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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om namens de familie Lauwerijssen en Antonissen u 
te informeren over de stand van zaken rondom het te ontwikkelen zonnepark Steenbergen 
Waterhoefke. Wij hebben geconstateerd dat er veel over het zonnepark in de pers is geschreven 
en dat de Werkgroep “Bescherm het Oudland” (verder: Werkgroep) actief is haar zienswijze en 
argumenten tegen de ontwikkeling van het zonnepark naar voren te brengen. Tot dusverre zijn wij 
niet door de pers gevraagd of in de gelegenheid gesteld te reageren en heeft de Werkgroep geen 
contact met ons gelegd ondanks onze uitnodiging aan hen om met ons in gesprek te gaan.  
 
Rentmeesterskantoor Overwater heeft namens de familie Lauwerijssen een notitie opgesteld op 
basis van de beeindiging van de agrarische bedrijsvoering van de familie. Onze notitie en de 
notitie van Overwater dient u in samenhang te lezen, zie bijlage. 
 
In deze notitie willen wij ingaan op een aantal argumenten die worden genoemd door de  
Werkgroep en anderen alsmede u een doorkijk geven in het proces en de opzet van het 
landschapsinrichtingsplan zoals wij die tot nu toe gevoerd en opgezet hebben. 
 

1. De ontwikkeling van het zonnepark is gebaseerd op de door uw raad in juli 2020 
vastgestelde Visie Energie en Ruimte (= Visie). De door u in de Visie aangegeven 
randvoorwaarden en criteria worden door ons nauwgezet uitgevoerd. Het zonnepark is 
gelegen in het “Besloten gebied op het zand,” in de Visie opgenomen en aangewezen als 
oranje ontwikkelingsgebied. Zoals u weet, betekent dit dat de ontwikkeling van een 
zonnepark op de betreffende locatie onder een aantal randvoorwaarden (bijdrage aan 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering en landschaps- en natuurbeheer en – versterking) mogelijk 
is. Het uiteindelijke besluit om het zonnepark te vergunnen rust bij u als gemeenteraad. 
 
2. De Werkgroep stelt dat er een ontwikkeling van 61 ha zonnepark ophanden is. De 
Werkgroep doelt daarmee op de mogelijkheid om te komen tot de ontwikkeling van 2 
zonneparken in het gebied zoals u in de Visie heeft aangegeven.  
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Wij ontwikkelen er daar 1 van: zonnepark Steenbergen Waterhoefke. De ontwikkeling van 
dit zonnepark heeft een totaal bruto oppervlakte van ca. 34 ha zoals dat in de Visie is 
opgenomen.  
 
Het zonnepark Oudlandsche Watergang (ca. 27 ha) wordt door ontwikkelaar Odura 
ontwikkelt. Dit park ligt verder naar het zuiden en ligt bovendien in het natuurgebied. Voor 
zonnepark ontwikkeling in dit gebied gelden een aantal andere en aanvullende criteria. 
Overwater geeft in haar notitie aan dat de ontwikkeling van dit zonnepark verre van zeker 
is (zie notitie onder punt 6). 

 
3. Het plangebied wordt omsloten door de Moerstraatseweg, Hoogstraat, Waterhoefke en 
Oudelandsdijkje. Het gebied is in gebruik als agrarisch gebied: grotendeels (ca 23 ha) voor 
melkveehouderij door familie Lauwerijssen en het resterende deel (ca 11 ha) voor 
akkerbouw door familie Antonissen. 
 

 
Locatie  

 
4. Adviesbureau BRO heeft voor ons het ruimtelijk plan opgesteld en daarin mede een 
onderzoek gedaan naar de flora en fauna in het plangebied. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat het plangebied thans een agrarisch gebied is met weinig tot beperkte 
natuurwaarde. Het gebied is al tientallen jaren in gebruik als een intensief gebruikt 
agrarisch gebied. In feite is het grotendeels weiland (zie onderstaande foto’s). Ik verwijs u 
hierin ook naar de notitie van Rentmeesterskantoor Overwater. 
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5. Op basis van de ervaringen van de beide agrarische ondernemers, die reeds 
opeenvolgende generaties decennia in het gebied agrarisch ondernemen, is in de 
zomerperiode de verdroging van de gronden groot. In de winterperiode blijft op een aantal 
plekken in het gebied water staan. Dit heeft gevolgen voor de agrische opbrengst. Zie ook 
de notitie van Overwater onder punt 10. Met andere woorden, het plangebied betreft 
landbouwgrond van mindere kwaliteit voor akkerbouwgewassen. 

 
6. Het zonnepark dient juist de randvoorwaarden te gaan scheppen en als vliegwiel te 
fungeren voor een verbetering van zowel de biodiversiteit op deze locatie als de 
aansluiting aan de nabij gelegen EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Dit willen wij o.m. 
realiseren door het toevoegen van groen elementen zoals hagen. Dit ondermeer om de 
historische structuur van het gebied te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. Met het 
Waterschap Brabantse Delta is gekeken naar de door het plangebied lopende 
watergangen. Doelstelling is om te komen tot een meer natuurlijke en landschappelijke 
inrichting van de hoofdwatergang (“A-watergang”). Deze hoofdwatergang loopt van west 
naar oost door het plangebied. Wij willen dit in samenspraak met het Waterschap 
realiseren door het creeeren van plas/dras situaties (vernatting) en door het aanleggen van 
een flauwer talud van de waterbergende elementen (migratieroute fauna en flora).  
 
7.  De in het gebied aanwezige zogenaamde niet-hoofdwatergangen (“B watergangen”) 
zullen op advies van het Waterschap worden gedempt met als doel het water langer te 
kunnen vasthouden in het gebied ten behoeve van zowel waterberging als natuurvorming. 
Suggesties van het Waterschap, Staatsbosbeheer, IVN De Groene Zoom en een 
plaatselijk bekende ecologisch expert hebben we verwerkt in de uitwerking van deze 
plannen. Hiermee zorgen we ervoor dat er met de aanleg van het zonnepark op het vlak 
van landschap, ecologie, recreatie en ruimtelijke kwaliteit juist meerwaarde wordt 
gecreeerd. 
 
8. Voor de inrichting houden wij ons aan de Gedragscode Zon op Land. De Gedragscode 
is landelijk afgesproken tussen de project ontwikkelaars en natuurorganisaties. De 
Gedragscode is in de Visie als bijlage opgenomen. 

 
9. Juist door het stopzetten van de agrarische activiteiten worden de randvoorwaarden 
gecreeerd voor een verdere verbetering van de natuurwaarde, de ecologische waarde, de 
ruimtelijke kwaliteit als ook de recreatieve waarde van het gebied, dit binnen de 
randvoorwaarden gesteld door uw gemeenteraad. De landschappelijke inrichting zal op 
kosten van het project worden gerealiseerd, er zal geen gemeenschapsgeld voor nodig 
zijn. 
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10. Indien het zonnepark niet tot ontwikkeling kan komen zal dit betekenen dat de natuur 
en recreatieve waarde niet zal worden verbeterd in het plangebied. De agrarische 
bedrijfsvoering zal worden voortgezet inclusief een voortzetting van de stikstofdepositie. 
De kans om het gebied te ontwikkelen naar een gebied met een hogere natuur- en 
ecologische waarde, ruimtelijke waarde en recreatieve waarde zal daardoor worden 
ontnomen. Juist de ontwikkeling van het zonnepark zorgt voor de realisering van de 
gewenste natuur en ecologische ontwikkeling en recreatieve ontwikkeling die de 
werkgroep graag ziet in het gebied en welke tevens past in het gemeentelijke beleid. 
 
11. Juist door het zonnepark te exploiteren gedurende een transitieperiode van agrarisch 
naar natuur, stopt de stikstofdepositie, en zal met de tijd de stikstofconcentratie in de 

bodem afnemen, met als gevolg op termijn een betere basis voor natuurontwikkeling. De 

familie Antonissen heeft aangegeven dat zij hun grond in eigendom willen houden en blijft 
hun grond daarmee conventioneel agrarisch. De familie ziet ook kansen om hun grond na 
afloop van de periode te gebruiken voor de biologische landbouw doordat er aan de criteria 
van de SKAL-certificering wordt voldaan. Hierdoor kan de landbouwgrond direct na de 
afloop van het zonneproject gebruikt worden voor de teelt van biologisch geteelde 
producten. In de looptijd van het zonneproject wordt namelijk geen gebruik gemaakt van 
kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen. 

 
12. De cultuurhistorische waarde van het landschap zal door de aanleg van het zonnepark 
niet worden aangetast. Juist door de komst van het zonnepark ontstaat de mogelijkheid 
om nader onderzoek te doen naar de cultuurhistorische ontwikkeling en de aanwezigheid 
van historische artefacten. De aanleg  van het zonnepark zal geen effect hebben op de 
mogelijk aanwezige cultuurhistorische artefacten en de cultuurhistorische waarde van het 
gebied. 

 
13. Het zonnepark fungeert als aanjager, basis en raamwerk van de natuurinrichting en zal 
na afloop van de periode conform de afgesproken voorwaarden worden opgeruimd. Het 
zonnepark zorgt er voor dat op het vlak van landschap, ecologie, recreatie en ruimtelijke 
kwaliteit juist meerwaarde wordt gecreeerd, die anders niet zal worden gerealisereerd. 
 
14. Het zonnepark is tijdelijk. De basis voor een verdere ontwikkeling van het plangebied 
naar natuurgebied/recreatiegebied wordt gedurende de exploitatieperiode van het 
zonnepark gelegd.  

 
15. De komst van het zonnepark betekent een andere invulling van het gebied. De vrije 
veldsituatie (uitzicht) zal beperkter worden door de groenvoorziening. De groenvoorziening 
is door de gemeente als een voorwaarde gesteld. Wat ons betreft is een open structuur 
(vrije veld) bespreekbaar. De Visie laat een hoogte van de zonnepanelen tot 3 meter toe. 
Over de hoogte van de panelen kan met ons gesproken worden als ook over de 
transparantie van de ruimtelijke inkleding. Tot dusverre heeft de Werkgroep helaas 
aangegeven geen suggesties te willen geven en niet met ons in gesprek te willen gaan. 
 
16. De velden met de zonnepanelen kunnen helaas niet vanwege veiligheidsredenen 
openbaar toegankelijk worden gemaakt. Echter, het landschapsinrichtingsplan is zo 
opgezet dat de te realiseren groenelementen inclusief het te realiseren plas/drasgebied 
langs de A-watergang openbaar toegankelijk kan zijn. Het ruimtelijk plan voorziet er o.m. in 
om ter hoogte van de hoofdwatergang aan het Oudelandsdijkje een pad (tevens 
schouwpad) aan te leggen die openbaar toegankelijk kan worden gemaakt. Dit kan een 
eerste aanzet vormen voor een recreatief wandelrondje tussen Oudelandsdijkje en 
Moerstraatseweg. Het landschapsinrichtingsplan voorziet er verder in om aan de 
noordkant van de Moerstraatseweg in de te realiseren groenstrook een openbaar pad aan 
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te leggen, dit kan helpen om de situatie ter plaatse verkeersveiliger te maken. Al met al 
resulteert dit in een win-win situatie. 
 
17. Wij hebben de omwonenden voorstellen gedaan voor een financiele compensatie. 
Hierbij denken wij aan individuele tegemoetkoming bijvoorbeeld in de vorm van een 
bijdrage voor de verduurzaming van woningen, het instellen van een Gebiedsfonds op 
basis van een bepaald percentage of bedrag van de gerealiseerde output van het 
zonnepark of de mogelijkheid tot mede participeren in het zonnepark.  
 
Wij hebben in juni 2020 als ook in november 2020 een participatieronde gehouden waarin 
wij de direct omwonenden (alle toegepaste Corona beschermende maatregelen in acht 
nemende) hebben uitgenodigd om met ons in overleg te treden; hierbij hebben we ze in de 
gelegenheid gesteld ons suggesties en aanbevelingen te geven zowel voor de 
landschappelijke inpassing als de financiele participatie. In december is door ons tevens 
een brief naar de omwonenden gestuurd met wederom de oproep met ons mee te denken 
over de landschappelijke inrichting van het park en de financiele participatie. De 
Werkgroep heeft aangegeven niet op onze uitnodiging in te willen gaan. 
 
18. Wij nodigen u namens de families Lauwerijssen en Antonissen uit om een bezoek te 
komen brengen aan het gebied en u verder te laten informeren over de ontwikkeling van 
het zonnepark en uw vragen te beantwoorden. Dit kunnen we veilig met de juiste Corona 
beschermende maatregelen organiseren. 
 
19. Indien bovenstaande punten aanleiding geeft tot vragen e.d. dan verzoek ik u om 
contact met mij op te nemen. In de header staan mijn contactgegevens. 

 
 


