzel f .  Daarom gaan de zest ien 
gemeenten in West-Brabant intensiever samenwerken. Samen wi l len z i j  het  omschakelen 
van foss ie le brandstof fen naar duurzame energie (de energietransi t ie)  versnel len. 

Daar waar sprake is  van in i t ia t ieven met een ruimtel i jke impact bl i j f t  ook nog steeds de 
provincia le regelgeving  van toepassing.  Op 25 oktober 2019 is  de inter imverordening 
Noord-Brabant vastgeste ld.  Deze voorgenomen wi jz ig ing van de structuurv is ie is  dan 
ook ter  beoordel ing worden voorgelegd aan het  col lege van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Brabant. 
Gelet  op de nadrukkel i jke aandacht voor zorgvuldig ruimtegebruik in deze v is ie 
verwachten wi j  geen str i jd igheid met de re levante provincia le ruimtel i jke regelgeving.

1.2.  Opgave van Steenbergen

De gemeente Steenbergen heef t  a ls  ambit ie om energieneutraal  te z i jn in 
2040. Op 8 oktober 2016 is  de ‘Verklar ing van Steenbergen -  samenwerken 
aan een energieneutraal  Steenbergen 2040’  ondertekend door de gemeente 
en haar verschi l lende maatschappel i jke partners.  In de in november 2018 
vastgeste lde programmabegrot ing is  deze doelste l l ing eveneens verankerd.  

Coali t ieakkoord 2019 – 2022 ‘Aan de slag’  en raadsprogramma
Op 8 mei 2019 heef t  de gemeenteraad het  coal i t ieakkoord ‘Aan de s lag’  vastgeste ld.  In 
het  coal i t ieakkoord is  het  onderstaande opgenomen over de energietransi t ie .

Energietransi t ie 
“De gemeente is  bereid om voor de RES 2030 ui tvoer ing te geven aan de lokale opgave. 
Naast  energiebespar ing,  het  verduurzamen van de woningen en bedr i jven is  ook de 
grootschal ige opwekking van duurzame energie door windturbines en zonnevelden nodig. 
Gezien onze l igg ing en beschikbare ruimte,  verwachtten we dat  de regiogemeentes ons 
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zul len vragen om meer te doen (of  een deel  van hun opgave over te nemen).  Wi j  z i jn 
echter niet  bereid om onze opgave te verhogen.”

“Onze inwoners wi l len we faci l i teren bi j  het  verduurzamen van hun woningen. Het 
Ri jk st imuleert  dat  a l  met diverse maatregelen.  Waar dat  kan zul len wi j  dat  pakket 
verstev igen.”

Windenergie en op de opgave energietransi t ie 2030 
“Wi j  ontkomen er niet  aan dat  a ls  gevolg van het  nat ionale k l imaatbele id voor 2030 
ook een opgave voor de real isat ie van windenergie hebben. Deze opgave wordt  v ia het 
Ri jk en de provincie aan ons opgelegd. Wi j  wi l len voor 2030 maximaal  vo ldoen aan de 
bi jbehorende opgave voor de energietransi t ie  van de gemeente Steenbergen.

Wi j  hebben voor de grootschal ige opwekking van duurzame energie een voorkeur voor 
het  gebruik van zonne-energie,  maar we wi l len voorkomen dat  er  in de Karol inapolder 
megawindturbines geplaatst  worden. Om de (ruimtel i jke)  onverantwoorde windturbines 
te voorkomen en toch aan de opgave voor windenergie te voelen,  s taan wi j  toe dat  er  langs 
het  Volkerak in de Dinte loordse polders in een l i jnopste l l ing maximaal  8 windturbines 
met een t iphoogte lager dan 150 m worden geplaatst  (gezien vanui t  Dinte loord in de 
r icht ing Steenbergen).  De real isat ie van deze windturbines kan worden gecombineerd 
met maximaal  30 hectare zonnepanelen.  De resterende opgave 60 ha zonnepanelen 
wordt  eveneens ingevuld.”

Bron: coal i t ieakkoord Steenbergen

1.3.  Energiemix

Als basis voor de energietransi t ie  b innen Steenbergen en de bi jdrage aan de RES is  een 
energiemix opgeste ld die inz icht  geef t  in de benodigde energie en de mix van bronnen 
waarui t  deze zal  moeten worden opgewekt. 

De kwant i tat ieve opgave is  doorgerekend en ui tgespl i ts t  in een energiemix voor 
Steenbergen tot  2030 en tot  de per iode daarna tot  2040. 

De energiemix 2040  Steenbergen gaat  u i t  van een energieneutraal  Steenbergen. De 
energiemix 2030 gaat  er  vanui t  dat  we op de hel f t  van de opgave z i t ten om de gemeente 
energieneutraal  te maken. Er wordt  n iet  gekozen om conform het k l imaatakkoord in 
2030 49% van de CO2 ui ts toot  te beperken ten opzichte van 1990. Di t  omdat het  n iet 
mogel i jk  is  om inzichte l i jk  te maken wat de  CO2 ui ts toot  in 1990 is . 
Waarschi jn l i jk  lopen we  a ls  gemeente voor op de landel i jke doelste l l ing waar het  betref t 
de beperking van CO2 ui ts toot  in 2030. Di t  is  op z ich ook logisch omdat de gemeentel i jke 
doelste l l ing vastgelegd in de verklar ing van Steenbergen van 8 oktober 2016 ui tgaat  van 
een andere t i jdshor izon namel i jk  een  energieneutraal  Steenbergen in 2040 in plaats 
van 2050.

-  V IS IE  ENERGIE EN RUIMTE - 8



De energiemix is  geen vaststaand gegeven en zal  minimaal  1 x in de twee jaar worden 
geactual iseerd.  De energiemix betref t  geen absolute waarheid maar een zo betrouwbaar 
mogel i jke inschatt ing van de toekomst ige energiebehoefte.  Er  wordt  u i tgegaan van een 
bespar ing van 9% van het  energiegebruik voor 2030. Deze inschatt ing is  voorz icht ig omdat 
we hier  a ls  gemeente re lat ief  weinig inv loed op hebben. Wel  proberen wi j  door middel  van 
voor l icht ing en samenwerking met (vr i jwi l l igers)organisat ies het  bespar ingspercentage 
te verhogen. Ook technologische ontwikkel ingen kunnen een bi jdrage leveren aan het 
op termi jn bi js te l len van de energiemix. 

De energiemix gemeente Steenbergen 2030 vormt de basis voor de ruimtel i jke verta l ing 
van de opgave voor de energietransi t ie .  Er  worden 11 bronnen onderscheiden. Gezien 
de ruimtel i jke impact én de concreetheid van zonne- en windenergie focust  deze v is ie 
z ich op deze bronnen.
Biomassavergist ing is  ook een bron met ruimtel i jke impact maar maakt geen onderdeel 
u i t  van deze v is ie.  Di t  is  a l leen toegestaan op bedr i jventerre inen. Op het  Agro-food 
Cluster  Nieuw Pr insenland is  momenteel   één biomassavergist ingsinsta l la t ie  aanwezig.  

Het vastste l len van deze v is ie wi l  n iet  zeggen dat  er  aan de andere energiebronnen, 
zoals restwarmte,  omgevingswarmte en geothermie geen aandacht zal  worden besteed. 
Di t  z i jn echter bronnen die naar verwacht ing geen of  weinig ruimtel i jke impact hebben 
en daarom maken deze ook geen onderdeel  u i t  van de Vis ie energie en ruimte maar 
wel  van de energiemix.  Bi j  de verdere ui twerking van de energiedoelste l l ingen en de 
evaluat ie van de voortgang zul len de andere bronnen zeker worden meegenomen.

In deze Vis ie energie en ruimte wordt  aangegeven waar en op welke manier  de ruimtevraag 
voor de opwekking van wind en zonne-energie kan worden ingepast .  Er  is  gekozen voor 
een combinat ie van wind en zonne-energie.  Di t  wordt  gezien a ls  de ideale mix voor een 
evenwicht ige e lektr ic i te i tsopwekking,  wind is  er  vooral  in het  najaar en de winter  en 
zon in het  voor jaar en de zomer.  Ze vul len e lkaar dus aan. Nadeel  van zonne-energie is 
wel  dat  je  meer MW zonnepanelen nodig hebt en opzichte van windenergie om dezel fde 
opbrengst  in Tera Joule te halen.  Di t  omdat zonnepanelen minder ef f ic iënt  z i jn dan 
windenergie omdat in de nacht geen zonne-energie wordt  opgewekt.

De Vis ie energie en ruimte biedt  daarmee als onderdeel  van de structuurv is ie een 
belangr i jk  afwegingskader voor aanvragen voor energieprojecten in de gemeente.  Bi j 
de energiemix 2030 z i jn ook de a l  bestaande windmolens opgenomen. Het is  dus een 
totaalopgave van bestaand en nieuw.

Conclusie
Tot 2030 wordt  vooralsnog ui tgegaan van  de opwek van ca.  361 TJ aan zonne-energie 
en 486 TJ aan windenergie. 

Voor de opwek van zonne-energie z i jn naast  het  benutten van bestaande en nieuwe 
dakvlakken nog ca.  93 ha aan zonnevelden nodig binnen de gemeentegrenzen.

Voor de opwek van de energie ui t  wind z i jn zoals gezegd in het  raadsakkoord duidel i jke 
ui tgangspunten meegegeven.
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Eind oktober 2019 heef t  Gedeputeerde Staten besloten om een omgevingsvergunning te 
ver lenen voor windpark Karol inapolder.

Di t  p lan is  naar de mening van de gemeente in str i jd met een goede ruimtel i jke ordening, 
de gemeentel i jke structuurv is ie,  het  regiobod voor de real isat ie van windenergie en het 
raadsakkoord van 16 mei 2019. De gemeente is  in beroep gegaan tegen het  beslui t  van 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant om de omgevingsvergunning te 
ver lenen voor windpark Karol inapolder.

Het beslui t  van Gedeputeerde Staten maakt de ui tvoer ing van het  raadsakkoord  
onmogel i jk .  Gezien het  beslui t  van Gedeputeerde Staten wordt  er  voor de opgave 2030 
in deze Vis ie energie en ruimte dan ook op di t  moment geen  ruimte voor de real isat ie 
van windenergie opgenomen. 
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Bron: L ightsource BP
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In de structuurv is ie worden 5 landschappen onderscheiden naast  de kernen en 
grootschal ige industr ieterre inen en kassencomplexen. Op bi jgevoegde kaart  s taan de 
landschappen schemat isch aangegeven. Op deze kaart  s taan in tegenste l l ing tot  de 
structuurv is iekaart  de voor t ransformat ie afweegbare gebieden niet  opgenomen. Di t 
vanwege de overz ichte l i jkheid en het  fe i t  dat  windmolens en zonnevelden niet  worden 
gezien a ls  s tedel i jke funct ies en daarmee z i jn de t ransformat iegebieden voor di t  bele id 
niet  re levant.  Deze landschappen bieden in meer of  mindere mate ruimte voor de 
inpassing van grootschal ige energieopwekking.  Vanwege de ingeste lde beroepszaak 
tegen het  beslui t  van Gedeputeerde Staten voor het  ver lenen van een vergunning voor 
windpark Karol inapolder wordt  h ier  enkel  ingegaan op zonnevelden.
 
1.  Open zeekle ipolder
2.  Kreken tegen het  zand
3. Besloten gebied op het  zand
4. Sl ikken en Gorzen 
5.  V l ie tzone
6. Overige gebieden, stad- en dorpskernen en bedrijventerreinen (waaronder ook         
 begrepen de g lastuinbouwgebieden).

Gebieden 1 en 2:   Open zeekleipolder en Kreken tegen het  zand
Deze open polders z i jn vooral  landbouwgrond. Door de openheid re ikt  het  z icht  ver  en z i jn 
deze polders kwetsbaar bi j  n ieuwe funct ies.  De kenmerkende landschappel i jke waarden 
(openheid) moeten worden behouden. Hier  l ig t  de nadruk op behoud en versterk ing van 
de landbouwsector.  Voor de inpassing van energieopwekking middels zonnevelden geldt 
het  vo lgende ui tgangspunt: 
 
Geen grootschal ige zonnevelden in deze open polders met ui tzonder ing van:
• Koppel ing met windenergie op het  AFC Nieuw-pr insenland; op maaiveld onder 

bestaande windmolens (cablepool ing)
• Saner ing van een  veehouder i j  o f  n iet  aan het  bui tengebied gebonden bedr i jv igheid.
• Mogel i jkheden voor zonnevelden mits er  wordt  b i jgedragen aan de ontwikkel ing van 

nieuwe natuurwaarden (a l leen mogel i jk  in geval  van l igg ing langs gepr ior i teerde nog 
niet  gereal iseerde nat te Ecologische Verbindingszone (EVZ) z i jnde:

 -EVZ Mariakreek
 -EVZ Crui js landse kreken
 -EVZ Vl iet  L igne

De omvang van het  zonneveld moet passend z i jn in re lat ie tot  de omvang van de gekozen 
natuurontwikkel ingsui tgangspunten en dient  ru imtel i jk  verantwoord te z i jn.  Hiermee 
wordt  bedoeld dat  de ontwikkel ing van een zonneveld substant ieel  moet bi jdragen een 
aan EVZ ontwikkel ing en niet  onevenredig groot  is  ten opzichte van de EVZ ontwikkel ing. 
Er  worden bewust geen harde grenzen geste ld aan deze verhouding.  Bi j  de ui twerking 
van concrete plannen wordt  maatwerk geleverd.  In bi j lage 3 wordt  aangegeven aan 
welke ui tgangspunten de ontwikkel ing van een EVZ dient  te voldoen en waarmee een 
ontwikkelaar van een zonnepark gelegen langs een EVZ dus rekening moet houden. Di t  is 
dus extra bovenop hetgeen is  opgenomen in bi j lage 2 “opste l l ingen en landschappel i jke 
inpassing” waar e lk te ontwikkelen zonneveld rekening mee moet houden.

2. DE LANDSCHAPPEN VAN STEENBERGEN
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• Landbouwgronden met een aantoonbare mindere kwal i te i t  voor de landbouw in de 
huidige s i tuat ie. 

De agrar ische gronden in het  bui tengebied hebben een grote betekenis voor de product ie 
van ons voedsel  en andere agrar ische producten. Dat is  en bl i j f t  de pr imaire funct ie van 
de agrar ische gronden in het  bui tengebied.  Vanwege het  belang van de energietransi t ie 
en de omvang van de opgave is  het  acceptabel  dat  b i j  u i tzonder ing een deel  van de 
agrar ische gronden – in ieder geval  voor een aantal  decennia – wordt  benut voor de 
opwekking van energie.  Bi j  de locat iekeuze van zonneparken is  de agrar ische
bodemgeschiktheid van de percelen een afwegingsaspect.  We ver lenen in beginsel 
a l leen toestemming voor de real isat ie van zonneparken op gronden met aantoonbare 
mindere kwal i te i t  voor de landbouw (bi jvoorbeeld door aantonen teel tbeperkingen).

We verwachten van in i t ia t ie fnemers dat  z i j  in hun aanvraag ingaan op de agrar ische 
bodemgeschiktheid van de betref fende gronden. Wanneer de mindere kwal i te i t  van de 
landbouwgrond object ief  kan worden aangetoond kan het  in i t ia t ie f  a ls  een ui tzonder ing 
op de a lgemene ui tgangspunten voor gebied 1 en 2 worden aangemerkt .

De landbouwkundige geschiktheid van percelen wordt  bepaald door een combinat ie van 
bodemeigenschappen en het grondwaterstandsver loop. Belangr i jke bodemeigenschappen 
z i jn bewerkbaarheid van de bouwvoor,  ber i jdbaarheid,  chemische bodemvruchtbaarheid, 
beworte lbaarheid en vocht leverend vermogen. (Bron: ht tp: / /edepot.wur.nl /42722)

Gebied 3:  Besloten gebied op het  zand
Dit  gebied wordt  gekenmerkt  door een kle inschal iger landschap met besloten 
bosgebieden. In di t  gebied staat  het  versterken van het  groene karakter  voorop. Het 
bele id is  h ier  in eerste instant ie ger icht  op het  versterken van het  landschappel i jke 
en natuur l i jke karakter  en de mogel i jkheden het  natuurnetwerk te versterken. Gezien 
de beslotenheid,  funct ie en mogel i jkheden van goede landschappel i jke inpassing van 
nieuwe funct ies geldt  het  vo lgende ui tgangspunt. 
• Mogel i jkheden voor zonnevelden mits er  wordt  b i jdragen aan ruimtel i jke 

kwal i te i tsverbeter ing en landschaps- en natuurbeheer en -versterk ing. 

Gebied 4:   Sl ikken en Gorzen
De Dinte lse Gorzen en Heense Sl ikken z i jn puur aangewezen voor natuurontwikkel ing en 
–behoud (Natura 2000).  Andere funct ies worden hier  n iet  wensel i jk  geacht.  Hier  worden 

geen mogel i jkheden geboden voor zonnevelden.  

Gebied 5:  Vl ietzone
De zone rondom de Vl iet  is  een belangr i jk  gebied voor recreat ie,  natuur,  landschap 
en de waterhuishouding.  Bestaande agrar ische of  n iet  agrar ische bedr i jven kunnen 
gehandhaafd bl i jven.  Omzett ing van niet-agrar ische bedr i j fspercelen naar zonnevelden 
behoort  tot  de mogel i jkheden, mits een landschappel i jke dan wel  natuur l i jke kwal i te i tss lag 
wordt  gemaakt.  Het bele id is  h ier  in eerste instant ie ger icht  op het  versterken van het 
landschappel i jke en natuur l i jke karakter  en het  versterken van de waterhuishoudkundige 
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funct ies (waterbeheers ing en waterberging) van de zone. Ongewenste ontwikkel ingen 
moeten worden tegengegaan. Voor de inpassing van energieopwekking gelden de 
volgende ui tgangspunten: 

Geen mogel i jkheden voor zonnevelden  met ui tzonder ing van saner ing van bedr i j fsmat ige 
bestemmingen (niet  agrar isch en veehouder i jen).  Bi j  saner ing z i jn er  mogel i jkheden voor 
real iser ing zonnevelden, mits er  wordt  b i jgedragen aan ruimtel i jke kwal i te i tsverbeter ing 
en landschaps- en natuurbeheer-  en versterk ing.
 
Overige gebieden 6.  Stads- en dorpsgebieden en bedri jventerreinen
Naast de genoemde v i j f  landschappen z i jn er  bebouwde stads- en dorpsgebieden en 
industr ieterre inen en gebieden waar ontwikkel ing van bedr i jventerre inen en glastuinbouw 
wordt  voorz ien. 

In de kernen en dorpen is  de woonkwal i te i t  belangr i jk .  In de kernen zel f  worden al leen 
mogel i jkheden geboden voor k le inschal ige zonnevelden (maximaal  c i rca 2,5 ha net to-
opperv lakte)  om de woonkwal i te i ten te bewaken.

Geen zonnevelden in de kernen en dorpen m.u.v.   k le inschal ige coöperat ieve in i t ia t ieven, 
niet  gelegen in openbare ruimte,  b innen bestaand stedel i jk  gebied,  b i jvoorbeeld  b i j 
een sportpark of  zwembad of  in i t ia t ieven op eigen, niet  openbare grond van een 
in i t ia t ie fnemer die direct  aan een bedr i j f  o f  maatschappel i jke inste l l ing z i jn gebonden.
 
De grootschal ige bedr i jventerre inen of  kassencomplexen worden gekenmerkt  door 
vooral  een funct ionele ui ts t ra l ing en inr icht ing.  De toevoeging van zonnevelden is  op 
deze plekken goed voorste lbaar. 
Binnen deze gebieden is  de ontwikkel ing van zonnevelden mogel i jk 

• op maaiveld in combinat ie bestaande windmolens 
• op maaiveld op extensieve of  braakl iggende bedr i j fspercelen
• op v loeivelden of  waterbassins
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Stap 1.  Zon op daken en andere objecten 
De pr ior i te i t  l ig t  b i j  de real isat ie van zon op 
dak.  Di t  omdat de gemeente Steenbergen het 
belangr i jk  v indt  dat  rekening wordt  gehouden met 
het  landschap: versnipper ing en verrommel ing 
moet worden voorkomen. Ook mag de aanleg 
van een zonneveld zo min mogel i jk  ten koste 
gaan van goede agrar ische gronden in het 
bui tengebied.  Zonnepanelen op daken zowel  in 
bestaand stedel i jk  gebied a ls  in het  bui tengebied 
z i jn veela l  vergunningsvr i j  mogel i jk . 
De opgave in het  kader van het  gemeentel i jk 
duurzaamheidsbele id is  echter niet  te real iseren 
door ui ts lu i tend ‘zon op dak’  te real iseren: 
vandaar dat  ook naar zonnevelden wordt  gekeken 
als aanvul l ing op zon op dak.  Zon op andere objecten zoals op geluidsschermen op 
lantaarnpalen etc.  va l len ook onder stap 1.

In het  b i jzonder in de agrar ische sector  wordt  a l  vo lop gebruik gemaakt van zonne-
energie.  In de gehele gemeente l iggen er op daken van agrar ische bedr i j fsgebouwen 
volgens een onderzoek van de ZLTO in oktober 2019 ongeveer 11.000 zonnepanelen. 
Dat is  ongeveer 1 op de 5 agrar iërs binnen de gemeente.  De verwacht ing is  dat  d i t  de 
komende jaren toeneemt. 
Daarnaast  bre idt  het  aantal  zonnepanelen bi j  part icul ieren momenteel  aanzienl i jk  u i t . 
Om di t   te st imuleren verstrekt   de gemeente onder gunst ige condi t ies de zogenaamde 
st imuler ingslening.  Deze st imuler ingslening wordt  behalve voor de aanschaf van 
zonnepanelen ook verstrekt  om woningen energiezuiniger en levensloopbestendig te 
maken. Tevens wordt v ia het zogenaamde Regionaal  Energieloket (regionale samenwerking) 
informat ie gegeven over energiezuinig verbouwen en z i jn er  energieambassadeurs 
ingeste ld.  Deze energieambassadeurs z i jn vr i jwi l l igers en brengen indien part icul ieren 
di t  wi l len koste loos advies ui t  voor mensen die hun woning energiezuinig of  neutraal 
wi l len verbouwen.

Op de in de gemeente aanwezige bedr i jventerre inen l iggen ook nog mogel i jkheden om 
zonne-energie op daken te real iseren.  Deze mogel i jkheden z i jn tot  nu toe nog onderbenut 
gebleven. De gemeente zal  in over leg met het  bedr i j fs leven, onder andere met OPS, 
t rachten meer daken op bedr i jventerre inen te gaan benutten voor het  opwekken van 
zonne-energie.

Stap 2.  Zonnevelden onder wind
De ruimte onder en nabi j  de windturbines in de gemeente Steenbergen kan gebruikt 
worden voor de plaats ing van zonnevelden. Enerz i jds worden de plekken waar a l 
aanpassing in het  beeld van het  landschap heef t  p laatsgevonden intensief  benut. 
Anderz i jds heef t  het  benutten van deze locat ies ook economische voordelen door het 
ef f ic iënte gebruik van netwerkaanslui t ingen die a l  voor de windturbines z i jn aangelegd. 
Zon- en wind namel i jk  z i jn ook complementair  aan elkaar voor de piekbelast ing van het 

3. VISIE EN RICHTLIJNEN INPASSING ZON

4.
5.
6.

1.
2.
3.

Zon op daken

Zonnevelden onder windmolens

Zonnevelden en dubbel ruimtegebruik 
op niet-landbouwgronden. 

LOCATIE

Niet op landbouwgronden in het 
buitengebied tenzij signi�cante ruim-
telijke kwaliteitsverbetering 

Niet op landbouwgrond tenzij landbouw-
grond met een aantoonbare mindere 
kwaliteit voor de landbouw.

Alleen kleinschalige zonnevelden in 
de dorpen en kernen

Zonneladder voor grondgebonden 
zonnevelden in Steenbergen
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netwerk en een zo constant  mogel i jke aanvoer van energie. 

Cable pool ing
Op plaatsen waar zonnepanelen worden gereal iseerd nabi j  windmolens,  kan aangesloten
worden op de kabels van de molens.  Di t  wordt  ook wel  ‘cable pool ing’  genoemd. De 
pieken van het  aanbod van wind- en zonne-energie l iggen over het  a lgemeen op andere 
momenten.
De invester ingen in de infrastructuur voor windenergie kunnen bi j  de real isat ie van
zonnevelden dus dubbel  worden benut.
 
Stap 3.  Zonnevelden op delen van bedri jvenlocat ies en dubbel  ruimtegebruik op niet-
landbouwgronden. 
Wanneer er  langdur ig overruimte ontstaat  op bestaande bedr i jvenlocat ies dan kan deze 
ruimte worden benut voor de aanleg van zonnevelden. En voorbeeld hiervan is  de locat ie 
van de v loeivelden van Suiker Unie.  In een dergel i jk  afgeschermd product ie landschap 
met een steeds veranderend landschap met een steeds veranderende inr icht ing door 
het  product ieproces (grondverzet)  kunnen zonnevelden worden ingepast  zonder veel 
ef fect  op de omgeving.

In het  bui tengebied z i jn een beperkt  aantal  n iet  agrar ische bedr i jven gevest igd, 
zogenaamde niet  aan het  bui tengebied gebonden bedr i jv igheid.  Bi j  voorkeur z iet 
de gemeente dat  d i t  soort  bedr i jven verplaatst  worden naar een bedr i jventerre in. 
Om verplaats ing aantrekkel i jker  te maken wordt  de mogel i jkheid geboden om op 
de bedr i jvenbestemming of  een gedeel te van bestaande bedr i jvenbestemming een 
zonneveld te ontwikkelen.  Verschi l  met de voorgaande al inea is  dat  dan wel  de bestaande 
bedr i jvenbestemming geheel  of  gedeel te l i jk  komt te verval len.  De mogel i jkheid staat 
over igens ook open voor bedr i jven die om wat voor reden stoppen met hun bedr i j fsvoer ing 
mits de bestaande bedr i jvenbestemming in het  bui tengebied komt te verval len.

Onder zonnevelden met dubbel  ru imtegebruik worden zonnevelden verstaan waarvan 
de gronden naast  de funct ie voor het  opwekken van duurzame energie  nog een andere 
funct ie hebben. Voorbeelden van dubbel  ru imtegebruik z i jn plaats ing op v loeivelden, een 
zandwinput of  waterbassin (met dr i jvende panelen).  Ook plaats ing op een geluidsscherm 
of  geluidswal  of  a ls  overkapping van een parkeerplaats behoort  tot  de mogel i jkheden.

Stap 4.  Niet  op landbouwgronden in het  bui tengebied tenzi j : 
Steenbergen heef t  een re lat ief  groot  areaal  landbouwgrond en daarmee ook een hoge 
agrar ische product ie.  Zonnepanelen op grond beperken de agrar ische product ieruimte. 
De gemeente staat  op het  s tandpunt dat  met deze agrar ische product ieruimte zuinig 
moet worden omgesprongen. Zonnevelden moeten dan ook zo gesi tueerd worden dat 
de impact op nutt ige gronden zo laag mogel i jk  is .  Met nutt ige gronden wordt  gedoeld 
op gronden op de bi jgevoegde kaart  b i j  hoofdstuk 2 landschappen val lend onder 
zeekle ipolder en de gronden kreken tegen het  zand.

4a. Locat ies van vr i jkomende agrarische bebouwing (veehouderi j )
Indien een bestaande posi t ie f  bestemde intensieve veehouder i j  is  gestopt  of  wi l 
s toppen wi l len we de mogel i jkheid geven om de bedr i jven te saneren door de 
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bestemming aan te passen door medewerking te geven aan de real iser ing van 
een zonnepark mits er  een duidel i jke bi jdrage wordt  geleverd aan de ruimtel i jke 
kwal i te i tsverbeter ing bi jvoorbeeld door s loop van de gebouwen/of  en een passende 
landschappel i jke inr icht ing.  

In verband met de st ikstofcr is is  en de mogel i jke negat ieve gevolgen hiervan voor 
de veehouder i j  in het  a lgemeen en dus niet  a l leen de intensieve veehouder i j 
wordt  ook de mogel i jkheid geboden om in geval  van saner ing van niet  intensieve 
veehouder i j  een zonneveld te real iseren. 
Ui tgangspunt is  wel  dat  het  om kle inschal igere ontwikkel ingen gaat .  Een exacte 
maximumopperv lakte wordt  n iet  aangegeven. Di t  za l  maatwerk z i jn.

4b.Ruimtel i jke kwali tei t  en ontwikkel ing in landschappen die een zonneveld 
ruimtel i jk kunnen faci l i teren:  ini t iat ieven die wel landbouwgrond benut ten,  maar 
een duidel i jke meerwaarde hebben voor natuur,  ecologie,  groenstructuur etc.
Op de gebieden met deze aanduiding is  in de structuurv is ie van 2012 bepaald 
dat  natuurontwikkel ing de voorkeur heef t  boven agrar ische ontwikkel ing.  Een 
groot  gedeel te van de in i t ia t ieven voor zonnevelden die nu geselecteerd z i jn 
kunnen en dienen een belangr i jke bi jdrage te leveren om de natuurwaarden 
in de aangegeven gebieden verder te ontwikkelen en hebben daardoor de 
voorkeur boven in i t ia t ieven gelegen op de standaard landbouwgronden binnen 
de gemeente.  Er  l iggen duidel i jke koppelkansen met natuurontwikkel ing waar 
een aantal  van de in i t ia t ieven onder val t .  Het gaat  h ierbi j  om de gepr ior i teerde 
nog niet  ontwikkelde nat te ecologische verbindingszones (dwars lopend door a l le 
landschapstypen) en het  besloten gebied op het  zand. In het  besloten gebied op 
het  zand is  de natuurontwikkel ing niet  gekoppeld aan de ontwikkel ing van nat te 
natuur,  maar di t  kan het  wel  het  geval  z i jn.  De nat te ecologische verbindingszone 
Halsters laag/Oudland l ig t  namel i jk  in z i jn geheel  in di t  gebied.  In de Vl ietzone en 
Sl ikken en gorzen is  ontwikkel ing van zonnevelden ui tgesloten,  met ui tzonder ing 
natuur l i jk  van die in i t ia t ieven in de Vl ietzone die voldoen aan stap 3 of  4a van de 
zonneladder.  Het enkele fe i t  dat  het  p lan gelegen is  in betref fende gebieden is 
nog niet  vo ldoende om medewerking te ver lenen. Er dient  sprake te z i jn van een 
duidel i jke meerwaarde voor natuur en landschap. In hoofdstuk 2 en de bi j lagen 
2 en 3 van deze v is ie is  toegel icht  wat  onder die meerwaarde wordt  verstaan, ook 
wordt  inspirat ie aangereikt  voor de concrete invul l ing ervan.

Stap 5.  Niet  op landbouwgrond tenzi j  landbouwgrond met een aantoonbare signi f icant 
mindere kwali tei t  voor de landbouw.
In de gebieden kreken tegen het  zand en open zeekle ipolders heef t  de landbouw voorrang 
en kunnen geen zonnevelden worden gereal iseerd.  Hierop kan een ui tzonder ing worden 
gemaakt bovenop hetgeen genoemd in stap 3 en 4 voor een zonneveld op landbouwgrond 
met een aantoonbaar mindere kwal i te i t  in de huidige s i tuat ie.  Hierbi j  wordt  dus niet 
gedoeld op toekomst ige ontwikkel ingen zoals verz i l t ing.  Het gaat  echt om de huidige 
(on)geschiktheid van de grond voor landbouwdoele inden.

Stap 6.  Kleinschal ige zonnevelden (kleiner dan 2,5 ha net to)  in de dorpen en kernen
Kleinschal ige zonnevelden ‘van- en voor ’  de dorps/stadsbewoners kunnen een 
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interessante oploss ing z i jn voor de energietransi t ie  van een dorp/stad.  In een dorp/
stad kan een lokale coöperat ie worden opger icht  waardoor de baten van een dergel i jk 
zonneveld direct  ten goede aan de gemeenschap komen, en dat  draagt  in grote mate 
bi j  aan het  draagvlak voor de energietransi t ie .  De gemeente wi l  dergel i jke coöperat ieve 
in i t ia t ieven van en voor dorpsbewoners st imuleren en ondersteunen. Zonnevelden 
worden niet  in de openbare ruimte van kernen toegestaan.  Daarnaast  bestaat  ook de 
mogel i jkheid voor bedr i jven en inste l l ingen om een kle inschal ig zonneveld op e igen niet 
openbare grond te real iseren ten behoeve van het  e igen gebruik.
 
Windenergie
In het  coal i t ieakkoord is  het  vo lgende opgenomen:
We hebben voor de grootschal ige opwekking van duurzame energie een voorkeur voor 
het  gebruik van zonne-energie maar we wi l len voorkomen dat  er  in de Karol inapolder 
megawindturbines worden geplaatst .  Om deze (ruimtel i jk)  onverantwoorde windturbines 
te voorkomen en om toch aan de opgave voor windenergie te voldoen, staan wi j  toe 
dat  er  langs het  Volkerak in de Dinte loordse polders in een l i jnopste l l ing maximaal  8 
windturbines (gezien vanui t  Dinte looord in de r icht ing Steenbergen) met een t iphoogte 
lager dan 150 meter worden geplaatst .  De real isat ie van deze windturbines kan 
gecombineerd worden met maximaal  30 hectare zonnepanelen. 
Een andere var iant  voor de real isat ie van windenergie is  voor ons niet  bespreekbaar. 
Wi j  gaan in deze bestuurper iode,  dus tot  en met 16 maart  2022 geen beslui t  nemen om 
meer windturbines te plaatsen. Di t  is  nu aangegeven op de bi jgevoegde kaart .

E ind oktober 2019 heef t  Gedeputeerde Staten besloten om in afwi jk ing van ons advies 
toch een omgevingsvergunning te ver lenen voor Windpark Karol inapolder.
Di t  p lan is  naar mening van de gemeente in str i jd met een goede ruimtel i jke ordening, 
de gemeentel i jke structuurv is ie,  het  regiobod voor de real isat ie van windenergie en het 
raadsakkoord van 16 mei 2019.
Het beslui t  van Gedeputeerde Staten maakt de ui tvoer ing van het  raadsakkoord 
onmogel i jk .  Gezien het  beslui t  van Gedeputeerde Staten en het  a l  re lat ief  grote 
aantal  zonneveldprojecten wat a l  op korte termi jn wordt  opgepakt,  wordt  er  voor deze 
col legeper iode geen ruimte gegeven aan de in i t ia t ieven voor extra windmolens binnen 
de gemeente.

Concreet   houdt di t  in dat  er  vanwege de evenwicht ige voorz iening van wind- en zon geen 
medewerking wordt  gegeven aan in i t ia t ieven voor windenergie.  Door het  recente beslui t 
van de provincie en de verdere ui twerking hiervan is  het  n iet  u i tgesloten dat  de s i tuat ie 
z ich kan voordoen dat  we minder windenergie opwekken binnen de gemeentegrenzen  
dan voorgeste ld in deze ontwerp v is ie en het  raadsakkoord.  Over igens zal  a ls  er  a l 
sprake van een tekort  is  ten opzichte van de energiemix,  d i t  beperkt  z i jn tot  de plaats ing 
van maximaal  1 extra windmolen, ervan ui t  gaande dat  het  pro ject  vanui t  de provincie 
ook daadwerkel i jk  wordt  gereal iseerd.  Ook di t  is  namel i jk  n iet  zeker omdat we in beroep 
z i jn gegaan tegen het  beslui t  van de provincie om vergunning te ver lenen voor windpark 
Karol inapolder.  Hierdoor maar ook gelet  op het  grote aantal  zonne-energieprojecten wat 
geselecteerd is  in deze ontwerpvis ie,  wordt  er  nu geen standpunt ingenomen. Het gaat 
immers over de per iode tot  2030. Voor windenergie locat ies geldt  dan ook dat  de huidige 
structuurv is ie van 2012 op di t  moment niet  gewi jz igd wordt .  Na ui tspraak van de Raad 
van State wordt  er  pas een beslui t  genomen over windenergie locat ies.  Di t  s tandpunt zal 
dan worden vertaald in de structuurv is ie (= Vis ie energie en ruimte). 
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Voor de aanleg van voornamel i jk  zonnevelden z i jn vele in i t ia t ieven binnengekomen. Meer 
dan de opgave zoals die is  aangegeven in de energiemix.  Voor windenergieprojecten 
geldt  hetgeen weergegeven in hoofdstuk 3. 
In het  open agrar ische zeekle igebied dat  conform de gemeentel i jke v is ie pr imair  bedoeld 
is  voor de landbouw worden geen zonnevelden toegelaten,  net  a ls  in het  gebied kreken 
tegen het  zand. Een groot  gedeel te van de in i t ia t ieven was puur ger icht  op het  real iseren 
van zon in het  agrar ische gebied van de open zeekle ipolders,  zonder koppel ing met 
bi jvoorbeeld natuurontwikkel ing langs een ecologische verbindingszone of  bestaande 
windmolenparken en komt daardoor niet  in aanmerking voor ontwikkel ing.  De hierna 
gekozen te onderzoeken locat ies worden nader onderzocht op haalbaarheid.  Het fe i t 
dat  deze locat ies z i jn geselecteerd wi l  zeker niet  zeggen dat  ze ook daadwerkel i jk 
worden ontwikkeld.  In de prakt i jk  zul len er  zeker locat ies afval len.  Bi jvoorbeeld 
omdat ze niet  f inancieel-economisch ui tvoerbaar z i jn,  of  n iet  vo ldoen aan de e isen 
die geste ld worden aan de ontwikkel ing van een ecologische verbindingszone. 
Maar ook a ls  de zogenoemde omgevingsdia loog niet  goed wordt  door lopen door 
een in i t ia t ie fnemer staat  de mogel i jkheid nog open om medewerking te weigeren. 

De onderstaande locat ies z i jn geselecteerd a ls  onderzoekslocat ies.  Di t  betref t  a l leen 
locat ies waarvoor een afwi jk ing van het  bestemmingsplan noodzakel i jk  is  voor ten 
hoogste 25 jaar.  De termi jn van 25 jaar komt voort  u i t  het  prov inciaal  bele id.
Elk in i t ia t ie f  za l  minimaal  moeten voldoen aan de in bi j lage 4 opgenomen gedragscode 
zon op land. 

• Locat ie AFC Dinte loord. 
• Locat ie Suikerunie.
• Locat ie West land.
• Locat ie Jaartsveld.
• Locat ie Zeelandweg Oost  (De Heen).
• Locat ie Dassenberg.
• Locat ie Oudhol landsche Watergang.
• Locat ie voormal ige stor tp laats Boonhi l ,  in combinat ie met k le inschal ig part icul ier 

in i t ia t ie f  aan de Boonhi l .
• Locatie Waterhoefke.
• Locat ie De Eendracht Nieuw-Vossemeer.
• Locat ie sportpark Nieuw-Vossemeer.

Locat ie AFC Dinteloord:  zon onder wind 
• Kan voldoen aan zonneladder stap 2 
• Gelegen direct  grenzend aan Agro Foodcluster
• Directe aanslui t ing op bestaande netwerk en infrastructuur.
• Door l igg ing nabi j  Dinte l  kansen voor natuur-  en extensieve recreat ieve 

ontwikkel ing.
• Grotendeels ui t  het  z icht  van omwonenden.
• Bruto opperv lakte 12,5 ha

4. TE ONDERZOEKEN INITIATIEVEN ZONNE-ENERGIE
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Locat ie Suiker Unie: 
• Kan voldoen aan zonneladder stap 2 en 3
• Energie opwekking op bedr i jventerre in AFC Nieuw Pr insenland
• Dubbelgebruik van de gronden
• Grotendeels ui t  het  z icht  van omwonenden en passanten
• Bruto-opperv lakte 9,5 ha.

Locat ie West land.
• Kan voldoen aan zonneladder stap 3.
• Energieopwekking gelegen tussen kassengebied West land en snelweg gereserveerd 

voor waterberging.
• Dubbelgebruik van de gronden.
• Ui t  het  z icht  ont t rokken van omwonenden.
• Bruto opperv lakte 3 ha.

Locat ie Jaartsveld:  zon icm ruimtel i jke kwali tei tsverbeter ing 
• Kan voldoen aan stap 3.
• Saner ing van niet  aan het  bui tengebied gebonden bedr i j fs locat ie
• Mogel i jkheden voor combineren met natuurontwikkel ing en waterberging langs 

de Vl iet
• Ruimtel i jke kwal i te i tsverbeter ing en duurzame energie opwekking
• Bedr i j fsperceel  t ransformeert  naar zonneveld
• Bruto opperv lak 5 ha of  meer (afhankel i jk  van vraag of  tota le terre in of  gedeel te 

terre in wordt  ontwikkeld voor zonnevelden met bi jbehorende natuurontwikkel ing)
 
Locat ie Zeelandweg oost

• Kan voldoen aan zonneladder stap 4a.
• Sanering veehouderi jgedeelte agrarische bedri j fsvoering.
• Beperkte omvang.
• Bruto-oppervlakte 2,3 ha.

Locat ie Dassenberg:  Zon icm natuurontwikkel ing en duurzaam beheer
• Kan mogel i jk  vo ldoen aan zonneladder stap 4b (nader ui t  te werken)
• Natuurversterk ing en duurzame energie opwekking
• Grotendeels reeds van nature ingepast
• Grotendeels ui t  het  z icht  van omwonenden en passanten
• Landschappel i jke kwal i te i tsverbeter ing.
• Omzett ing landbouwgrond naar energie landschap en natuur
• Bruto opperv lak 15 ha
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Locat ie Oudhol landsche Watergang
• Kan voldoen aan zonneladder stap 4b (nader ui t  te werken)
• Natuurversterk ing en duurzame energie opwekking
• Landschappel i jke kwal i te i tsverbeter ing /  t i jdel i jk  zonneveld (15 jaar) .  15 

jaar omdat het  h ier  gaat  om een aparte regel ing voor aanleg zonnevelden in 
natuurgebieden (pi lot  prov incie)

• Na 15 jaar t ransformeert  het  gehele gebied naar natuur.
• Bruto opperv lak 27 ha

Locat ie Voormalige stor tplaats Boonhi l  in combinat ie met kleinschal ig part icul ier 
ini t iat ief  aan de Boonhi l .

• Kan mogel i jk  vo ldoen aan stap 4b (nader ui t  te werken)
• Voormal ige stor tp laats gemeentel i jke e igendom, t ransformeert  naar 

natuurontwikkel ing en zonneveld.
• Gecombineerd met dichtbi jgelegen part icul ier  in i t ia t ie f .
• Twee eigenaren werken samen.
• Natuurontwikkel ing EVZ Kruis landse Kreken.
• Bruto opperv lak c i rca 8,5 ha.

Locat ie Waterhoefke
• Kan mogel i jk  vo ldoen aan zonneladder stap 4b (nader ui t  te werken).
• Gelegen op besloten gebied op het  zand.
• Dichtbi j  Landgoed Dassenberg.
• Twee eigenaren werken samen.
• Natuurontwikkel ing noodzakel i jk  (nader ui t  te werken).
• Locat ie wordt  nu één keer per jaar gebruikt  voor muziekevenement.  (Wat gaat 

h iermee gebeuren?)
• Bruto opperv lakte 34 ha

Locat ie Eendracht  Nieuw-Vossemeer
• Kan mogel i jk  vo ldoen aan stap 5 (nader ui t  te werken)
• Grootschal ige locat ie.
• Weinig tot  geen omwonenden.
• Nauwel i jks z ichtbaar.
• Geen geschikte landbouwgrond (nog wel  nader te onderbouwen).
• Bruto opperv lak 45 ha.

Sportveld Nieuw-Vossemeer
• Voldoet  aan stap 6.
• Lokaal  in i t ia t ie f  op basis van de postcoderoos.
• Niet  echt z ichtbaar vanaf openbare weg.
• Voldoet  aan bestemmingsplan.
• Bruto opperv lak 1,7 ha.
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Wat betekenen deze keuzes g lobaal  ingeschat voor de tota le opgave zonnevelden tot 
2030

Opgave energiemix netto ha zonnevelden tot en met 2030 93 ha

Totaal aantal ha netto zonneveld nader te onderzoeken 
locaties 

Tussen 70 ha en 95 ha

Saldo -/- 23 ha +/+ 2 ha

Voor de energiemix geldt  het  aantal  net to ha aan zonnepanelen.  Omdat di t  per locat ie 
kan verschi l len staat  per project  enkel  de bruto-opperv lakte aangegeven en is  er  een 
hele g lobale inschatt ing gemaakt van de te verwachte net to ha aan zonneveld.  Netto 
wi l  zeggen de exacte opperv lakte aan zonnepanelen.  Bruto betref t  het  gehele terre in 
inclusief  tussen gelegen paden en ruimte voor natuur-  en landschapsontwikkel ing.
Waar het  betref t  de koppel ing van een locat ie met natuurontwikkel ing langs een nog niet 
gepr ior i teerde ecologische verbindingszone gelden aanvul lend op de e isen opgenomen 
in bi j lage 2 de inr icht ingeisen zoals die gelden in de toegevoegde bi j lage 3.

Aan de hand van de tabel  kan de conclusie worden getrokken dat  er  voor lopig geen 
nieuwe locat ies voor de ontwikkel ing van zonnevelden behoeven te worden geselecteerd. 
Mocht bl i jken dat  een aantal  van de te onderzoeken locat ies ui te indel i jk  n iet  ontwikkeld 
worden dan ontstaat  er  een nieuw keuzemoment.
Op bi jgevoegde kaart  s taan al le potent ië le zonneveldlocat ies in beeld.  Van de locat ies 
die val len onder de stappen van de zonneladder 1,2,3,4a en 6 is  of  l i jk t  het  vr i j  zeker 
dat  ze kunnen voldoen aan het  vastgeste lde bele idskader in deze v is ie,  deze hebben 
een groen aanduiding.  Di t  moet nog wel  worden aangetoond en er moet ook aan de 
gebruikel i jke randvoorwaarden worden voldaan. Het enige plan dat  va l t  onder stap 5 
mindere kwal i te i t  landbouwgrond),  zonneveldini t ia t ie f  Eendracht Nieuw-Vossemeer 
heef t  ook een groene aanduiding vanwege de brede maatschappel i jke steun. Wel  is  het 
noodzakel i jk  om goed te onderbouwen dat  deze grond inderdaad landbouwgrond is  van 
mindere kwal i te i t .  Mocht de in i t ia t ie fnemer  tegen de verwacht ing in hier  n iet  in s lagen 
dan zal  a lvorens hier  een beslui t  over wordt  genomen di t  worden kortgesloten met uw 
gemeenteraad.
Van de plannen val lend onder stap 4b (koppel ing met natuurwaarden) moet nog nader 
worden aangetoond dat  de plannen inderdaad kunnen voldoen aan de v is ie.  De huidige 
informat ie is  nog te summier om hierover een oordeel  te vel len.  Deze plannen hebben 
een oranje aanduiding op de kaart  gekregen.  Daarnaast  s taan er op de kaart  twee locat ies  
nabi j  het  Volkerak aangeduid met paars.  Di t  z i jn locat ies die mogel i jk  in aanmerking 
kunnen komen voor cable pool ing (stap 2).  Vanwege de lopende beroepszaak tegen 
het  windmolenpark Karol inapolder kan hierover vanwege de onzekere s i tuat ie  geen 
ui tspraak worden gedaan. Ten oosten van de kern Dinte loord tegen de A4/A27 aan  is 
ook een paars gebied weergegeven. Hierover is  geen oordeel  geveld omdat di t  a l leen 
in samenhang gezien kan worden met een totaalontwikkel ing van het  gebied.  Di t 
proces loopt.  De in rood opgenomen locat ies val len zonder meer af .  Voor het  grootste 
gedeel te betref t  d i t  locat ies die gelegen z i jn op landbouwgrond, zonder dat  z i j  onder 
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de ui tzonder ingen val len.  Van één locat ie die wel  zou kunnen voldoen aan de e isen is 
duidel i jk  dat  het  f inancieel-economisch niet  u i tvoerbaar is  omdat de in i t ia t ie fnemer niet 
beschikt  over het  e igendom.
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TE ONDERZOEKEN  
INITIATIEVEN OP KAART

Zonneveldinitiatief waaraan geen medewerking wordt 
verleend vanwege locatie of onzekerheid uitvoering.

Zonneveldinitiatief wat nader onderzocht gaat worden 
op haalbaarheid en wenselijkheid door het college.

Zonneveldinitiatief wat nader onderzocht gaat worden op 
haalbaarheid en wenselijkheid door de gemeenteraad.

Initiatief zonneveld waarover nog geen uitspraak wordt 
gedaan in afwachting van de uitkomst van de beroepszaak 
inzake windmolenpark Karolinapolder of vanwege 
samenhang met andere ontwikkelingen.
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Het enkele fe i t  dat  deze in i t ia t ieven nu z i jn geselecteerd,  wi l  n iet  zeggen dat  er  ook 
automat isch aan wordt  meegewerkt  middels het  vo lgen van een planologische procedure. 
Het merendeel  van de in i t ia t ieven is  nog onvoldoende ui tgewerkt  om hier  een bindende 
ui tspraak over te doen. De select ie in di t  document wi l  s lechts zeggen dat  we deze 
in i t ia t ieven nader gaan onderzoeken en ui twerken en andere in i t ia t ieven (voor lopig) 
n iet .

Keuzes op hoofdl i jnen
Veel  van de in i t ia t ieven z i jn ui tgekozen vanwege de mogel i jkheden die er  l iggen 
om gemeentel i jke natuurdoelste l l ingen zoals de real iser ing van de Ecologische 
Verbindingszones te bewerkste l l igen.  In de ui twerking  van de verdere planvorming 
moet hier  dan wel  vo ldoende aandacht aan worden besteed. Di t  geldt  ook voor eventuele 
andere e lementen die betrekking hebben op de maatschappel i jke meerwaarde.  De 
exacte cr i ter ia waaraan een zonneveld plan moet voldoen z i jn nog niet  in di t  document 
ui tgewerkt .  Di t  heef t  a ls  nadeel  dat  zowel  de aanvrager a ls  andere belanghebbenden 
niet  exact  weten waar ze aan toe z i jn.  Dus een stukje onzekerheid.  Het grote voordeel 
is  echter dat  er  maatwerk kan worden geleverd en dat  er  ru imte is  voor over leg en 
part ic ipat ie bi j  de verdere ui twerking.  Niet  a l les z i t  in beton gegoten. Di t  komt ook meer 
overeen met de f i losof ie van de Omgevingswet. 

Enexis
Enexis heef t  aangegeven een voorkeur te hebben voor grotere in i t ia t ieven omdat deze 
direct  kunnen worden aangesloten op een hoofdstat ion,  zonder dat  h iervoor grote 
aanpassingen nodig z i jn aan het  d is t r ibut ienet .  Groter  wordt  h ier  gezien a ls  in i t ia t ieven 
groter  dan 6MW, wat overeenkomt met een opperv lakte van 6ha en meer.  Hiervoor is 
vooralsnog voldoende ruimte.

Zi j  z i jn echter minder posi t ie f  ten opzichte van kle inere in i t ia t ieven met een opperv lakte 
van 6 ha net to en minder.  Deze worden niet  rechtstreeks aangesloten op het  hoofdstat ion 
maar opgenomen in het  t ransport  en distr ibut ienetwerk waar ook zonne-energie op 
daken wordt  aangesloten.  Z i j  z i jn dan ook bevreesd dat  het  ver lenen van medewerking 
aan een groot  aantal  k le inere in i t ia t ieven ten koste gaat  van de aanleg van zonnepanelen 
op daken. Di t  moet natuur l i jk  voorkomen worden. Daarom zal  b i j  a l le  in i t ia t ieven voor 
de real iser ing van zonnevelden in het  b i jzonder voor de k le inere,   ook naar de toekomst 
toe,  a l t i jd vooraf  advies worden ingewonnen bi j  Enexis.  Waarbi j  de gevolgen voor het 
bestaande net  in re lat ie tot  de ruimte voor zonne-energie op daken centraal  za l  s taan. 
Het huidige aantal  geselecteerde te onderzoeken kle ine in i t ia t ieven is  zodanig beperkt 
dat  d i t  geen belemmeringen zal  opleveren voor de real iser ing van zonne-energie op 
daken.

Verhouding Visie energie en ruimte tot  de RES
In hoofdstuk 1 is  b i j  achtergronden al  melding gemaakt van de Regionale Energiestrategie. 
De gemeente Steenbergen maakt onderdeel  u i t  van West-Brabant waar 16 gemeenten 
onder val len.  Gezamenl i jk  moeten de gemeenten naar het  Ri jk aangeven wat de regionale 
bi jdrage is  aan het  bereiken van de vastgeste lde doelste l l ingen in het  k l imaatakkoord 
voor het  jaar  2030. De v is ie energie en ruimte zoals die vastgeste ld gaat  woorden 
door de gemeenteraad is  de inbreng van de gemeente Steenbergen in de regionale 
energiestrategie. 

5. VOORTGANG/EVALUATIE
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Verhouding Visie energie en ruimte tot  het  provinciaal  beleid
Elk ruimtel i jk  in i t ia t ie f  dus ook het  in i t ia t ie f  voor real iseren van een zonneveld moet 
worden getoetst  aan het  prov incia le bele id.  Bi j  de concrete ui twerking zal  in het  kader 
van een zorgvuldige belangenafweging ook rekening moeten worden gehouden met 
andere re levant bele id en regelgeving waaronder ook het  prov incia le bele id.  Denk hierbi j 
aan bi jvoorbeeld cul tuurhistor ie,  archeologie en het  natuurbele id van de provincie.

Tijdspad
Met de ui twerking van de geselecteerde in i t ia t ieven zal  gestar t  worden na vastste l l ing 
van de Vis ie energie en ruimte door de gemeenteraad. Gedurende een per iode van 
minimaal  2 jaar na vastste l l ing van de v is ie energie en ruimte kr i jg t  e lke in i t ia t ie fnemer 
de mogel i jkheid om zi jn of  haar plannen ui t  te werken. Di t  wi l  zeggen dat  ze in de per iode 
van 2 jaar een plan gereed en compleet  hebben op basis waarvan de planologische 
procedure kan worden opgestar t .

In ieder geval  e lk jaar na vastste l l ing van de Vis ie energie en ruimte zal  de gemeenteraad 
op de hoogte worden gehouden van de vorder ingen van de gekozen in i t ia t ieven en 
van eventuele nieuwe in i t ia t ieven die z i jn ingediend en voldoen aan deze v is ie.  Maar 
ook van de ontwikkel ingen op r i jks-  regionaal  en provinciaal  n iveau met betrekking 
tot  de energietransi t ie .  Daarnaast  za l  ook jaar l i jks voor zover a ls  mogel i jk ,  worden 
bi jgehouden wat de vorder ingen z i jn op het  gebied van aanleg van zonne-energie op 
daken en van de energiebespar ingsdoelste l l ingen omdat di t  gevolg kan hebben voor 
de totaalopgave.  Als er  b i jvoorbeeld meer zonne-energie op daken en meer bespaard 
wordt  dan verwacht dan staan er in wezen twee opt ies open voor de per iode tot  2030. 
Of we gaan minder zonnevelden en windmolens real iseren dan nu gepland of  we gaan 
de geste lde doelste l l ing om in 2040 energieneutraal  te z i jn eerder halen.  Di t  z i jn de 
keuzes die jaar l i jks gemaakt kunnen worden door de gemeenteraad. Indien bl i jk t  dat  de 
ontwikkel ingen wel  lopen conform het geste lde in de energiemix dan behoeft  er  n iets te 
wi jz igen en kan de gemeenteraad di t  voor kennisgeving aannemen. 

Als er  tussendoor ontwikkel ingen of  in i t ia t ieven z i jn die eerder een bi js te l l ing van het 
bele id vragen dan aangegeven in het  t i jdspad dan bestaat  h ier  ook a l t i jd de mogel i jkheid 
voor.

Samenvat t ing
De v is ie energie en ruimte,  is  een dynamisch document dat  indien noodzakel i jk  c.q. 
wensel i jk  regelmat ig kan worden bi jgeste ld.  Indien de gemeenteraad het  wensel i jk  acht 
kunnen de geselecteerde te onderzoeken locat ies afval len en/of  kunnen er nieuwe te 
onderzoeken locat ies voor zonnevelden worden toegevoegd. In de prakt i jk  zul len een 
aantal  geselecteerde in i t ia t ieven niet  de e indstreep halen.  Minimaal  één keer per jaar 
za l  de voortgang worden geëvalueerd en indien noodzakel i jk  za l  de v is ie dan worden 
bi jgeste ld. 
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6. SOCIAL RETURN 
(AANVULLING OP UITVOERINGSPARAGRAAF HOOFDSTUK 5 STRUCTUURVISIE)

Maatschappel i jke meerwaarde
De gemeente Steenbergen biedt  in i t ia t ie fnemers mogel i jkheden om zonnevelden 
te ontwikkelen,  te real iseren en te explo i teren.  De gemeente Steenbergen v indt  het 
belangr i jk  dat  de zonnevelden ook voldoende maatschappel i jke meerwaarde genereren. 
Zonnevelden zul len moeten bi jdragen aan maatschappel i jke doelen.  De maatschappel i jke 
meerwaarde is  een aanvul l ing op de goede inpassing in de omgeving ( locat iekeuze, 
opste l l ing en inr icht ing en landschappel i jke inpassing),  d ie a ls
basisvoorwaarde worden gehanteerd zoals opgenomen in bi j lage 1 en 2. 

Bovenop de basis voorwaarde is  er  in de meeste deelgebieden ook een koppel ing 
gemaakt met de ontwikkel ing van ruimtel i jke kwal i te i t .  Dat  kan z i jn in de vorm van 
de saner ing van bedr i j fsbebouwing in het  bui tengebied en van het  ontwikkelen van 
natuur.  De gemeente Steenbergen z iet  de ontwikkel ing van ruimtel i jke kwal i te i t  a ls  een 
maatschappel i jke meerwaarde. 

Op grond van art ike l  6.24 van de Wet op de ruimtel i jke ordening kan de gemeente een 
bi jdrage ruimtel i jke ontwikkel ing vragen. De bi jdrage ruimtel i jke ontwikkel ing heef t  geen 
betrekking op kosten die in of  d i rect  gekoppeld z i jn aan het  p langebied.  Het gaat  h ier  om 
een bi jdrage e lders in de gemeente bi jvoorbeeld voor een Ecologische verbindingszone 
( in de ui tvoer ingsparagraaf  van de structuurv is ie staan de zaken opgenoemd waar de 
ontvangen bi jdragen aan worden ui tgegeven). 

Voor de ontwikkel ing van zonnevelden wordt  u i tgegaan van een eenmal ige bi jdrage 
ruimtel i jke ontwikkel ing van € 1500,-  per MW aan zonnepanelen.  Di t  is  de minimale 
maatschappel i jke meerwaarde die moet worden geleverd bi j  de ontwikkel ing van en 
zonnepark.  Wanneer een in i t ia t ie fnemer aantoonbaar meer investeert  in maatschappel i jke 
meerwaarde dan het  bedrag voor de bi jdrage ruimtel i jke ontwikkel ing,  dan kan de 
gemeente een lagere of  geen bi jdrage te vragen. De invester ing in maatschappel i jke 
meerwaarde is  dan immers op een andere manier  verzekerd.

Er z i jn veel  mogel i jkheden om de maatschappel i jke meerwaarde vorm te geven. Enkele 
voorbeelden van een fys ieke invul l ing z i jn:
• aanvul lende inr icht ingselementen bovenop de landschappel i jke inpassing:  extra 

landschap/natuur,
• recreat ie/ informat ieverstrekking,  waterberging.

Daarnaast  z i jn er  ook mogel i jkheden voor een f inancië le invul l ing:
• part ic ipat ie in het  zonnepark door omwonenden of  ru imer bewoners van de gemeente
al  dan niet  in de vorm van een energiecoörperat ie;
• tegemoetkoming van een in i t ia t ie fnemer aan omwonenden of  andere inwoners
van een kern of  de gemeente in de vorm van bi jvoorbeeld bi jdragen voor het
verduurzamen van woningen ( jur id isch gezien pas na introduct ie van de
nieuwe omgevingswet in 2021).
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Klimaatakkoord en lokale part icipat ie
In het  k l imaatakkoord wordt  u i tgegaan van een ambit ie van 50% lokaal  e igendom 
bi j  de ontwikkel ing van zonnevelden en windenergieprojecten.  Er  wordt  echter niet 
aangegeven hoe di t  dan moet gebeuren en er z i jn geen wette l i jke mogel i jkheden om di t 
af  te dwingen. De gemeente heef t  a ls  u i tgangspunt om di t  na te streven. In hoeverre di t 
reëel  en wensel i jk  is  za l  voor lopig per project  worden bekeken.

Er z i jn verschi l lende mogel i jkheden om vorm te geven aan het  lokale e igendom. 
Vooralsnog wordt  er  u i tgegaan van een faci l i terende ro l  van de gemeente waarbi j  de 
gemeente zel f  geen f inancieel  r is ico loopt.  Per project  za l  worden gekeken of  en hoe er 
op basis van deze faci l i terende ro l  vorm kan worden gegeven aan het  u i tgangspunt zoals 
opgenomen in het  k l imaatakkoord.

Mogeli jkheden lokale part icipat ie in de toekomst
Naast de faci l i terende ro l  bestaat  ook de mogel i jkheid a ls  gemeente om de regie te 
nemen met gedeeld r is ico of  de regie te nemen met vol ledig r is ico.

Regie nemen met gedeeld r is ico houdt in een samenwerking met Energie Fonds Brabant 
(EFB)/provincie.  De gemeente(n) ste l len de kaders.  EFB organiseert  50% en samen 
wordt  r is ico gedragen en proces en projectpart ic ipat ie ui tgewerkt . 

Bi j  de bi jeenkomsten over de RES is  d i t  onderwerp ook aan bod gekomen. Op basis van 
deze gesprekken is  door de gemeente Steenbergen de conclusie getrokken dat  wanneer 
er  wordt  gekozen voor de opt ie van regie nemen met gedeeld r is ico,  d i t  vanwege de 
complexi te i t  en arbeidsintensiv i te i t  d ie een dergel i jke keuze met z ich meebrengt a l leen 
maar wensel i jk  is  a ls  h ieraan meerdere gemeenten meedoen. Bi j  de verdere toekomst ige 
ui twerking van de RES zal  de wensel i jkheid hiervan nader worden onderzocht.

De opt ie van vol ledig r is ico val t  ook op de langere termi jn af  vanwege de complexi te i t 
en arbeidsintensiv i te i t  d ie di t  met z ich meebrengt.  Bi j  opt ie 2 heb je de steun en 
deskundigheid van werknemers die werken voor het  Energiefonds en andere grotere 
gemeenten in de regio.  Di t  ontbreekt  b i j  de opt ie van vol ledig r is ico.
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7. BESTUURSRECHTELIJK JURIDISCH KADER

Omgevingsvergunning
Op grond van het  prov inciaal  bele id dient  de planologische medewerking te worden 
ver leend v ia een projectbeslui t  op grond van een omgevingsvergunning conform de Wabo 
(Wet a lgemene bepal ingen omgevingsrecht)  met afwi jk ing van het  bestemmingsplan 
voor maximaal  25 jaar en niet  op basis van een bestemmingsplanwi jz ig ing.  Het idee 
hierachter is  dat  een zonneveld a ls  ie ts  t i jdel i jks wordt  gezien en daarom niet  apart 
bestemd dient  te worden. Het is  geen probleem om di t  u i tgangspunt ook a ls  gemeente 
aan te houden.

Het is  echter zaak dat  in het  geval  de aanleg van het  zonneveld samengaat met nieuwe 
natuurontwikkel ing er  wel  een bestemmingsplanwi jz ig ing plaats v indt .  Niet  voor de 
aanleg van de zonnepanelen zel f  maar voor het  borgen van de natuurontwikkel ing in 
een daarbi j  passende bestemming.

Di t  kan er voor zorgen dat  er  dus in de prakt i jk  vaak twee jur id ische procedures worden 
gevolgd naast  e lkaar.  De procedure op grond van de Wabo voor de zonnepanelen en de 
procedure op grond van de Wet  ru imtel i jke ordening voor het  borgen van de gewenste 
natuurontwikkel ing.

Een vergel i jkbare wi jze van handelen zal  worden gehanteerd na inwerkintreding van 
de nieuwe Omgevingswet.   Bi j  de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet zal 
h iervoor formeel  jur id isch nog een apart  beslui t  worden genomen door uw raad.

Bevoegd  gezag
Het col lege is  bevoegd gezag voor het  ver lenen van een omgevingsvergunning in het  kader 
van het  Wabo-projectbeslui t .  Di t  kan al leen onder de voorwaarde dat  de gemeenteraad 
een verklar ing van geen bedenkingen (vvgb) afgeef t .  Art ike l  6.5,  derde l id,  Bor (Beslui t 
omgevingsrecht)  b iedt  de raad de mogel i jkheid om categor ieën van geval len aan te 
wi jzen waarvoor een verklar ing van geen bedenkingen niet  is  vere is t .

Op basis van de nieuwe Omgevingswet is  het  col lege het  bevoegde gezag voor de 
beslui tvorming over een zogenaamde bui tenplanse omgevingsplan act iv i te i tsprocedure 
tenzi j  de gemeenteraad anders besl is t .

Op 20 december 2012 z i jn deze categor ieën aangewezen. Voorgeste ld wordt  om de 
in i t ia t ieven voor de aanleg van zonnevelden zoals genoemd in de v is ie energie en ruimte 
en aangeduid in groen op de bi j  deze v is ie gevoegde kaart  aan deze categor ie van 
geval len toe te voegen. Het betref t  h ier  in i t ia t ieven die val len onder stap 2,3,4a of  5 
van de zonneladder.
In i t ia t ieven val lend onder stap 4b, combinat ie met natuurontwikkel ing,  aangeduid 
met oranje op de v is ie genoemde kaart  moeten al t i jd voor een verklar ing van geen 
bedenkingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
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BIJLAGE 1.  EEN ZONNEVELD

In deze bi j lage wordt  kort  u i t leg gegeven over zonneveld.  Hoe z ien de velden erui t , 
wat  voor verschi l len z i jn daar in mogel i jk?  En hoe werkt  het?  Hoeveel  energie wordt  er 
opgewekt en wat kunnen we daarmee?  

Zonneveld
De energie wordt  opgewekt met pv-panelen of  thermische panelen,  aaneengeschakeld 
en in r i jen opgeste ld.  Di t  is  het  panelenveld,  het  funct ionele deel  van het  zonneveld.  De 
opste l l ing van de panelen kan zowel  zuid a ls  oost-west  ger icht  z i jn.  De panelenopste l l ingen 
kunnen een hoogte hebben tussen 1 en 3 meter.  Bui ten het  panelenveld is  nog ruimte 
nodig voor de inr icht ing van de entree,  de t ransformator-gebouwt jes,  afscherming door 
een hekwerk of  s loot  en ruimte voor het  inpassen in het  landschap. Hoeveel  d i t  za l  z i jn, 
hangt af  van het  gebiedstype,  de groot te van het  terre in en de hoeveelheid schaduw op 
het  terre in. 

Op een zonneveld kan op di t  moment tussen de 0,8 tot  1,25 MW per hectare worden 
opgewekt,  afhankel i jk  van het  type opste l l ing.  Een hectare zonneveld met pv panelen 
levert  e lektr ic i te i t  voor zo’n 200 huishoudens.  De l igg ing nabi j  energievragers is  gewenst 
om het netwerk zo min mogel i jk  te belasten en de netwerkkosten zo laag mogel i jk  te 
houden. 

Een zonneveld verandert  de omgeving.  Het bouwen van de ste l lages met panelen en de 
behuiz ingen voor t ransformatoren is  een ‘n ieuwe’  verschi jn ingsvorm in het  landschap. 
Deze impact is  vooral  ru imtel i jk  en v isueel .  Op het  gebied van mi l ieuaspecten is  de 
impact veel  ger inger.  Zonnevelden produceren namel i jk  heel  weinig geluid en er 
z i jn geen externe vei l igheidsr is ico’s zoals ontplof f ings-,  s t ra l ings of  tox isch gevaar. 
Schi t ter ing levert  over het  a lgemeen geen over last  op voor bi jvoorbeeld het  verkeer of 
omwonenden. Een zonneveld kan zowel  voor-  a ls  nadelen opleveren voor de f lora en 
fauna. Als randvoorwaarde ste l len we dat  d i t  een voordeel  moet z i jn.  Afhankel i jk  van de 
aanwezige natuurwaarden in een gebied dient  h iervoor aandacht te z i jn.

De opperv lakte van een grondgebonden opste l l ing kan op twee manieren worden beschouwd. 
Netto,  a ls  de opperv lakte van het  panelenveld (een v i r tuele grens rondom de aaneen staande 
panelenr i jen en t ransformatorbehuiz ingen).  Bruto,  a ls  het  vo l ledige zonnepark ( inclusief 
landschappel i jke inpassing en zones voor onderhoud en schaduwafstand).
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De omgeving
Bi j  een in i t ia t ie f  voor een zonneveld  spelen er  verschi l lende belangen ui t  de omgeving. 
Naast  de gemeente en provincie,  d ie voor hun geste lde opgave en ambit ie staan, z i jn di t 
de netbeheerders,  de belangenbehart igers (oa.  ZLTO en BMF) en de lokale omwonenden. 
Enexis is  in de gemeente Steenbergen de beherende instant ie van het  e lektr ic i te i tsnet . 
In theor ie moet Enexis a l le  in i t ia t ieven aanslui ten,  maar de (maatschappel i jke)  kosten 
hiervan kunnen oplopen. Het belang van een netbeheerder is  om di t  in de hand te 
houden en de netbeheerder wi l  daarom graag in een vroeg stadium meedenken met 
in i t ia t ieven. 

De LTO vraagt  om in de afweging het  huidige gebruik van de grond mee te nemen en 
zuinig om te gaan met landbouwgrond waar goede omstandigheden z i jn voor pr imaire 
product ie.  Het ui tgangspunt is  om de beste landbouwgronden beschikbaar te houden 
voor landbouwkundige doele inden. LTO geef t  daarbi j  aan te spreken vanui t  het  col lect ieve 
belang en niet  a l t i jd vanui t  het  belang van de indiv iduele ondernemer.  De lokale afdel ing 
van de LTO en indiv iduele boeren kunnen hier  anders over denken.
Di t  s tandpunt is  in deze v is ie overgenomen.

Het belang van de NMF is de bescherming van natuur en landschappen. Ze vragen dan 
ook om geen zonneparken te real iseren in natuurgebieden en zonneparken aan te leggen 
op een wi jze die het  karakter  van het  landschap niet  aantast .  Besloten landschappen 
z i jn vanui t  d ie opt iek meer geschikt  omdat parken daar in a l  veel  meer wegval len tegen/
tussen de aanwezige begroei ing.  Verder wi l  de NMF graag de lokale in i t ia t ieven steunen. 
Di t  levert  n iet  a l leen zonnevelden op die passen bi j  de omgeving maar di t  betekent ook 
betrokkenheid en ‘winst ’  voor de lokale gemeenschap. Ook deze standpunten worden 
ondersteund door de gemeente. 

De in i t ia t ieven die z i jn geselecteerd l iggen niet  in bestaande natuurgebieden maar wel 
aanslui tend aan bestaande natuurelementen en worden ju is t  gebruikt  om extra aanleg 
van natuur mogel i jk  te maken. Zowel  in het  besloten gebied a ls  nabi j  de ecologische 
verbindingszones.  De laatste gebieden l iggen wel  grotendeels in het  open gebied en 
hiervoor is  dus extra aandacht nodig voor de landschappel i jke inpassing.

Voor de lokale gemeenschap kan een zonneveld zowel  posi t ieve a ls  negat ieve gevolgen 
hebben. Er spelen dan ook meerdere lokale belangen. Direct  omwonenden worden 
geconfronteerd met een verander ing van hun leefomgeving.  Dat  is  enerz i jds de (v isuele) 
impact die een grondopste l l ing kan hebben en anderz i jds eventuele aanpassingen aan 
de structuur,  natuur en rout ing van de leefomgeving.  De lokale bevolk ing kan ook een 
direct  belang in een zonnepark hebben. Financieel  in de vorm van een aandeel  in het 
zonneveld of  intr ins iek,  a ls  b i jdrage aan de verduurzaming van de leefomgeving. 
Als er  aan in i t ia t ieven wordt  meegewerkt  nabi j  de kernen zoals genoemd in deze v is ie zal 
d i t  zodanig dienen te gebeuren dat  d i t  een meerwaarde heef t  voor extensieve recreat ie 
en/of  natuurdoele inden in combinat ie met een goede landschappel i jke inpassing 
waardoor velden niet  d i rect  vanui t  de woningen z i jn te z ien.
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Landschappel i jke waarden
Vanui t  een landschappel i jk  oogpunt is  in het  bui tengebied ruimte voor zowel  k le inschal ige, 
middelgrote a ls  grootschal ige in i t ia t ieven. De aard van de locat ie en de omgeving z i jn 
mede bepalend hier in.  In i t ia t ie fnemers dienen hiermee rekening te houden in hun 
planvorming.  Globaal  kan de volgende indel ing gehanteerd worden:

Kle inschal ig z i jn de velden tot  2,5 hectare;
Middelgroot  z i jn velden van 2,5 tot  8,5 hectare;
Grootschal ig z i jn velden groter  dan 8,5 hectare.

De groot te van een zonneveld moet passen in de omgeving en wordt  daarom afgestemd 
op de aard en schaal  van het  landschap en/of  de nabi jgelegen kern. 

Bi j  real isat ie van zonnevelden geldt  maatwerk per gebied.  De gemeente is  te groot 
en te complex om voor e lke mogel i jke s i tuat ie vooraf  regels en randvoorwaarden te 
ste l len.  Het ontwikkelen van een zonneveld wordt  gezien a ls  een maatwerkopgave, 
waarbi j  e lk in i t ia t ie f  op z ich ( in z i jn context)  beoordeeld wordt .  De gemeente hanteert 
daarvoor een zonneladder waar in ook rekening wordt  gehouden met een benader ing 
per type landschap. De gemeente zal  daarom zowel  vooraf  a ls  t i jdens het  vo l ledige 
vergunningentra ject  b l i jven beoordelen of  het  zonneveld passend is .

In het  beginstadium gaat  deze afweging vooral  over de geschiktheid van de locat ie: 
de groot te en mogel i jke ui ts t ra l ing van het  zonneveld ten opzichte van de locat ie zel f , 
de directe omgeving en het  landschap. Ti jdens de ui twerkingsfase zal  de gemeente 
beoordelen of  de opzet  van het  zonneveld en de landschappel i jke inpassing goed 
afgestemd z i jn op de landschappel i jke en cul tuurhistor ische waarden van de omgeving. 
Een voorwaarde voor het  vergunnen van een zonneveld  is  daarom een goed ui tgewerkt 
inr icht ingsplan met zorgvuldige aandacht voor landschappel i jke inpassing en de wi jze 
waarop invul l ing is  gegeven aan de maatschappel i jke meerwaarde.

Mogel i jke opste l l ing van de panelen.

lage panelen (tot ca. 1 m.)

middelhoge panelen (ca. 1 m. tot ooghoogte)

hoge panelen (ca. 2 tot 3 m.)
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Netaanslui t ingen en de groot te van zonnevelden
Zonnevelden kunnen niet  zo maar overal  worden geplaatst .  Om f inancieel  haalbaar te 
z i jn en niet  tot  hoge maatschappel i jke kosten te le iden, moeten velden op een rendabele 
afstand van een netaanslui t ing l iggen. Zonnevelden tot  maximaal  1,75 MW (circa 2,5 
hectare met de huidige technieken) kunnen in pr incipe op het  laagspanningsnet worden 
aangesloten.  Di t  netwerk l ig t  overal  waar e lektr ic i te i t  afgenomen wordt ,  dus in de kernen 
en naar de erven in het  bui tengebied.  Di t  z i jn opperv laktes die kunnen worden gezien 
a ls  k le inschal ige zonnevelden.

Zonnevelden vanaf een product ie van 1,75 MW tot  maximaal  6 MW dienen aangesloten 
te worden op de t ransportverdeelstat ions in het  e lektr ic i te i tsnetwerk.  Daarbi j  moet 
rekening worden gehouden met de beschikbare capaci te i ten van het  bestaande net . 
Als de capaci te i t  van het  bestaande net  vergeven is ,  z i jn mogel i jk  zeer ingr i jpende 
netui tbre id ingen noodzakel i jk .  Zonnevelden groter  dan 6 MW worden direct  op een 
hoofdstat ion aangesloten.

Zonnevelden  kunnen een waardevol le aanvul l ing z i jn op netwerkvoorz ieningen voor 
windenergie.  De pieken van het  aanbod van wind- en zonne-energie l iggen over het 
a lgemeen op andere momenten. De invester ingen in de infrastructuur voor windenergie 
kunnen bi j  de real isat ie van zonnevelden  dus dubbel  worden benut.  Er  z i jn twee 
windparken in de gemeente waar dus a l  een netwerkvoorz iening is  aangelegd en waarop 
kan worden aangesloten. 

Het is  belangr i jk  aan te geven dat  de voorgaande beschr i jv ing een indicat ie geef t  van 
de s i tuat ie in 2019 en een momentopname is .  Het netwerk kan wi jz igen. Daarnaast  kan 
het  e lektr ic i te i tsnetwerk niet  ongel imiteerd volgeladen worden met e lektr ic i te i tsbronnen 
c.q.  zonnevelden. Naar mate er  meer leveranciers komen (op een zel fde kabel  of  s tat ion) 
kan de maximaal  beschikbare capaci te i t  overschreden worden en is  aanslui ten niet  meer 
mogel i jk .  Vroegt i jd ige afstemming van in i t ia t ieven onder l ing en met de netbeheerder is 
daarom van belang. 
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BIJLAGE 2.  OPSTELLINGEN EN LANDSCHAPPELIJKE 
INPASSING 
Zonebepaling
In de windmolenzones (AFC Dinte loord,  Suiker Unie en mogel i jk  Karol inadi jk)  wordt  a ls 
ru imtel i jke ui tgangspunt per deelgebied één rooi l i jn gekozen, waarmee een eenduidige 
ruimtel i jke l i jn wordt  beoogd die de molens volgt .  In het  gebiedsproces wordt  met 
de part i jen (grondeigenaren, e igenaren van de kabels van de windmolens en de 
netbeheerder)  gekeken naar een haalbare eenduidige rooi l i jn.  De breedte en lengte van 
de zone wordt  in het  gebiedsproces nader bepaald. 

Eén opstelr icht ing
Ti jdens het  gebiedsproces zal  ook een keuze gemaakt moeten worden voor een
opste l l ingsr icht ing:  zuid dan wel  oost-west  ger icht .  De opste l r icht ing hoef t  b innen de 
twee gebieden niet  dezel fde te z i jn.  In het  gebiedsproces voor de windmolengebieden 
zul len de randvoorwaarden voor de ruimtel i jke inpassing verder worden ui tgewerkt 
tot  een r icht inggevend kader.  Vervolgens kunnen met betrokken in i t ia t ie fnemers en 
belanghebbenden de plannen verder worden ui tgewerkt .

Opstel l ing panelen 
Er z i jn met name dr ie aspecten van belang bi j  de opste l l ing van de panelen:

• or iëntat ie panelen:  zuidger icht  of  oost-westger icht ;
• hoogte van de panelen:  vooral  in re lat ie tot  de openheid en z ichtbaarheid 

ruimtel i jk  belangr i jk ;
• dichtheid van de panelen:  in verband met de l icht-  en regeninval  van belang voor 

de bio logische bodemkwal i te i t  en de mogel i jkheden voor ecologisch en agrar isch 
dubbelgebruik.

Wat betref t  de or iëntat ie van de panelen is  van belang dat  zuidger ichte panelen per 
paneel  een grotere opbrengst  leveren dan oost-westger ichte opste l l ingen. Zuidger ichte 
opste l l ingen hebben in het  a lgemeen een ruimere opzet ,  om te voorkomen dat  de 
panelen schaduw veroorzaken op volgende r i jen.  Oost-westger ichte opste l l ingen hebben 
een hogere totaalopbrengst ;  hoewel  de opbrengst  per paneel  lager is ,  kan het  aantal 
panelen per hectare groter  z i jn en wordt  per dag langer energie opgewekt,  omdat de 
opste l l ing op verschi l lende r icht ingen is  geor iënteerd.

De hoogte van de paneelopste l l ingen var ieert  in het  a lgemeen van 1 tot  3 m. De hoogte 
heef t  een belangr i jk  landschappel i jk  ef fect .  Opste l l ingen tot  1,5 m hebben minder ef fect 
op de openheid van het  landschap dan panelen tot  2,6 m. De hoogte van de panelen 
heef t  in combinat ie met de dichtheid ook ef fect  op de ecologische bodemkwal i te i t 
(waterhuishouding,  l icht inval ,  bodemleven) en op de mogel i jkheden voor ecologisch of 
agrar isch dubbelgebruik.  Hogere opste l l ingen maken ondergroei  mogel i jk ,  d ie gebruikt 
kan worden als schapenweide of  b i jvoorbeeld bloemri jk gras land. Doordat  weer en 
wind meer inv loed hebben en regenwater onder de panelen waai t ,  z i jn de ef fecten op 
waterhuishouding en bodemleven minder negat ief .

De dichtheid van de panelen is  mede bepalend voor de e lektr ic i te i tsopbrengst  van 
een opste l l ing.  De dichtheid hangt samen met de or iëntat ie van de opste l l ingen. Bi j 
zuidger ichte opste l l ingen is  de ruimte tussen de paneelr i jen groter  dan bi j  oostwestger ichte 
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opste l l ingen, in verband met (het  voorkomen van) onder l inge schaduwwerking.  De 
dichtheid heef t  ook gevolgen voor de bio logische kwal i te i t  van de bodem ( l icht-  en 
regeninval)  en daarmee op mogel i jkheden voor ecologisch en agrar isch dubbelgebruik.
Naarmate de ruimte tussen de panelen groter  is ,  va l t  er  meer l icht  en water op de bodem, 
wat de bio logische kwal i te i t  van de bodem ten goede komt en meer mogel i jkheden geef t 
voor ecologische waarden en agrar isch dubbelgebruik.

De opste l l ing van de panelen heef t  gelet  op het  voorgaande ef fect  op de volgende 
ruimtel i jke aspecten, in onder l inge samenhang:
• landschappel i jke ef fecten:  z ichtbaarheid in het  landschap, ef fect  op openheid;
• ecologische bodemkwal i te i t :  l icht-  en water inval  op de bodem, met gevolgen voor 

vochthuishouding en leven in de bodem;
• mogel i jkheden voor ecologisch en agrar isch dubbelgebruik:  afhankel i jk  van het  type 

opste l l ing en de hoogte groei t  er  onder de panelen meer of  minder gras en/of  andere 
vegetat ies (zoals bloemri jk gras land). 

 

Bio logische bodemkwal i te i t ,  de waterhuishouding en het  ecologisch en agrar isch 
( innovat ief)  dubbelgebruik z i jn in het  a lgemeen gebaat bi j  hoge opste l l ingen en een 
lage dichtheid.  Hoge opste l l ingen hebben in het  a lgemeen echter meer ef fect  op de 
openheid en het  landschap.
Gelet  op het  voorgaande zal  per locat ie,  op basis van de kenmerken van de locat ie en 
de omgeving,  een afweging moeten worden gemaakt van het  type opste l l ing.  Op locat ies 
waar de openheid een bepalende gebiedskwal i te i t  is ,  hebben lage opste l l ingen de 
voorkeur.  Daar waar een hoge opste l l ing landschappel i jk  goed kan worden ingepast  in 
de omgeving,  en de openheid van het  gebied daardoor niet  onevenredig wordt  aangetast , 
heef t  een hoge opste l l ing met een re lat ief  lage dichtheid de voorkeur.

Zuidopstelling, vanaf de weg kijkt men niet over de panelen heen 

Lage oost-west opstelling:  vanaf de weg heeft men zicht over het landschap

-  V IS IE  ENERGIE EN RUIMTE - 40



Dubbelgebruik 
Daar waar dat  mogel i jk  is ,  ondersteunen wi j  het  dubbelgebruik van een zonnepark:
• agrar isch,  b i jvoorbeeld door schapen te houden onder panelen;
• ecologisch, bi jvoorbeeld een ecologisch waardevol le vegetat ie onder de panelen;
• waterhuishoudkundig:  waterberging onder de panelen;
• energie-opwekking:  combinat ie van een zonnepark met een windpark,  of  andere 

duurzame opwekkingsvormen. 
Met name voor agrar isch en ecologisch dubbelgebruik is  de opste l l ing van de panelen 
van belang (hoogte van en afstand tussen de panelen).  Over igens heef t  agrar isch 
en ecologisch dubbelgebruik ook vanui t  het  oogpunt van de kwal i te i t  van de bodem 
(waterhuishouding,  ontwikkel ing humusgehal te)  voordelen.  In dat  l icht  hebben hogere 
en ruimere opste l l ingen voordelen boven lagere en dichtere opste l l ingen. De ef fecten op 
het  beeld in het  landschap van dergel i jke opste l l ingen z i jn echter groter  dan van lagere 
opste l l ingen.
De mogel i jkheden van dubbelgebruik dienen dan ook te worden afgewogen tegen de 
ef fecten op het  landschap.

Van ini t iat iefnemers wordt  verwacht dat  z i j  in het  pr incipeverzoek een voorstel  doen voor 
de opstel l ing en daarbi j  een afweging maken tussen de landschappeli jke ef fecten en de 
mogeli jkheden voor dubbelgebruik,  op basis van de l igging,  de locat iekenmerken en de 
ef fecten van de opstel l ing op deze kenmerken. 

Integraal  ontwerp en afgestemd op de omgeving
Ervan ui tgaande dat  een locat ie in beginsel  geschikt  is  voor de real isat ie van een 
zonneveld,  d ient  een integraal  ontwerp te worden ui tgewerkt ,  waar in de opste l l ing en de 
landschappel i jke inpassing in samenhang met de locat ie worden ui tgewerkt ,  waardoor 
het  zonneveld goed wordt  ingepast  in de omgeving en daar mogel i jk  – op bepaalde 
aspecten – zel fs  een meerwaarde voor heef t .
We verwachten dat  de opste l l ing en inr icht ing van het  ve ld zorgvuldig op de kenmerken 
van de locat ie en de omgeving worden afgestemd:
• or iëntat ie panelen;
• hoogte opste l l ing;
• dichtheid panelen;
• s i tuer ing bebouwing.

Opstel l ing panelen
Zoals hiervoor aangegeven, vraagt  de opste l l ing en inr icht ing om een goede afweging 
van de v isueelruimtel i jke gevolgen voor de omgeving versus de mogel i jkheden voor 
dubbelgebruik.  Daar waar vanui t  het  landschap een hoge opste l l ing aanvaardbaar is , 
heef t  een hoge opste l l ing (boven 1,5 m, in verband met belemmering z icht)  voordelen wat 
betref t  de gevolgen voor de bodem en mogel i jk  agrar isch of  ecologisch dubbelgebruik. 
Daarbi j  is  de z ichtbaarheid van de locat ie van belang:
• openheid;
• aanwezigheid landschapselementen en beplant ing;
• wegen- en di jkenpatroon;
• aanwezigheid woningen.
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Bi j  de opste l l ing van de panelen en de vertanding aan de randen dient  zo goed mogel i jk 
te worden aangesloten bi j  de perceelsgrenzen om rommel ige opste l l ingen en rafe l ige 
randen te voorkomen.  

Overige bouwwerken
Naast de panelen dienen ook de over ige voorz ieningen meegenomen te worden in 
het  ontwerp van het  ve ld.  Het gaat  daarbi j  om de omvormers,  t ransformatoren en 
schakelstat ions.  We gaan ervan ui t  dat  n iet  meer bebouwing wordt  opger icht  dan str ikt 
nodig en dat  de bebouwing qua locat ie,  ontwerp en hoogte zodanig wordt  ingepast  in 
het  ontwerp,  dat  een zo rust ig mogel i jk  beeld ontstaat .

Hekwerk
In de meeste geval len zal  een zonneveld worden omgrensd door een hekwerk.  Daar 
waar dat  n iet  nodig is ,  heef t  het  onze voorkeur dat  geen afraster ing wordt  aangelegd. 
We gaan ervan ui t  dat  de afraster ing niet  hoger is  dan nodig,  de maximale hoogte 
bedraagt  2 m. Het hekwerk dient  zo t ransparant a ls  mogel i jk  te worden ui tgevoerd. 
Goede opt ies z i jn een groene afraster ing of  houten palen met l ichtmetalen gaaswerk. 
Het hekwerk (en eventuele camera’s)  d ient  onderdeel  te z i jn van het  integrale ontwerp 
van het  zonnepark.

Onderhoudsstroken watergangen
In het  ontwerp dient  rekening gehouden te worden met de Keur van het  Waterschap 
Brabantse Del ta:  langs de keurwatergangen dient  in het  ontwerp rekening te worden 
gehouden met de noodzakel i jke onderhoudsstroken.

Landschappeli jke inpassing  
Een goede landschappel i jke inpassing is  van groot  belang voor een goede inbedding in 
de omgeving van gebiedsvreemde elementen als zonneparken. We gaan ervan ui t  dat  de 
landschappel i jke inpassing een zonneveld geheel  of  grotendeels aan het  z icht  ont t rekt .

De landschappel i jke inpassing moet goed z i jn afgestemd op de kenmerken van de 

Vertanding aansluiten op perceelgrenzen

Begrenzing plangebied aansluiten bij de topografie van de kavelgrenzen
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locat ie en de z ichtbaarheid van de opste l l ing vanui t  de omgeving.  Ui teraard bestaat  de 
beplant ing ui t  inheemse soorten,  d ie passen bi j  de locat ie.

Voorbeelden van inheemse soorten z i jn:
• gewone es
• zomereik
• beuk
• zwarte e ls
• eenst i j l ige meidoorn
• gewone v l ier
• hondsroos
• wi lde kamperfoel ie

Eenst i j l ige  meidoorn a ls  s t ruweel  

Bomenr i j  (Bron:  Brabants landschap)

Gras land met  eco logische waarde (Bron:Brabants landschap)

Kruidengras  voor  vogels  (Bron:  Brabants landschap)

Houts ingel  (Bron:  Brabants landschap) 

Lage geschoren haag (Bron:Brabants landschap)
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De landschappel i jke inpassing maakt onderdeel  u i t  van het  integrale ontwerp voor een 
zonneveld,  in combinat ie met de opste l l ing (z ie hiervoor)  en afgestemd op de locat ie en 
de omgeving,  rekening houdend met de z ichtbaarheid vanui t  de openbare ruimte (wegen, 
f ie ts-  en wandelpaden) en vanui t  de pr ivéruimte (woningen en erven) en afgestemd op 
de landschappel i jke en ecologische kwal i te i ten van de omgeving.

Voor de landschappel i jke inpassing van een zonnepark kunnen verschi l lende 
basiselementen gebruikt  worden:
• gras land met ecologische waarde;
• lage,  s t rakke haag;
• bomenri j ;
• s ingelbeplant ing;
• struweel ;
• bos.

Een basis- landschappel i jke inpassing bestaat  u i t  een beplant ingsstrook met een breedte 
van 10 m rondom het zonneveld.  Mede afhankel i jk  van de z ichtbaarheid van de locat ie 
mag het  opperv lakte-equivalent  van deze strook in een gevar ieerder ontwerp worden 
opgenomen. Daarbi j  kunnen verschi l lende strategieën worden gehanteerd,  waarbi j  het 
zonneveld niet  vo l ledig aan het  z icht  ont t rokken hoef t  te worden.
Wanneer er  a l  bestaande beplant ing langs de kavelranden staat ,  mag deze behouden 
en/of  verbeterd worden.

Naast  het  versterken en verbeteren van het  landschap, wordt  de biodivers i te i t  ook 
versterkt  door het  aanbrengen van beplant ing.  Verschi l lende vogels en insecten zul len 
z ich vest igen in en rondom het zonneveld.
Zo kan bloemri jkgras land een vei l ige schui lp lek voor vogels z i jn,  de bloemen voorz ien 
v l inders en bi jen van voedsel .  Bloemri jkgras land is  ook goed toe te passen bi j 
dubbelgebruik,  de panelen staan hier  ver  u i t  e lkaar waardoor er  veel  zonl icht  za l  z i jn op 
de bodem. Een ideale plek om insecten te lokken.

We gaan er daarbi j  van ui t  dat  het  zonneveld  in beginsel  aan het  z icht  wordt  ont t rokken 
en van een stev ige groene inkader ing wordt  voorz ien.  Dat  hoef t  over igens niet  te 
betekenen dat  het  zonnepark vanui t  de tota le omgeving vol ledig aan het  z icht  ont t rokken 
moet worden. Enig z icht  op het  zonneveld  kan aanvaardbaar z i jn.  Beplant ing moet 
streekeigen z i jn en passen op de betref fende locat ie.
 
Cultuurhistor ische en aardkundige waarden 
Cultuurhistor ische en aardkundige waarden z i jn onderdeel  van de kenmerken en waarden 
van het  landschap. Ook met deze waarden moet bi j  het  ontwerp van een zonneveld 
rekening gehouden worden. Aardkundige waarden z i jn in de gemeente Steenbergen 
aanwezig in het  gebied ‘Kreken op het  Zand’ .  Van in i t ia t ie fnemers wordt  verwacht 
dat  z i j  de provincia le aardkundige waardenkaart  raadplegen en de daar beschreven 
aardkundige waarden respecteren bi j  de ui twerkingen van hun plan.  Het versterken van 
de herkenbaarheid van bestaande structuren is  een meerwaarde.
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De ecologische verbindingszones (  EVZ)  vormen de groene schakels die de Brabantse 
natuurgebieden met e lkaar verbinden. Het aanleggen van deze verbindingszones moet 
versnipper ing van de natuur tegengaan. De verbindingen fungeren als t rekroutes en 
( t i jdel i jk)  leef-  en voortplant ingsgebied.  Ze z i jn essent ieel  voor het  behoud van een r i jke 
Brabantse natuur. 

Samenstel l ing
Ecologische verbindingszones bestaan al lemaal  u i t  een of  meerdere e lementen; corr idors 
en/of  s tapstenen. Corr idors z i jn langgerekte l inten met een minimale breedte van 10 tot 
25 meter.  Stapstenen z i jn k le ine v lakvormige landschapselementen met een opperv lakte 
van 1 tot  5 hectare.  Het z i jn a ls  het  ware k le ine leefgebieden binnen de verbindingszone. 
De afstand tussen de stapstenen is  afhankel i jk  van de soorten waarvoor de EVZ is 
bedoeld.  De stapstenen z i jn met e lkaar verbonden v ia een corr idor met een breedte van 
minimaal  10 meter. 

De gemiddelde breedte van een EVZ is  25 meter bui ten stedel i jk  gebied en 50 meter 
binnen stedel i jk  gebied.

Inr icht ing 
Bi j  de inr icht ing wordt  gestreefd naar een grote verscheidenheid in vegetat iestructuur 
en vegetat ietypen. En naar een grote var iat ie in mi l ieuomstandigheden: nat-droog, 
voedselarm-voedselr i jk .  Aan al le EVZ’s is  een inr icht ingsmodel  toegekend. Tevens is 
onderscheid gemaakt in droge en nat te EVZ’s.  Voor de nat te EVZ’s in de gemeente 
Steenbergen is  het  inr icht ingsmodel  Moeras van toepassing. 

Moeras: 
Moeras vormt de overgang tussen land en water.  Aan elke inr icht ingsmodel  is  een 
doelsoort  verbonden. Di t  is  de meest  karakter is t ieke soort  voor de verbindingszone. Een 
verbindingszone wordt  echter niet  a l leen inger icht  voor de doelsoort  maar ook voor a l le 
soorten die min of  meer dezel fde e isen aan hun leefgebied ste l len.  De doelsoort  is  a ls 
het  ware de ‘ambassadeur ’  van a l  d ie andere soorten.  De doelsoort  voor het  moerastype 
is  de r ietzanger. 

Het model  Moeraszone is  de verbindingszone voor r ietvogels,  zoals de r ietzanger en de 
blauwborst .  Ook k le ine zoogdieren zoals de waterspi tsmuis en meerv leermuis,  amfibieën 
en l ibel len prof i teren van di t  type.  Een andere bi jzondere soort  is  de Roerdomp die 
gebruikt  maakt van de moeraszone. 

De moeraszone bestaat  u i t  een corr idor langs een water loop, met op grotere afstand van 
elkaar stapstenen. De bouwstenen z i jn;  moeras,  gras land, struweel  en hier  en daar bos. 
Omdat de zone vr i jwel  a l t i jd langs een water loop of  kreek wordt  gereal iseerd,  is  er 
vaak sprake van een aaneengesloten corr idor in de vorm van smal gras landtalud of  een 
bredere oeverzone. Natuurvr iendel i jke oeverzones vormen een aaneengesloten l int  langs 

BIJLAGE 3.  ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE
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de water loop met een breedte van minimaal  10 meter.  Verspreid langs de water loop 
komt opgaande begroei ing met inheemse bomen en/of  s t ru iken voor.  De stapstenen z i jn 
gevar ieerde natuurgebiedjes met r ietvegetat ies,  open water,  nat  gras land en verspreid 
struweel  of  bos.  Ze hebben een groot te van ca.  2 tot  4 hectare en l iggen op een onder l inge 
afstand van maximaal 1 tot  2 ki lometer.  Belangri jk aandachtspunt  is  de ‘passeerbaarheid ’ 
van infrastructurele werken als bruggen of  duikers. 
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BIJLAGE 4.  GEDRAGSCODE ZON OP LAND

GEDRAGSCODE 
ZON OP LAND

Code voor de fysieke en procesmatige wijze van ontwikkeling, 
inpassing, vormgeving en beheer van zon op land projecten. 
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1. Inleiding
Onze samenleving staat voor een opgave om over te 
gaan op een schone, duurzame energievoorziening uit 
hernieuwbare energiebronnen. In het Klimaatakkoord 
van juni 2019 is een doelstelling voor 2030 voor ener-
gie uit zon en wind op land uit grootschalige opwek 
(> 15 kW) gesteld. Grootschalige energie uit zon op 
land is daarvoor nodig. Het streven is om de ruimte-
lijke impact hiervan zoveel mogelijk te beperken door 
eerst te kijken naar locaties met een lage ruimtelijke 
impact zoals daken. Tegelijkertijd is het de overtuiging 
van de partijen onder deze code dat zonneparken op 
land ook meerwaarde kunnen bieden voor een gebied, 
naast de bijdrage aan de duurzame energietransitie. 
Dit kan indien de locatie goed gekozen is, de parken 
goed vormgeven en beheerd worden en de omgeving 
optimaal betrokken is. 

In onze samenleving zijn er zorgen over velden met 
zonnepanelen (`zonnevelden’). Deze zorgen nemen de 
initiatiefnemer en ondertekenaars van deze gedrags-
code serieus. Het initiatief tot deze gedragscode is 
genomen door de branchevereniging Holland Solar. 
De code richt zich op zon op land projecten (enkel 
terrestrische plaatsing, dus niet drijvende panelen of 
panelen op bouwwerken) van de leden van deze ver-
eniging. Naast Holland Solar ondertekenen Energie 
Samen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, 
de Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, 
NLVOW en Vogelbescherming Nederland de code en 
geven daarmee steun aan de ontwikkeling van zon op 
land (PV) mits binnen de in deze code geschetste ka-
ders. Een wijziging van de code kan enkel plaatsvinden 
met instemming van alle partijen die de code onder-
tekenen.

De code adresseert de volgende onderwerpen waar 
zorgen of wensen over zijn:
-  Efficiënt ruimtegebruik 
-  Landschap en uitzicht
-  Biodiversiteit
-  Voedselproductie
-  Bodemkwaliteit
-  Burgerparticipatie in het proces
-  Mede-eigenaarschap en financiële betrokkenheid 

van bewoners en bedrijven uit de omgeving

13 november 2019 
www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland
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2. Leidende principes 
Er is bij wet reeds veel vastgelegd. Voor zorgvuldige ont-
wikkeling en beheer van zonneparken willen de partijen 
onder deze gedragscode verder gaan. Daarom spreken 
we in deze gedragscode bovenwettelijke maatregelen 
af om de omgeving goed bij de projecten te betrekken, 
meerwaarde te bieden en schade te voorkomen. De ini-
tiatiefnemer en ondertekenaars van deze code nemen 
een aantal principes en concrete toezeggingen in acht.  

Principes die leidend zijn voor de initiatiefnemer en ondertekenaars 

2.1 Samen met stakeholders 
Wat de wensen ten aanzien van een park zijn is iets wat van geval tot geval verschillend zal zijn. De sector zal 
werken met een op het project afgestemde vorm van procesparticipatie. Bij ieder project denken de stakehol-
ders inclusief bewoners uit de omgeving vanaf het begin mee over de locatie, vormgeving en ontwikkeling van 
het beoogde zonneveld. 

2.2 Meerwaarde omgeving
Naast economische motieven voor ontwikkelaar en grondeigenaar spelen er voor de omgeving andere belan-
gen, zoals landschap, biodiversiteit en (financiële) waarde voor de omgeving. Zonneparken bieden, mits goed 
vormgegeven op een goed gekozen locatie ook een kans om de omgeving mooier en voor de natuur waarde-
voller te maken. De sector neemt het principe op zich dat, in overleg met stakeholders, het zonneveld per saldo 
een verbetering voor de landschappelijke en natuurwaarde van het gebied betekent. Deels zal dit per definitie 
subjectief zijn; in de ogen van de omgeving. Waar mogelijk wordt dit geobjectiveerd; bijvoorbeeld met een 
meetbare toename aan biodiversiteit. 

2.3 Oorspronkelijk grondgebruik mogelijk 
Het derde principe is dat de sector parken zo zijn inricht dat er geen onomkeerbare ontwikkeling plaatsvindt. 
Het oorspronkelijke of een ander grondgebruik moet, indien gewenst door grondeigenaar én bevoegd gezag, 
na het zonneveld weer mogelijk zijn; zowel beleidsmatig als fysiek. Daarbij hoort ook dat de sector zorgt dat er 
geen vervuiling optreedt of dat er spullen achterblijven.

Deze gelden voor alle nieuwe zonne-energie projec-
ten op land in Nederland waar de leden van Holland 
Solar vanaf het begin initiatiefnemer van zijn en waar 
op het moment van publieke presentatie van de code 
nog geen vergunning voor is aangevraagd. Waar al 
wel een vergunning is aangevraagd maar nog niet is 
verleend, doet initiatiefnemer haar best conform de 
bepalingen uit deze code te werken. 

3
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3. Concrete toezegging 
van de sector
De sector zon op land doet een aantal concrete toezeg-
gingen om de principes na te komen, naast een aan-
tal zaken die per project bekeken zullen worden. In dit 
hoofdstuk staan de concrete toezeggingen.

3.1 Zorgvuldige locatiekeuze
Bevoegd gezag in de lead voor zoekgebieden
Besluitvorming in een gemeente of provincie over de 
verduurzaming van de energievoorziening én over de 
gebieden die voor deze energievoorziening in aanmer-
king komen, begint idealiter al ruim voor er van concre-
te initiatieven sprake is. In de fase van beleidsvorming 
is de overheid in de lead en heeft de verantwoordelijk-
heid om de inwoners te betrekken bij de keuzes voor 
duurzame energie opwek en bij de zoekgebieden voor 
eventuele zonnevelden. Concrete projectlocaties vol-
gen daarna op initiatief van ontwikkelaars, binnen de 
kaders die overheden hebben gesteld.

Een gemeente zal in de beleidsfase bekijken in hoever-
re ambities van bijvoorbeeld gemeenten ingevuld kun-
nen worden met de beschikbare daken en restgronden: 
het principe van de ‘zonneladder’1. Gemeenten kunnen 
hierbij de Zonnewaaier van Holland Solar en de Con-
structieve Zonneladder van de Natuur en Milieufedera-
ties gebruiken. 

Zonneladder: daken en gevels waar mogelijk
De sector prefereert over het algemeen daken, gevels, 
geluidswallen en andere reeds bestaande bouwwerken 
boven het gebruik van niet bebouwd land, om de een -

1Het principe om bij voorkeur daken en restgronden te gebruiken is verwoord conform de twee moties Dik-Faber c.s. over de zonneladder 
en over gebruik van agrarische gronden en nader verwerkt in Kamerbrief 34682 nr. 29 en in de Nationale Omgevings VIsie (NOVI).

voudige reden dat de bebouwde oppervlaktes dan 
dubbel gebruikt kunnen worden zonder extra ruim-
tebeslag. Uiteraard zal per geval bekeken worden of 
de dakconstructie wel technisch mogelijk is op het 
betreffende pand. Naast panelen op bouwwerken zijn 
restgronden een goede optie voor efficiënt ruimtege-
bruik: bijvoorbeeld ongebruikte oppervlakten naast 
snelwegen. Voor de ontwikkelaar zijn daken en rest-
gronden wenselijk indien deze gebieden goed aange-
sloten kunnen worden op het net, er voldoende zon 
is en de kosten voor het gebruik van de oppervlakten 
een project mogelijk maken. Voor het realiseren van 
de totale opgave aan duurzame energie zijn veld-op-
stellingen ook gewenst. 

Nationale Parken en Natura 2000 buiten beschouwing
De initiatiefnemer en de ondertekenende partijen heb-
ben met elkaar afgesproken Nationale Parken en Na-
tura 2000 gebieden buiten beschouwing te laten als 
mogelijke locatie voor een zonnepark. 

‘Nee-tenzij’ gebieden
Bij de keuze voor grondgebonden zonnevelden is er aan 
aantal gebieden dat niet in aanmerking komt tenzij er 
met een zonneveld een aantoonbare verbetering voor 
ecologie en landschap optreedt. Dit geldt voor gebie-
den van het Natuurnetwerk (anders dan de Nationale 
Parken en Natura2000 gebieden die buiten beschou-
wing worden gelaten), beschermde landschappen (zie 
onder paragraaf 3.5 onder b) en door de overheid aan-
gewezen weidevogelkern gebieden. Deze gebieden zijn 
enkel een goede locatie voor zonnevelden wanneer 
aangetoond kan worden dat het initiatief door goede 
maatregelen op het inpassingsniveau, positief uitpakt 
voor de relevante lokale natuurwaarden en de land-
schappelijke beleving. Gebieden die onder het ‘Unes-
co Werelderfgoed vallen’ zullen de leden van Holland 
Solar in beginsel niet beschouwen als locatie. 

Definitieve locatiekeuze pas na consultatie omgeving
Initiatiefnemers tekenen met grondeigenaren door-
gaans een intentieovereenkomst. Deze zal pas na be-
sluitvorming door het bevoegd gezag en na consultatie 
van de omgeving worden omgezet in een definitieve 
overeenkomst. 

4
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3.2 Procesparticipatie
De kwaliteit van een duurzaam energieproject bestaat 
uit een technisch optimale inpassing in een gebied met 
eigen kenmerken en waarden. Door het organiseren 
van procesparticipatie kunnen stakeholders inclusief 
omwonenden bijdragen aan het ontwerp door speci-
fieke (gebieds-) kennis in te brengen. Daar waar er nog 
geen structuur van organisatie is voor omwonenden, 
faciliteert de ontwikkelaar de participatie van de om-
geving zodat zij in staat zijn om geïnformeerd mee te 
doen aan het proces. 

De ondertekenende partijen van deze gedragscode 
hechten aan het gelijkwaardig en in vertrouwen op-
trekken van energiecoöperaties, commerciële ontwik-
kelaars, bewoners in de omgeving en andere stakehol-
ders. Dit doen zij vanaf het begin van de ontwikkelfase 
van een concreet project. Wat dat betekent zal van 
geval tot geval verschillend zijn gezien de verschillen 
tussen de gebieden en wensen van de stakeholders. 

Holland Solar zal in samenwerking met andere partij-
en, uitwerking geven aan de afspraak uit het Klimaat-
akkoord om tot een handreiking over participatie te 
komen.

3.3 Financiële participatie
Rond het onderwerp participatie verwelkomen de on-
dertekenende partijen de afspraken uit het Klimaat-
akkoord uit 2019 zoals hier letterlijk verwoord:

“• De initiatiefnemer doorloopt een proces om te 
komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving 
van participatie. Het gaat hierbij om de participa-
tiewaaier; dit kan zijn procesparticipatie, financiële 
participatie, financiële obligaties, eigendomspartici-
patie, een omgevingsfonds of een combinatie hier-
van. Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefne-
mers en omgeving hierover het gesprek aangaan. 
Afspraken met de omgeving worden bij voorkeur 
vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op ba-
sis hiervan wordt er een projectplan gemaakt waarin 
wordt beschreven hoe binnen het project de partici-
patie optimaal wordt ingericht.

• Om de projecten voor de bouw en exploitatie 
van hernieuwbaar op land in de energietransitie te 
laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden 
en ambities voor hernieuwbare opwekking, partij-
en gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, 
bouw en exploitatie van een project. Dit vertaalt zich 
in evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied 
waarbij gestreefd wordt naar 50% eigendom van de 
productie van de lokale omgeving (burgers en be-
drijven). Investeren in een zon –en/of windproject is 
ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren en 
risicolopen. Het streven voor de eigendomsverhou-
ding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal 
ruimte om hier vanwege lokale project-gerelateerde 
redenen van af te wijken. “

De exacte vorm van de financiële participatie en de de-
finiëring van ‘de lokale omgeving’ is met het Klimaat-
akkoord niet scherp vastgelegd. Dit is ook geen zaak 
voor uniforme regels maar iets dat per project vorm 
kan krijgen. De gedachte dat omwonenden de moge-
lijkheid krijgen om financieel te investeren en daarmee 
mee te profiteren en mee te doen aan de energietran-
sitie staat centraal.

5

-  V IS IE  ENERGIE EN RUIMTE - 51



3.4 Correct benaderen grondeigenaren door exploi-
tanten
In veel gevallen zal een zonneveld een initiatief zijn van 
een ontwikkelaar die een grondeigenaar benadert. Dit 
benaderen dient met respect te gebeuren. Het onge-
richt grote aantallen grondeigenaren een aanbod stu-
ren in de hoop dat er ééntje positief reageert, geeft in 
een gebied het gevoel van een ‘vloedgolf aan parken’ 
en leidt tot onrust. De leden van Holland Solar zullen 
zich van dit soort acties onthouden en grondeigenaren 
enkel gericht, één op één benaderen en vanaf de be-
ginfase betrekken bij de ontwikkeling van het project.

3.5 Ontwerp en beheer
Een goed ontwerp en beheer van een zonneveld kan 
de zorgen over een aantal waarden rond natuur, land-
schap en milieu wegnemen. Wat ‘een goed ontwerp’ 
betekent zal per locatie verschillen2. Een aantal zaken 
zal echter bij ieder park gelden.

a) Aandacht voor natuur bij het ontwerp en beheer
Parken worden aangelegd om ook ruimte aan de natuur 
te geven. Dit stelt eisen aan de inrichting en het beheer. 
De exacte keuzes zijn locatie-specifiek en afhankelijk 
van de natuur en landschap in de omgeving. Een aantal 
principes gelden wel in algemeenheid:
- De ontwikkelaar zorgt in samenwerking met lokale 

en nationale natuurorganisaties voor de ontwikkeling 
van een aanleg- en beheerplan omwille van de na-
tuurwaarden.

- Standaard zal er gekozen worden om specifieke na-
tuurelementen aan het gebied toe te voegen (bij-
voorbeeld poelen, bijenhotel, nestplaatsen). De keu-
ze is maatwerk en wordt met behulp van een expert 
ingevuld.

- Er is de mogelijkheid voor klein wild om het park bin-
nen te gaan. 

-  Het vegetatiebeheer stuurt op inheemse, kruidenrij-
ke vegetaties die zo laat en weinig frequent als mo-
gelijk worden gemaaid. 

b) Landschap: 
werken aan een integrale landschapsopgave
Provincies voeren een landschapsbeleid en hebben in 
enkele gevallen waardevolle landschappen aangewe-
zen. In deze gebieden zal de sector enkel met initia-
tieven komen indien deze de landschappelijke kwaliteit 
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versterken, of vanuit overheidswege al een afweging is 
gemaakt om hier duurzame energie te willen realiseren. 
Hier zal de sector bij projecten de expertise in de vorm 
van een landschapsarchitect of een historisch geograaf 
betrekken. In alle gebieden zal een landschapsarchitect 
om advies gevraagd worden over de passendheid van 
een project op de betreffende locatie en over de vorm-
geving en inrichting. De uiteindelijke vorm en omvang 
zal zoveel mogelijk in lijn zijn met het advies van de 
landschapsarchitect, maar is ook maatwerk. In het ene 
gebied passen grootschalige zonnevelden landschap-
pelijk beter en in het andere gebied juist kleinere of 
helemaal geen.

c) Ruimte tussen of rond panelen
Parken van de bedrijven die lid zijn van Holland Solar 
zullen altijd worden ingericht met ruimte tussen pane-
len; soms ook met ruimere open plekken in het park 
(ecologisch maatwerk). Met deze ruimte wordt gezorgd 
voor vegetatie en tevens voor neerslag en licht onder 
de panelen. Meer ruimte tussen de panelen heeft ook 
uiteraard als gevolg dat er in totaal meer ruimte in Ne-
derland nodig is om dezelfde hoeveelheid duurzame 
energie op te wekken. Hier zal dus een goed evenwicht 
moeten worden gevonden. De partijen van deze ge-
dragscode hanteren een ondergrens van 25% onbedekt 
oppervlak van het gebied van het project (van boven 
af gezien). Afwijking van deze norm kan op terreinen 
waar het oppervlak reeds bedekt of verhard was, op 
terreinen die bestemd zijn als bedrijventerrein of op uit-
drukkelijk verzoek van het bevoegd gezag. De exacte 
dichtheid en plekken voor onbedekt land is maatwerk 
per project in overleg met de omgeving ter vaststelling 
door het bevoegd gezag. 

d) Voorkomen verdroging bodem
Veldopstellingen van zonnepanelen kunnen zorgen 
voor minder gelijkmatige verdeling van regenwater 
en lokale verdroging wat de bodemkwaliteit negatief 
kan beïnvloeden. De sector committeert zich aan het 
voorkomen van het verdrogen van de bodem. Een op-
tie hiervoor is om voldoende ruimte te laten tussen de 
oppervlakten met zonnepanelen voor een betere ver-
deling van regenwater. Een andere optie is om water 
terug te geleiden.

De sector is bereid om in overleg te gaan met het wa-
terschap om de grondwaterstand aan te passen aan 

2 Voor het voeren van het gesprek over ontwerp en beheer met de omgeving en het bevoegd gezag kan de initiatiefnemer gebruik maken van 
de ‘Checklist Natuurbelangen bij Grondgebonden Zonnevelden’ van de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu. 

het niveau waar het gebied het meest bij gebaat is. Dit 
zal soms op vernatting neerkomen. In bijvoorbeeld het 
veenweidegebied is een hogere grondwaterstand gun-
stig voor de koolstofvastlegging en het voorkomen van 
verdere bodemdaling. 

e) Geen gebruik pesticiden en herbiciden
Er zullen voor het park geen pesticiden of herbiciden 
gebruikt worden, tenzij dit van overheidswege ge-
vraagd wordt (bijvoorbeeld om bepaalde plagen te be-
strijden). 

3.6 Na het project: voormalig grondgebruik mogelijk
Zonnevelden worden doorgaans aangelegd met tijde-
lijke vergunning en met een tijdelijke ontheffing voor 
het bestemmingsplan. Na verloop van tijd zou tech-
nisch gezien herinvestering aan de orde zijn (loopt de 
opbrengst van de panelen terug). Het kan zijn dat de 
omgeving, grondeigenaar en het bevoegd gezag kie-
zen met zon-PV door te gaan. Waar dit niet is gewenst, 
zorgt de sector dat er voor haar deel geen belemme-
ring is om het oorspronkelijke grondgebruik (zowel be-
leidsmatig, juridisch als fysiek) weer te hervatten.
Wettelijk zal een zonneveld geen schade mogen ach-
terlaten in de vorm van bijvoorbeeld verontreiniging. 
De sector verklaart daar bovenop dat de activiteit geen 
enkele negatieve erfenis nalaat. Dat betekent bijvoor-
beeld dat installaties en eventueel verharde opper-
vlaktes verwijderd worden, dat de bodemkwaliteit in 
stand blijft en er geen schadelijke bodemverdichting 
optreedt. 
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3.7 Bijdrage aan de lokale economie
De aanleg en beheer van een zonnepark levert werk 
op. De leden van Holland Solar zullen hierbij allereerst 
en met voorkeur naar bedrijven en werknemers in de 
directe omgeving van een park kijken, om zo bij te dra-
gen aan de lokale economie.

3.8 Meten, monitoren en bijsturen
In lijn met het innovatieprogramma onder het Klimaat-
akkoord wordt er een meetprogramma opgesteld. Om 
te beoordelen dat in lijn met principe 2.2 meerwaarde 
optreedt voor natuurwaarden zullen de leden van Hol-
land Solar een 0 meting en monitoring uitvoeren. Zodra 
gereed zal dit in lijn met dit meetprogramma gebeuren. 
Meetprogramma en monitoringsmethodiek worden 
gedeeld met de ondertekenaars, om te borgen dat de 
uitkomsten voldoende robuust zijn voor conclusies. Re-
sultaten van de monitoring zijn openbaar beschikbaar 
en worden mede gebruikt om ‘best practices’ te ont-
wikkelen. 

Initiatiefnemers bouwen de mogelijkheid in om extra 
mitigerende maatregelen te nemen als blijkt dat de 
nega tieve effecten door de zonnepanelen op natuur-
waarden groter zijn dan initieel aangenomen. Initiatief-
nemer maakt vooraf heldere afspraken met betrokken 
partijen over de wijze van monitoring en het afwegings-
mechanisme voor eventuele maatregelen tijdens de 
exploitatie. Dit kunnen bijvoorbeeld extra poelen of 
ruigtestroken zijn.
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4. Maatwerk, per project 
te bepalen
Naast de algemeen voor ieder project geldende toe-
zeggingen uit hoofdstuk 3 zijn er tal van zaken die per 
project bekeken moeten worden, om mede invulling te 
geven aan de principes onder hoofdstuk 2. Deze ko-
men in dit hoofdstuk aan de orde.

4.1 Exacte eigendoms- of andere financiële partici-
patie
De partijen van deze gedragscode committeren zich 
aan de in hoofdstuk 3 beschreven inzet op een goede 
omgevingsparticipatie waaronder proces- en financiële 
participatie. Hoe de uiteindelijke invulling zal zijn, zal 
van project tot project verschillen. 

4.2 Een gebiedsgebonden bijdrage 
Een gebiedsgebonden bijdrage is een vorm van om-
gevingsparticipatie en een optie. Het kan ingezet wor-
den voor bijvoorbeeld extra natuurimpuls, monitoring 
van de ecologische effecten, duurzame energie voor 
de omgeving, een voorziening als een speeltuin, een 
financiële impuls voor een lokale sportvereniging. De 
bijdrage is in overleg met de direct omgeving vast te 
stellen omtrent toepassing en besteding. De eventuele 
bijdrage zal ook worden opgebracht door de omwo-
nenden die mede-eigenaar zijn van het project. 

4.3 Compensatie
Als er bij een zonneveld ondanks een goede locatie-
keuze en inpassingsmaatregelen, toch negatieve ef-
fecten te verwachten zijn op kwetsbare natuurwaarden 
of (rode lijst) soorten, dan is compensatie - aanvullend 
op de wettelijke bepalingen over compensatie en na-
tuurbescherming - een onderdeel van het plan voor het 
zonneproject. 

4.4 Maatwerk in het ontwerp
Naast de in 3.5 genoemde aspecten zijn er tal van lo-
catie-specifieke mogelijkheden om in en rondom de 
zonneparken extra kansen te bieden aan de natuur en 
landschap. Landschap is per definitie maatwerk en af-
hankelijk van de locatie. Ook voor natuur zal de omge-
ving van het park bepalend zijn voor de vraag wat een 
goede inrichting is. 

4.5 Afspraken over behoud landschapselementen
Per project kan bekeken worden of de aangelegde 
landschapselementen zoals natuurlijke heggen rond 
het park, een aangelegde paddenpoel, ook na de duur 
van het park behouden kunnen blijven. Met de grondei-
genaar en gemeente kan er ook worden afgesproken 
om bepaalde landschaps-elementen te behouden. Het 
is een optie voor de gemeente om in overleg met de 
grondeigenaar deze landschapselementen te bestem-
men en zo het behoud te versterken. 

4.6 Combinatie agrarisch gebruik en zonnepanelen
Een argument dat vaak tegen zonnevelden wordt inge-
bracht is het verlies aan agrarische gronden. Bij agra-
rische gronden zijn in principe combinatievormen van 
landbouw met zonnepanelen mogelijk. De gebieden 
met panelen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden 
voor vrije uitloop van dieren (met name schapen en kip-
pen). 

Of deze combinaties daadwerkelijk mogelijk zijn zal per 
project, per agrarisch bedrijf bekeken moeten worden 
door de agrariër in overleg met de ontwikkelaar van 
een zon-PV-project.
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5. Naleving van de code

5.1 Vastlegging in overeenkomsten per project
Bovenstaande regels moeten per project vertaald en 
vastgelegd worden om misverstanden te voorkomen. 
De partijen die deze code ondertekenen volgen de 
code, maar zijn niet de enige die bepalend zijn voor het 
succesvol naleven. Vandaar ook de oproep aan andere 
betrokkenen om deze code waar mogelijk te volgen. 
Naast het volgen van de code, kunnen de elementen 
van de code een plek krijgen in beleid en in diverse 
overeenkomsten. 
• Bij een keuze voor een locatie ligt het beleid daar-

toe bij de betreffende overheden (provincies, ge-
meenten). 

• Binnen deze beleidskaders ligt het besluit voor een 
concreet perceel bij de grondeigenaar. De afspra-
ken tussen grondeigenaar en de projectontwikkelaar 
worden vastgelegd in een overeenkomst (pacht- of 
opstalovereenkomst). 

• In lijn met het bovenbeschreven commitment voor 
omgevingsparticipatie zal er ook een overeenkomst 
kunnen komen tussen ontwikkelaar en een lokale 
energiecoöperatie en/of met omwonenden. 

• Vervolgens zal ook het bevoegd gezag (meestal ge-
meente) aanvullende eisen kunnen stellen en deze 
vastleggen in een anterieure overeenkomst en in 
de vergunning.

5.2 Uitzonderingen
Al deze overeenkomsten zullen de bedrijven onder Hol-
land Solar positief aangaan in lijn met de principes uit 
deze gedragscode. Het kan zijn dat een bevoegd ge-
zag eisen stelt die naleving van elementen van de code 
onmogelijk maakt. De betreffende projectontwikkelaar 
zal dit bij een bevoegd gezag kenbaar maken ter her-
overweging. Uiteindelijk is het besluit van het bevoegd 
gezag leidend en zal de ontwikkelaar uitgezonderd zijn 
van de betreffende elementen uit de code. 
In bepaalde gevallen kunnen bepalingen uit de code 
te stringent blijken en is afwijking van de code in lijn 
of juist versterkend voor de principes geformuleerd in 
hoofdstuk 2. Dit kan bijvoorbeeld de keuze voor een 
locatie betreffen in een Natura 2000 gebied. In die ge-
vallen legt de initiatiefnemer deze zaak ter beoordeling 

voor aan de ondertekenende partijen onder deze code. 
Bij unanimiteit kan dan afgeweken worden van de be-
treffende bepaling.

5.3 Toezicht op de naleving
Ieder kan bij het bestuur melding maken over het 
niet-naleven van de code. Als leden van Holland Solar 
zich aantoonbaar niet houden aan de Gedragscode, zal 
het bestuur van de branchevereniging het desbetref-
fende lid aanspreken op zijn verantwoordelijkheden en 
– indien dit geen resultaat heeft – dit ook openbaar ma-
ken. In het uiterste geval kan op basis van de statuten 
een lid uit het lidmaatschap worden ontzet. 
Daarnaast roepen de partijen onder deze code andere 
partijen, zoals overheden en burgers, nadrukkelijk op 
om initiatiefnemers op de Gedragscode te wijzen en de 
code ter hand te nemen als uitgangspunt voor project-
ontwikkeling.

5.4 Promoten gebruik code
De ondertekenende partijen brengen deze gedrags-
code onder de aandacht van relevante partijen en ver-
spreiden goede voorbeelden van projecten in lijn met 
deze code.
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www.hollandsolar.nl/gedragscodezonopland
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