
Zonnevelden 
Oudland

De meerwaarde van 
zonnevelden voor het Oudland



Visie energie en ruimteLocaties
Locaties Waterhoefke en Oudlandsche
Watergang zijn in de visie aangewezen als 
locaties waar in combinatie met 
natuurontwikkeling een zonneveld 
gerealiseerd kan worden. Beoordeling door de 
raad op passendheid is hier als voorwaarde 
gesteld.

Totstandkoming van plannen
Na  vaststelling van de visie door de 
gemeenteraad is door ontwikkelaars Odura en 
ib vogt in nauw contact met de gemeente 
inmiddels veel tijd, energie en geld gestoken 
in plannen voor de ontwikkeling van deze 
zonnevelden in lijn met die visie. Centraal 
hierin staat een sterke natuurontwikkeling in 
en om het Oudland.
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Omwonenden & 
ontwikkelaars

Werkgroep
Bezorgde omwonenden van het Oudland
hebben een werkgroep opgericht die zich hard 
maakt voor recreatie en natuur in het 
Oudland, waaronder een ecologische 
verbinding met het Halsters Laag. Zij zijn op 
voorhand van mening dat zonnevelden 
Waterhoefke en Oudlandsche Watergang daar 
niet mee samen gaan. Zij hebben hier ook een 
petitie voor opgezet.

Visie van de ontwikkelaars
De ontwikkelaars van deze zonnevelden delen 
de visie en doelstelling voor sterke natuur en 
behoud van recreatie in het Oudland. Met 
name het realiseren van ecologische 
verbindingen en herstellen van de 
oorspronkelijke landschapsstructuur zijn 
kernpunten van de plannen.

Tot op heden is de werkgroep helaas niet 
bereid gevonden met de ontwikkelaars in 
gesprek te gaan.
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Raadsvoorstel evaluatie visie energie en
ruimte

Raadsvoorstel
In een raadsvoorstel van 20 april 2021 wordt gepleit tegen zonnevelden in het Oudland en om daartoe een gehele trede uit de 
zonneladder te verwijderen.

Wij kunnen ons niet onthouden van het idee dat dit voorstel sterk beïnvloed is door de petitie van de werkgroep. Wij kunnen helaas 
ook niet concluderen dat de communicatie van deze werkgroep volledig, juist en objectief is verlopen. De plannen van de 
ontwikkelaars, hoewel bekend bij de gemeente, lijken ook niet inhoudelijk in beschouwing te zijn genomen. Het roept de vraag op of 
burgers en politiek in het vormen van hun oordeel juist en volledig geïnformeerd zijn.

Het argument dat er geen plannen zijn ingediend vinden wij opmerkelijk; het indienen van plannen wordt de afgelopen maanden 
steeds door de gemeente afgehouden. 

Wederhoor
Wij vinden het als ontwikkelaars bovenal jammer dat, ondanks het goede contact met de gemeente en de plannen die er liggen, er 
geen wederhoor heeft plaatsgevonden. De gemeente nodigt uit om plannen in te dienen en na veel werk en kosten, wordt op basis
van eenzijdige informatie de visie (vervroegd) aangepast.

Wij nemen u dan graag ook mee in onze kant van het verhaal, zodat u een compleet beeld kunt vormen van de werkelijke situatie.
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Het OudlandKarakteristiek 
Het Oudland is een mooi stuk buitengebied 
van Steenbergen. Een open landschap, met 
van oudsher kleinschalige structuren met 
houtsingels, struweelhagen en kreken. Op het 
Oudland wordt veel agrarische activiteit 
bedreven, maar door het mooie natuurlijke 
landschap ook graag gerecreëerd.

Respect voor het Oudland
Als ontwikkelaars staan wij achter de waarden 
van het Oudland. Ons doel is de 
maatschappelijk gewenste energietransitie te 
versnellen. In het geval van zonnevelden doen 
we dat steeds met oog voor en in overleg met 
de omgeving. Over bezwaren gaan wij graag in 
overleg om een passende, gezamenlijke 
oplossing te vinden. 
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Herstel van 
landschapselementen

Landschappelijke inpassing
Momenteel is het gebied rondom het 
Waterhoefke, aan de rand van het Oudland, 
vooral in gebruik voor veeteelt en 
grootschalige landbouw (aardappels). 
Hierdoor zit er veel stikstof in de bodem en is 
er weinig ruimte voor biodiversiteit. De 
werkelijke natuurwaarde van dit gebied is 
daardoor momenteel niet hoog.

Ruimte voor de natuur
Een zonneveld geeft rust aan de bodem en 
meer ruimte aan biodiversiteit*. Waar nu 
enkel grasland is, worden oorspronkelijke 
landschapselementen zoals struweelhagen, 
bramenwallen en houtsingels teruggebracht in 
het landschap. Onmisbaar bij Waterhoefke is 
dat daarbij de watergang door het gebied als 
ecologische verbindingszone weer de 
uitstraling van een natuurvriendelijke kreek 
krijgt, omgeven door drassig land en een 
recreatief wandel- en fietspad. 

Het landschap zal veranderen, maar biedt 
daarmee ook kansen voor natuur, landschap 
en recreatie.

*https://www.naturalis.nl/persberichten/zonnepark-veilige-haven-voor-biodiversiteit
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Waterhoefke

Transformatie van agrarische 
activiteit
Een groot deel van de gronden zijn in bezit 
van de familie Lauwerijssen, die hier al 60 jaar 
boeren. De familie wil het boerenbedrijf 
stopzetten en de nieuwe generatie wil 
transformeren naar een nieuwe 
ondernemersdroom: Een zorgboerderij. 

Dat is mogelijk dankzij het zonneveld.

Kwaliteitsverbetering landschap
Door jarenlange agrarische activiteit, zitten er 
enorme hoeveelheden stikstof in de bodem 
ter plaatse van het Waterhoefke. 

De ontwikkeling van het zonneveld 
Waterhoefke geeft de unieke kans om het 
noordelijk deel van het Oudland te 
transformeren van landbouwgebied naar een  
aantrekkelijk, biodivers en recreatief gebied. 

Voor verdere toelichting van de kansen voor 
het gebied verwijzen we graag naar de 
bijgevoegde onderbouwing van het plan.
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Verbinding van 
natuurgebieden Verbinding van natuur

Het Oudland is een onmiskenbaar en 
belangrijk stuk natuur in de gemeente 
Steenbergen. Al jaren maakt men zich dan ook 
hard om deze natuur te verbinden met andere 
natuur in de omgeving, zoals het Halsters 
Laag.

EVZ Oudlandsche Watergang
Deze belangrijke verbinding kan worden 
gerealiseerd met een ecologische 
verbindingszone bij de Oudlandsche
Watergang. Het plan is om door middel van 
een zonneveld te voorzien in de financiële 
middelen om 13 hectare landbouwgrond om 
te zetten in een EVZ met permanente 
natuurbestemming.

8



Oudlandsche Watergang

Zonneveld in dienst van natuur
Aanleiding voor initiatief Oudlandsche Watergang 
is de reeds lang bestaande wens om de 
natuurgebieden Oudlands Laag en Halsters Laag 
met elkaar te verbinden en voor goed 
natuurbeheer essentiële stukken aan de natuur 
toe te voegen. In samenwerking met 
natuurpartijen (o.a. NNB en GOB) is een plan 
voor een zonneveld ontwikkeld om deze 
natuurversterking financieel haalbaar te maken. 

Wij respecteren echter ook de gevoeligheden bij 
omwonenden van een zonneveld in dit deel van 
het Oudland.

Transformatie naar een nieuw plan
Het initiatief is daarom getransformeerd naar een 
nieuw plan. Het doel is nog steeds om de 
gewenste natuurversterking bij Oudlandsche
Watergang te realiseren (groene vlakken), maar 
nu met een zonneveld op percelen langs de A4 
ter hoogte van kassengebied Westland (blauwe 
vlakken). 

Met deze percelen is een totale oppervlakte van 
maximaal ca. 30 hectare beschikbaar. Hiervoor 
zijn (grotendeels) reeds overeenkomsten met 
grondeigenaren gesloten en de percelen liggen 
langs de snelweg minder in het zicht van 
recreanten en omwonenden, wat deze locatie 
een potentieel geschikt alternatief maakt.
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Neem kennis van de plannen

Bestudeer eerst de plannen vooraleer besluiten te nemen
In aanloop naar de petitie van de werkgroep “Bescherm het Oudland” is er gecommuniceerd door middel van o.a. een 
website. De informatie op deze website is helaas sterk vooringenomen, misleidend en onvolledig en is vooral ingestoken 
als voedingsbodem voor negatieve emoties. De werkelijke plannen zijn daarin inhoudelijk ook niet beschouwd. Het is 
zodoende begrijpelijk dat de petitie veelvuldig ondertekend is, ook veelal door mensen ver buiten de gemeente. 

Helaas is het op die basis voor politiek en burgers echter onmogelijk geweest om een compleet en juist beeld te kunnen 
vormen, wat nu zelfs ten koste kan gaan van natuurontwikkeling en biodiversieit in het Oudland.

Behoudens door de werkgroep gevoede negatieve emoties, lijkt er ons geen andere reden om de visie vroegtijdig aan te 
passen en plannen uit te sluiten. De visie van 2020 stelt daarbij letterlijk “Gedurende een periode van minimaal 2 jaar na 
vaststelling van de visie energie en ruimte krijgt elke initiatiefnemer de mogelijkheid om zijn of haar plannen uit te 
werken.” 

Eerlijkheidshalve dient dan ook die termijn te worden gegeven aan ontwikkelaars om hun plannen uit te werken.



Verzoek aan de raad (1)

Respecteer de feiten en de visie Energie en Ruimte
Wij vragen de raad daarom:

- Ruimte te geven aan feiten en inhoudelijk naar plannen te kijken die in samenwerking met de gemeente zijn 
voortgekomen uit de visie van 2020, alvorens daarover te beslissen. 

- Haar eigen toezeggingen uit de visie na te komen en de periode van twee jaar om plannen uit te werken te 
respecteren in plaats van vroegtijdig uit te sluiten.

Als ontwikkelaars gaan wij daarnaast nog steeds graag in overleg met bezorgde omwonenden en de gemeente om, waar 
bezwaren zijn, samen te kijken naar passende oplossingen.



Verzoek aan de gemeente (2)

Geen onnodige aanpassing van de zonneladder
Het aanpassen van de zonneladder is ons inziens geen juiste en verstandige oplossing. We begrijpen de achterliggende 
gedachte, maar het verwijderen van een trede uit de zonneladder heeft tot gevolg dat een belangrijk instrument uit de 
gemeentelijke visie incompleet en incompetent wordt gemaakt. Het kan niet meer gebruikt worden ter beoordeling van 
alle huidige en toekomstige initiatieven, behalve met uitzonderingen. Dit nodigt uit tot complexiteit en onduidelijkheid 
rondom besluitvorming en regelgeving. 

In de huidige vorm van de visie heeft de raad met een volledige zonneladder voldoende middelen en bevoegdheden om 
onwenselijke plannen voor zonnevelden tegen te houden.

Wij vragen de raad dan ook de zonneladder in tact te houden, daar de voorgestelde wijziging meer kwaad doet dan nut 
heeft. Er is ook geen noodzaak toe.
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Verzoek aan de gemeente (3)

Heroverweging locatie A4 in samenhang met natuurversterking in Oudland
Tot slot vragen wij de raad om de locatie westelijk van de A4, opnieuw te beoordelen. In de visie van 2020 staat deze 
locatie aangemerkt als “Zonneveldinitiatief waaraan geen medewerking wordt verleend vanwege locatie of onzekerheid 
uitvoering”.

De landbouwkundige waarde van de landbouwgrond op deze locatie is vergelijkbaar aan die in het Oudland, maar de 
locatie is beter geschikt voor het zonneveld, gezien de ligging langs de A4, de huidige landschappelijke kwaliteit ter 
plekke beperkt is en er ook minder aanwezige omwonenden en recreanten zijn. 

Goedkeuring van deze locatie maakt het mogelijk het zonneveld bij het Oudland te verplaatsen, maar de zo sterk gewilde 
natuurontwikkeling nabij de Oudlandsche Watergang in het Oudland wel door te laten gaan.
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