
Aan de raadsleden van de gemeente Steenbergen 
Buiten de Veste 1
4652 GA Steenbergen

Betreft:  Geen zonneparken in het Waterhoefke en Oudlandse Watergang
Steenbergen, 5 maart 2021

Geachte Raadsleden,

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor een tweetal onderwerpen, de RES 1.0 en de brief van IB Vogt 
van 28 januari jl aan u toegezonden:

1. RES 1.0

Eerder (13 januari jl) zonden wij u een notitie toe met argumenten ter ondersteuning en verdere 
onderbouwing voor uw besluitvorming over zonneparken aan het Waterhoefke en Oudlandse Watergang.
Onlangs is de RES 1.0 gepubliceerd, welke wij met belangstelling hebben gelezen. Op 10 februari jl was 
daarover een webinar te volgen. 

We gaan er van uit dat u bekend bent met deze RES 1.0 en zullen die dan ook niet tot in detail 
uiteenzetten, echter hebben we wel gemeend u de - voor de besluitvorming over het al dan niet 
vergunnen van zonneparken op land en meer in het bijzonder in het Oudland- belangrijkste overwegingen 
van die RES  te benadrukken. 
Wij zijn namelijk van oordeel dat de RES 1.0 onze eerder ingenomen standpunten zondermeer 
onderschrijven. De cursieve gedeelten betreffen onze (deel)conclusies.

Inhoudelijke argumenten RES 1.0 die onze argumenten ondersteunen

Zonnepanelen eerst op daken en gevels en onbenutte terreinen 
Pagina 142 geeft de leidende principes voor zonneparken: 1) daken en gevels, 2) onbenutte terreinen in 
bebouwd gebied, 3) vliegvelden/defensieterreinen/waterzuiveringsterreinen en binnenwateren en pas in 
laatste instantie landbouwgrond met een voorkeur voor percelen dichtbij de gebouwde omgeving die 
geen bijzondere waarden hebben. 

Waardevolle en duurzame grond
Pagina 3: “We streven naar zorgvuldig gebruik in de regio en we respecteren de landschappelijke 
kwaliteiten van de regio”. 
Pagina 21: “We willen waardevolle landschappen, landbouw- en natuurgebieden ontzien”. 
Het Oudland is van hoge landschappelijke kwaliteit in de regio en behoort zondermeer tot de hier 
bedoelde gebieden.

Pagina 3: Regio West-Brabant wil voor 2030 2.0 TWh duurzaam opwekken met grootschalige wind- en 
zonne-energie. De regio draagt dan substantieel meer bij aan de landelijke opgave voor 2030.
Het is dus niet nodig duurzame grond in te zetten voor zonneparken

Pagina 11: De adviezen van bedrijven en belangenorganisaties: “Wees zuinig op de natuur en het 
landschap”. Landschap en natuur zijn een belangrijk onderdeel van het DNA  van West Brabant. 
Het Oudland behoort daar toe.



In de RES 1.0 is een aantal passages opgenomen over landschappelijke inpassing die voor het Oudland van 
belang zijn. Ondermeer:. 
- pagina 31, 4e aandachtstreepje van de eerste kolom; de gemeenten benutten met een opgave voor 
zonneparken de resultaten van landschapsonderzoek (bijlage 3) en gebruiken de landschappelijke 
principes als basis. 

De belangrijkste keuzes voor energieopwekking
Pagina 5: Initiëren en faciliteren van de groei van zonne-energie tot op 25% van de grote daken.  
Pagina 12 regel 3:“Raadsleden, stakeholders en inwoners hebben allemaal laten weten dat zij de voorkeur 
hebben voor zoveel mogelijk besparen, vervolgens door daken zo goed mogelijk te benutten voor zonne-
energie en als sluitstuk te kijken wat er nog nodig is om met zonneparken en windturbines op te 
wekken”. 
In ieder geval wordt geadviseerd de zonneladder te volgen.
Hier is dus de winst te behalen voor de gemeente Steenbergen, wij zitten nu op 4%. 
Van meer zonnepanelen op de daken zoals de RES1.0 meldt, is in Steenbergen (nog) niets te merken, 
sterker nog het volume aan zonneparken is groter geworden! Dit kan niet de bedoeling zijn.

(Geen) draagvlak en overige argumenten waarmee rekening gehouden moet worden  
Aangegeven wordt dat de gemeenten de omwonenden willen betrekken bij het uitwerken van wind, zon, 
warmte en innovatieprojecten.
De omwonenden en werkgroep van het Oudland hebben vanuit de Gemeente zelf nooit iets gehoord, 
maar pas na zelf met de gemeente contact te hebben gezocht.
De plannen zijn pas in een laat stadium vanuit de ontwikkelaar kenbaar gemaakt.
Het maatschappelijk  draagvlak en de acceptatie zijn belangrijk (pagina 15) maar bij het Oudland minimaal 
.
De gemeente zou dit nu nog kunnen repareren door dat onderzoek wel uit te voeren zoals in de RES 1.0 
wordt geadviseerd.

Pagina 10: Inwoners: Landschap en keuzevrijheid zijn belangrijk.
Ook voor zonne- energie geldt dat mensen het open landschap graag behouden.
Mensen zijn positief over zon op dak, daarna zien ze graag dat restruimte wordt benut.
Zonneparken kunnen komen op plaatsen die niet op andere manier kunnen worden benut, bv in 
knooppunten tussen snelwegen en langs de randen van bedrijfsterreinen. 
Voor de combinatie met natuurontwikkeling, natte natuur maar ook voor een combinatie met 
landbouwgewassen is praktisch geen steun.
De gemeente zou zich naar ons oordeel daarop moeten richten.

Pagina 6: Er wordt gestreefd naar 50% of meer lokaal eigenaarschap.
Buiten het gegeven dat wij van oordeel zijn dat het Oudland niet als grond voor een zonnepark geschikt is, 
is de initiatiefnemer een buitenlandse investeerder die ook nog eens te koop staat. Van een lokaal 
eigenaarschap is dus op geen enkele wijze sprake.
Wij zijn van oordeel dat dit evenzeer mee moet worden gewogen in de besluitvorming

Rekening dient te worden gehouden met de snelle ontwikkelingen
Men kiest in de RES 1.0 voor een adaptieve benadering waardoor de aanleg van zonneparken in de nabije 
toekomst wellicht overbodig is. Wij wijzen u hiervoor naar bv pagina 31, waar wordt gesproken over 
innovaties zoals transparante panelen, energieleverende gevels enz. 

Toponderzoeker Wim Sinke en adviesbureau Enpuls gaan ervan uit dat we binnen de gebouwde omgeving 
(huizen, bedrijven en kassen) met de nieuwste technieken 90 TWh kunnen opwekken, waar de opgave 
van alle energieregio’s voor 2030 slechts 35 TWh is. Dat betekent dat we windparken op land en 
zonneparken helemaal niet nodig zouden hebben. 
De techniek ontwikkelt zich razendsnel, het is nog geen 2030.



CONCLUSIES
Geconcludeerd dient ons inziens te worden dat het verlenen van vergunningen voor de aanleg van 
zonneparken op gronden in de gemeente Steenbergen: 

- in het algemeen dient te worden afgewezen zolang er alternatieven zijn;
- in het algemeen dient te worden aangehouden nu er op dit moment en nog veel ontwikkelingen 

gaande zijn die de noodzaak van zon op land (reeds op korte termijn) overbodig maken: denk aan 
de mogelijke realisering van een nieuw bedrijvenpark “Het bedrijventerrein van de toekomst”, 
een duurzaam park hetgeen een enorme uitbreiding van daken inhoudt en waar het opwekken 
van zonne-energie perfect tussenpast. 
Maar ook verdere ontwikkelingen van nieuwe technieken zoals ook hiervoor benoemd;

- specifiek voor het Oudland:
Naast al de reeds door ons uiteengezette argumenten (zie de brieven van 3 september 2020 en 
18 januari 2021) blijkt ook uit de RES 1.0 dat het Oudland bespaard dient te blijven en kan blijven 
van zonnepanelen. 

2. Reactie op de brief van IB Vogt d.d. 28 januari en bijbehorende notitie van Overwater

Brief IB Vogt
Wij hebben via het Raadsinformatiesysteem kennis genomen van de brief van IB Vogt van 28 januari jl.

Vooraf:
Het valt ons op de eerste plaats op dat IB Vogt haar standpunten vooral heeft gebaseerd op de Visie 
Energie en Ruimte van de gemeente Steenbergen en de RES 1.0 hierin niet betrekt. Onze standpunten op 
die visie hebben wij u reeds kenbaar gemaakt. Daarnaast zijn wij van oordeel dat de RES 1.0 bij uw 
besluitvorming wel degelijk een belangrijke rol dient te spelen, naar onze mening zelfs leidend is.

Verder wordt door IB Vogt gesuggereerd dat wij niet met haar in gesprek zouden willen gaan. Dit is 
bezijden de waarheid. Al de belanghebbende leden van de werkgroep zijn naar beide door IB Vogt 
georganiseerde besprekingen geweest. Naar aanleiding van een brief van IB Vogt aan de omwonenden 
d.d. 22 december 2020, is er schriftelijk om opheldering gevraagd, nu daarin de – onjuiste - indruk werd 
gewekt dat er slechts enkele omwonenden tegen het plan zouden zijn.  Daarop is door IB Vogt 
geantwoord. Verder uitleg was niet nodig. Wij hebben dus wel degelijk contact met haar gehad.

Inhoudelijk 
a) IB Vogt somt randvoorwaarden op waaronder volgens de Visie de ontwikkeling van een 

zonnepark mogelijk zou moeten zijn (pagina 1, punt 1). De belangrijke 
randvoorwaarde draagvlak heeft zij echter niet gemeld. Dat bij het merendeel van de 
omwonenden geen draagvlak bestaat voor dit initiatief, wordt volkomen genegeerd. Men gaat 
hier voorbij aan de 2250 ondertekenaars van de petitie die zich duidelijk hebben uitgesproken 
tegen de komst van de zonneparken; 

b) Pagina 2, punt 4: Adviesbureau BRO concludeert dat er weinig tot beperkte natuurwaarde in het 
plangebied is. Wij vragen ons af hoe gedegen dit onderzoek is gedaan. Uiteraard betreft dit een 
subjectief onderzoek nu dit in opdracht van IB Vogt is uitgevoerd. Wel wordt bevestigd dat het 
Oudland al tientallen jaren intensief in gebruik is als agrarisch gebied en niet alleen als weiland;

c) Pagina 3, punt 5: De opmerking dat de landerijen de eigenschap hebben dat in de zomerperiode 
verdroging een groot aandachtspunt is, geldt evenzeer voor kleigronden. Iedere grote agrariër 
heeft tegenwoordig zelf een beregeningsinstallatie, welke de laatste jaren vanwege het 
veranderde klimaat dikwijls nodig is gebleken. 
Merkwaardig genoeg wordt in punt 6 aangegeven een plas/ dras situatie te willen creëren;

d) Pagina 3, punt 5: De stelling dat de grond minder geschikt zou zijn voor akkerbouwgewassen 
wordt uitdrukkelijk betwist. De feitelijke situatie is dat beide agrariërs hun goede 
akkerbouwgronden verpachten (dan wel geven in gebruik) aan collega akkerbouwers die er  
allerlei producten verbouwen, zelfs in de winter. 



Door de heer J. Luijks, makelaar gespecialiseerd in agrarisch onroerend goed, is ons meegedeeld 
dat deze gronden van goede kwaliteit zijn voor de landbouw;

e) Pagina 3, punt 6: er wordt gesproken over een migratieroute fauna en flora. Het wild kreeg op de 
tekening zoals ons deze werd getoond maar heel weinig bewegingsvrijheid langs de A-watergang;

f) Pagina 3, punt 7: Hoewel op veel andere terreinen zonder meer deskundige partijen, twijfelen wij 
er aan dat partijen als het Waterschap, Staatsbosbeheer, IVN Groene Zoom en een plaatselijk 
bekende ecologisch expert (naam onbekend?) een deskundig oordeel kunnen geven over het 
bepalen van natuurvorming in een zonnepark. Er wordt op dit moment juist veel onderzoek 
gedaan naar biodiversiteit en zonneparken. Al dat onderzoek wijst de andere richting op;

g) Pagina 3, punt 9: Gesteld wordt dat de landschappelijke inrichting op kosten van het project zal 
worden gerealiseerd en er geen gemeenschapsgeld voor nodig zal zijn. Wij merken hierbij op dat 
het realiseren van een zonnepark niet zonder SDE subsidies en dus niet zonder belastinggeld kan!

h) Pagina 4, punt 10. Gesteld wordt dat de bedrijfsvoering zal worden voortgezet inclusief een 
voortzetting van de stikstofdepositie en dus geen omvorming zal plaatsvinden naar natuur. Wij 
denken dat deze stellige bewering vooral wordt gebruikt om het standpunt kracht bij te zetten en 
dat is uiteraard een goed recht. Als werkgroep zien wij die mogelijkheid echter wel en wij zouden 
die graag samen met de familie willen onderzoeken. 
De notitie van Overwater stelt bovendien dat de melkveehouderij een sector is met marginale 
opbrengsten en dat toekomstige wet- en regelgeving grote investeringen zal vragen voor het 
beperken van stikstofuitstoot. Die gestelde stikstofdepositie lijkt derhalve overtrokken en kan en 
mag ons inziens geen rol spelen bij uw besluit.

i) Pagina 4, punt 11: Er wordt hier geen enkele belofte gedaan, laat staan garantie gegeven!;
j) Pagina 5, punt 17: De insteek van het klimaatakkoord is dat zonneparken voor tenminste 50% uit 

lokale initiatieven bestaan. Er komt landelijk gezien steeds meer verzet tegen buitenlandse 
projectontwikkelaars van zonneparken;

k) Er wordt richting de toekomst in het geheel niet gesproken over de omvorming naar natuur. 
Integendeel: er wordt gesproken over de mogelijkheid omschakeling naar biologische landbouw. 
Dat is niet volgens enige afspraak of beleidskader. Wanneer de zonnepanelen zouden 
verdwijnen, zou de grond ten goede moeten komen aan de natuur. Biologische landbouw is nog 
altijd geen natuur;

l) Pagina 4, punt 14: Uit  onderzoek (Nieuwsuur 18 februari 2021) is gebleken dat bij slechts 3 van 
de 25 onderzochte zonneparken de biodiversiteit is toegenomen.

Notitie Overwater d.d. 25 januari 2021

 Vooraf: Daar waar over de initiatiefnemer Lauwerijssen wordt gesproken, wordt tevens
 bedoeld Antonissen als initiatiefnemer.

De notitie is in opdracht van IB Vogt opgesteld en kan derhalve niet als objectief en neutraal worden 
beoordeeld. Omwonenden zijn niet bij het opstellen van het rapport betrokken.

Verder zijn wij van oordeel dat de notitie zichzelf tegenspreekt. Eerst wordt om redenen van marginale 
bedrijfsvoering en aanscherpende wet- en regelgeving op het gebied van stikstofuitstoot gesteld waarom 
de maatschap Lauwerijssen energie-ondernemer wil worden, de huidige business wordt immers steeds 
minder lucratief. De notitie sluit echter met de mededeling dat als een zonnepark niet doorgaat, de 
veehouderij wordt gecontinueerd. 
De brief van IB Vogt gaat nog een stap verder en geeft aan dat dan de stikstofdepositie dan dus ook 
doorgaat, alsof er geen nieuwe wet- en regelgeving komt.

Tenslotte:
Naar onze mening is het Oudland een gebied dat bescherming verdient. Eigenlijk is de grond die nu nog 
wordt benut ten behoeve van akkerbouw of veeteelt de laatste postzegel agrarische grond in een groot 
aaneengesloten natuurgebied de Brabantse Wal. Een gebied dat in de toekomst zeer waarschijnlijk deel 



uitmaakt van het nieuwe UNESCO Global Geopark Schelde Delta. De gemeente Steenbergen is één van de 
61 gemeenten die hiervoor haar handtekening heeft gezet, daarmee aantonend dat zij de recreatieve 
waarde en bovenal het belang van behoud onderschrijft. De enige zandgronden van het Steenbergse deel 
van de Brabantse Wal liggen in de polders van het Oudland. Om die nu vol te leggen met zonnepanelen 
komt overeen met het overschilderen van de handen van Mona Lisa ‘omdat haar glimlach het enige is wat 
er toe doet’. 

Wij stellen de gemeente Steenbergen voor het pleidooi van Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de 
fysieke leefomgeving en Jan Rotmans, hoogleraar energietransitie ter harte te nemen.

Wij willen benadrukken dat wij geen dispuut hebben met de familie Lauwerijssen en begrijpen dat zij met 
het vooruitzicht van gecompliceerde bedrijfsvoering en het ontbreken van opvolging, obstakels zien in het 
doorzetten van hun bedrijf. 
Als werkgroep “Bescherm het Oudland” is het echter onze doelstelling om het gebied te beschermen 
tegen ontwikkelingen die een bedreiging zijn voor de landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische en 
toeristisch-recreatieve waarde van het gebied. De komst van zonneparken voor een periode tot 25 jaar is 
zo’n bedreiging. Het heeft voor ons daarom geen zin om te overleggen met de projectontwikkelaar over 
de randvoorwaarden waarmee wij in zouden kunnen stemmen met de komst van zonne-industrie naar 
het Oudland. 

Wij zijn bereid om mee te denken over en mee te werken aan de omvorming van de agrarische 
bestemming naar natuur. Dit om aan te geven dat wij begrijpen in welk dilemma de familie Lauwerijssen 
verkeert. Wij denken dat wij daar een zinvolle bijdrage aan kunnen leveren. 

Wij hopen van harte dat u de juiste beslissing neemt en het prachtige Oudland niet om laat toveren tot 
een gigantisch groot veld zonnepanelen. 

Tenslotte nodigen we de raadsleden, ambtenaren, burgemeester en wethouders die het gebied nog niet 
hebben bezocht nogmaals van harte uit om zelf te kunnen waarnemen over welk prachtig natuurgebied 
het gaat.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de werkgroep “Bescherm het Oudland”
Louis de Haan

 


