
 

28 mei 2021 

Beste leden van de gemeenteraad van Steenbergen, 

 

Gisteravond sprak u zich luid en duidelijk uit tegen de komst van zonneparken in de polder van het 

Oudland. Daarnaast besloot u om het Oudland niet langer als zoekgebied voor zonnevelden aan te 

merken. Als werkgroep Bescherm het Oudland bedanken wij u voor deze beslissing. Voor ons 

betekent uw besluit dat het bestuur van deze gemeente het gebied op waarde schat en de potentie 

ervan onderkent.  Maar ook dat u bereid bent om naar uw inwoners te luisteren om tot een 

weloverwegen beleid te komen waarin alle kanten van het verhaal zijn gehoord en meegewogen.  

 

De komende decennia zal de energietransitie nog vele malen van u vragen om een soortgelijke 

afweging te maken waarbij meningen en belangen soms haaks op elkaar staan, maar beide partijen 

een punt hebben. Een afweging tussen het heden en een toekomst waarvan niemand echt weet wat 

die gaat brengen. Voor u als raadslid een uitdagende, maar geen gemakkelijke taak.  

De wijze waarop u zich de afgelopen maanden als bestuurders richting ons heeft gepresenteerd, 

waarderen wij bijzonder. Toen wij u uitnodigden, kwam u, luisterde u en stelde u kritische vragen.  

U luisterde ook naar de honderden mensen die u middels de petitie, via social media en ongetwijfeld 

veelvuldig rechtstreeks vroegen om het landschap en de historie van het Oudland te sparen. Maar u 

woog ook de andere kant van het verhaal: de opgave binnen de energietransitie, de belangen van 

andere partijen.  

De weegschaal waarop u alle argumenten legde, sloeg door in het voordeel van een Oudland zonder 

zonnepanelen. Het zal u niet verbazen dat dit bij de werkgroep, en iedere andere liefhebber van het 

gebied, gevoelens van opluchting en dankbaarheid teweegbracht.  

 

De periode waarin de dreiging van zonneparken boven het Oudland hing, heeft ook wat gebracht: 

Het besef dat dit stukje Steenbergen echt bijzonder is. Nu we precies weten wat we niet willen in het 

Oudland, kunnen we beter bepalen wat we er wel willen, namelijk het koesteren van de historie en 

het landschap door ervan te genieten.  

De kaders voor een Oudland met hoogwaardige natuur in combinatie met recreatie en toerisme 

heeft u al vastgelegd in tal van documenten. We hopen dat zich de komende jaren kansen voordoen 

of gecreëerd worden waarmee u invulling aan dit beleid kunt geven, zodat het Oudlands Laag de 

topper van de Brabantse Wal wordt!  

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Bescherm het Oudland 


