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Fractie Pvda
t.a.v. De heer N. Baali

onderwerp Beantwoording raadsvragen artikel 40
Steenbergen, 26 januari 2021

Geachte heer Baali,

Wij hebben op 6 januari 2021 van uw artikel 40 vragen (Nr A.21004) ontvangen 
over Zonneparken Oudland, duurzaamheid en natuur
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Uw inleiding:
De afgelopen weken is er, terecht, veel te doen over de mogelijkheid dat er 
zonneparken komen in het Oudland. In de Visie Energie en Ruimte stelde het 
college voor om die mogelijkheid te bekijken. Hoewel er niks op tegen is om 
mogelijkheden te bekijken, blijkt nu toch wel dat weinig mensen van deze optie 
enthousiast worden. Uit eerste signalen blijkt dat ook veel gemeenteraadsleden 
niet enthousiast worden van zonneparken in het Oudland. De PvdA ziet dit, hoe 
dan ook, het liefst zo snel mogelijk vastgelegd als besluit.
Onze reactie:
De Visie Energie en Ruimte is niet enkel een voorstel van ons college. Er is sprake 
van een door de raad genomen besluit om de Visie vast te stellen.

Daarnaast leven er een aantal vragen bij onze partij.
1. Duurzaamheid staat bij de PvdA hoog in het vaandel. Voor ons geldt niet 
dat het minimale duurzaamheidsdoel het maximale is. Zonnepanelen op daken 
zijn belangrijk, maar kosten door versnippering relatief veel tijd en geld. Wat 
dringend nodig is, volgens de PvdA, is inzicht, 
a. Begrijpt het college de zorgen van de PvdA?
Antwoord:
Nee het inzicht is er, door de opgestelde energiemix die in de Visie Energie en 
Ruimte is opgenomen . In de Energiemix wordt een onderscheid naar 
verschillende vormen van duurzame energie gemaakt en er is ook een 
besparingsdoelstelling opgenomen. Er kan veel op dak maar niet alles omdat uw 
raad niet heeft gekozen voor windenergie houdt dit in dat er zonnevelden moeten 
worden aangelegd.
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Elk jaar wordt er geëvalueerd en vindt er een update plaats van het beleid waar 
het betreft de opwekking van duurzame energie. Dit zal voor de eerste keer in juli 
2021 gebeuren. Dan wordt het beleid geëvalueerd en kunt u zaken indien nodig 
bijstellen.
b. Hoe kunnen we voorkomen dat we per zonnepark steeds nee zeggen en 
daarmee geen duurzame gemeente worden? Is het mogelijk om van tevoren de 
'oranje' (te onderzoeken) gebieden uit de Visie Energie en Ruimte voorzichtig te 
onderzoeken op haalbaarheid? Zo verdoen we geen tijd aan het onderzoeken van 
mooie stukken natuur waar we toch geen zonneparken willen hebben (zoals het 
Oudland) en wordt van tevoren duidelijk welke gebieden wel met brede steun van 
inwoners kunnen bijdragen aan een duurzame gemeente (zoals de Eendracht in 
Nieuw-Vossemeer). Geen onzekerheid voor omwonenden, geen onnodige 
onderzoekskosten voor ontwikkelaars.
Antwoord:
In de Visie Energie en Ruimte is het gemeentelijke kader voor de ontwikkeling van 
zonneparken opgenomen. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen 
over de planuitwerkingen voor de drie oranje locaties en de afweging te maken 
om wel of geen ja te zeggen. Er is bewust gekozen in de Visie Energie en Ruimte 
om algemene randvoorwaarden vast te leggen en niet te gedetailleerd ,dit om de 
ruimte te houden voor innovatieve ideeën en nader overleg met de omgeving om 
zaken aan te passen. Het vergt wel creativiteit, goede communicatie en inzet van 
de ontwikkelaar. Het basisidee is niet enkel het realiseren van een zonneveld 
maar ook het versterken van natuur- en landschapsontwikkeling.
2. De PvdA wil graag een totaalbeeld van alle soorten duurzame energie. 
Alleen zo kan de politiek onderbouwde keuzes maken, en alleen zo kunnen we de 
steun van onze inwoners krijgen voor deze belangrijke opgave.
Antwoord/reactie:
Dit heeft al plaatsgevonden bij de vaststelling van de Visie Energie en Ruimte. In 
juli 2021 volgt de eerste evaluatie en kunt u daar waar nodig het beleid bijstellen.
a. Is het mogelijk om bij de Warmtevisie (tweede halfjaar 2021) 
geactualiseerde cijfers mee te nemen over de energietransitie, zodat we beter 
weten hoeveel duurzame energie we moeten opwekken?
Antwoord:
De Visie Energie en Ruimte richt zich op (de opwekking) van duurzame elektriciteit. 
De Transitievisie Warmte daarentegen richt zich op verduurzaming van de 
warmtevoorziening. Dit zijn dus twee verschillende documenten met een andere 
insteek. De warmtevisie is een eerste onderzoek dat inzicht geeft in de kansen en 
mogelijkheden van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving 
in onze gemeente. In 2050 dient de gehele gebouwde omgeving aardgasvrij te zijn. 
De Warmtevisie zal dus minder concreet worden dan de Visie Energie en Ruimte
b. Bent u voornemens om de cijfers uit de eerste evaluatie van de Visie 
Energie en Ruimte mee te nemen in de Warmtevisie? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord:
Nee zie antwoord bij a
3. Al jarenlang zijn de inwoners van het Oudland met de provincie in overleg 
om een beschermd natuur -en recreatiegebied te creëren dat rijkt van het 
Halsters Laag tot aan het Oudland. Welke mogelijkheden ziet u om van het 
Oudland een beschermd natuur- en recreatiegebied te maken? Op welke wijze 
kan het college haar inzet intensiveren?
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Antwoord:
Hiervoor is de provincie het bevoegd gezag omdat dit gebied wordt aangemerkt 
als natte natuur parel. Het idee voor het zonnepark Oudhollandsche watergang is 
in het voorjaar van 2019 ambtelijk besproken in een overleg waar mensen van het 
GOB (Groenontwikkelfonds Brabant= uitvoeringsorganisatie van de provincie voor 
ontwikkeling provinciale natuuropgave) bij aanwezig waren. Het werd gezien als 
een manier om de ecologische verbinding tussen Oudland en Halsters laag te 
kunnen realiseren. Dit omdat het voor de betreffende agrariër die grond zou 
moeten verkopen voor de aanleg van de ecologische verbinding niet interessant 
was om zijn grond te verkopen voor enkel natuurontwikkeling, omdat hij elders 
landbouwgrond wil terug kopen. Intensivering is niet mogelijk omdat de gemeente 
niet het bevoegde gezag is. Door de locatie Oudhollandsche Watergang op te 
nemen in de Visie Energie en Ruimte heeft uw raad een belangrijk signaal 
afgegeven dat u het realiseren van de ecologische verbinding belangrijk vindt.
4. Stel: de gemeenteraad beslist om geen zonneparken toe te staan in het 
Oudland (hiervoor zal de PvdA zich, waarschijnlijk lang niet als enige partij, 
inzetten), kan het college dan met agrarische grondbezitters overeenstemming 
bereiken over bovengenoemd natuurgebied?
Antwoord:
In ieder geval niet waar het de locatie van het zonnepark Oudhollandsche 
watergang betreft, omdat hiervoor de provincie het bevoegde gezag is. Bij de 
ontwikkeling van natte ecologische verbindingszones of andere natuur 
(bijvoorbeeld De Ligne nabij de locatie van het zonnepark Waterhoefke en 
Zonnepark Landgoed Dassenberg) kan de gemeente wel een rol hebben. In de 
praktijk merken we echter dat de realisering van de gewenste ecologische 
verbindingszones in de gemeente moeizaam verloopt omdat agrariërs vaak niet 
bereid zijn om hun grond te verkopen voor natuurontwikkeling. Dit is ook één van 
de redenen geweest om in de Visie Energie en Ruimte een koppeling van 
zonneparken met natuurontwikkeling mogelijk te maken. Met behulp van de 
zonneparken kan de natuur dan sneller, robuuster en goedkoper voor de
gemeenschap worden gerealiseerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,

.P. van pemBelt, MBA
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