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Aan de raad,

1. Inleiding
De Visie Energie en Ruimte is in de raadsvergadering van 9 juli 2020 vastgesteld. In de visie is een 
energiemix opgenomen waarin staat welke bijdrage de gemeente Steenbergen zal leveren aan de 
energietransitie. De doelstelling is om in 2030 als gemeente voor 50tKi energieneutraal te zijn.

In het raadsvoorstel behorende bij de vaststelling van de Visie Energie en Ruimte is opgenomen dat 
er jaarlijks een evaluatie wordt gehouden.

Op 26 maart 2021 heeft u als gemeenteraad aangegeven de evaluatie naar voren te willen halen en 
is het college gevraagd om de evaluatie aan te bieden voor de raadsvergadering van 27 mei 2021. 
Ook heeft u duidelijk aangegeven geen voorstander te zijn van de ontwikkeling van de zonnevelden 
Waterhoefke en Oudlandsche Watergang (in de visie foutief omschreven als Oud Hollandsche 
Watergang)

2. Achtergrond
2.1 .De energiemix (doelstellingen 2030) bestaat uit verschillende componenten.

1. Een besparingsdoelstelling op energieverbruik gemeentebreed van 90Zo ten opzichte van 
2016.

2. Windmolens 486 Terajoule (TJ), ongeveer 15 windmolens van 3 megawatt (MW).
3. Zon op dak 104 TJ (ongeveer 96.000 zonnepanelen op daken)
4. Zon op veld 250 TJ (ongeveer 93 ha netto zonnepanelen)
5. Individuele Warmte 1142 TJ
6. Collectieve Warmte 1326 TJ
7. (Hernieuwbaar) gas 2462 TJ
8. Biomassa 1172 TJ

Het is niet mogelijk om op korte termijn de voortgang van alle componenten uit de energiemix 2030 
te meten. Wel kunnen we in de evaluatie ingaan op de onderwerpen:

Zon op veld

Zon op dak

Windenergie



Acties die het afgelopen jaar zijn ondernomen op het gebied van energiebesparing.

2.2. Transportschaarste

Zowel voor de stations Dinteloord, Bergen op Zoom als Roosendaal is transportschaarste fase 1 
afgekondigd. Dit betekent dat er op de betreffende hoogspanningsstations nog maar beperkte 
transportcapaciteit voor teruglevering van elektriciteit beschikbaar is.

Enexis en Tennet zijn, o.a. op basis van de Netimpactanalyse van de RES 1.0, voornemens om te 
investeren in uitbreiding van alle drie de stations. Bovendien zijn er ook nog plannen om een nieuw 
hoogspanningsstation te realiseren in de omgeving van Bergen op Zoom/Halsteren. Ook het 
landelijke 150 kV en 380 kV net van TenneT dienen te worden aangepast. Een megaoperatie die 
volgens de planning op zijn vroegst in 2026 of 2027 significant meer capaciteit zal genereren. Het 
gaat hier met name om de koppeling van het 150 kV naar het 380 kV net en een nieuw netconcept.

Deze investeringen hebben tot doel het netwerk van Enexis en Tennet aan te passen en uit te 
breiden zodat de RES 1.0 ambitie die voor 2030 is gesteld kan worden gerealiseerd.

Door een exponentiele groei aan aanvragen, met name zon-op-dak (mede aangejaagd door SDE 
subsidie), zien we de transportschaarste op het totale energienet toenemen. Deze ontwikkeling gaat 
sneller dan verwacht. In de visie wordt voor de doelstelling 2030 uitgegaan van een complementaire 
opgave voor zowel zon op dak als zon op veld. Hiervoor is een zonneladder ontwikkeld.

Nu de netwerkcapaciteit een probleem vormt gaat deze en/en benadering niet meer op. Als er op 
het netwerk maar beperkte ruimte beschikbaar is, dan gaat zon op dak voor (zoals opgenomen in de 
zonneladder) en kunnen voorlopig alle zonneveldprojecten niet worden gehonoreerd. Het zou niet 
in overeenstemming met de zonneladder zijn om vergunningen te verlenen voor het plaatsen van 
zonnevelden als dit onevenredig ten koste zou gaan van de te realiseren opgave voor zon op dak. 
Vanwege de schaarste op het net is nog onduidelijk of de reeds vergunde zonneparken aangesloten 
kunnen worden.

Enexis en Tennet stellen de komende periode samen netstudies op. Hierbij wordt gerekend aan alle 
plannen o.a. vanuit alle RES'en in Brabant en Limburg. Daarbij wordt gekeken wat nodig is om de 
RES ambities te faciliteren. Dit zal weer belangrijke input zijn voor de investeringsplannen van Enexis 
en TenneT. De netstudies zijn afgerond in het najaar van 2021.

3. Overwegingen
3.1. Evaluatie zon op veld

Tabel 1: Vergunde zonneparken

Initiatief Locatie Aantal hectaren 
(netto oppervlakte)

De Eendracht Nieuw-Vossemeer 38,5 ha

Rebeccahoeve De Heen 2,3 ha

Sportveld NVS Nieuw-Vossemeer 1,0 ha

Zeeweg Nieuw-Vossemeer 0,5 ha
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Cosun Beet Company AFC Nieuw-
Prinsenland

7,6 ha

Totaal 49,9 ha

Tabel 2: Aangevraagde vergunningen zonnepark

Initiatief Locatie Aantal hectaren 
(netto oppervlakte)

Aan de Dintel AFC Nieuw-
Prinsenland

9,3 ha

Totaal 9,3 ha

Tabel 3: In voorbereiding zijnde initiatieven voor zonneparken, waarvoor (nog)geen vergunning is 
aangevraagd maar waar de initiatiefnemer al wel plannen voor aan het uitwerken is.

Initiatief Locatie Aantal hectaren 
(netto oppervlakte)

Waterhoefke Steenbergen/Welberg
(Oudland)

22,0 ha (inschatting)

Dassenberg Steenbergen/Welberg 11,2 ha
Totaal 33,2 ha

Tabel 4: Plannen geselecteerd in de (structuur) Visie Energie en ruimte waarvoor (nog) geen plannen 
zijn uitgewerkt en dus ook geen vergunning is aangevraagd.

Initiatief Locatie Aantal hectaren 
(netto oppervlakte).

Oudlandsche
Watergang

Steenbergen/Welberg 15 ha (inschatting)

Westland Steenbergen 2,25 ha netto 
(inschatting)

Jaartsveld Steenbergen 3,75 ha (inschatting)
Totaal 21 ha (inschatting)

Opgemerkt dient te worden dat de hele optelsom uitkomt op 113,4 ha netto in plaats van 93 ha 
netto. In de praktijk blijkt dat nu dat de plannen qua bruto hectare al 14,8 ha meer bedroegen dan 
bij de vaststelling van de Visie Energie en Ruimte was aangegeven en daarmee valt dus ook de netto- 
oppervlakte hoger uitvalt. We kunnen zo niet achterhalen hoe de verschillen zijn ontstaan blijkbaar 
zijn de aantallen ha onderschat bij de globale eerste indiening van de plannen. Daartegenover staan 
dan weer dat we bij de netto-oppervlakte aan zonnevelden uitgegaan zijn van de oppervlakte zoals 
die is opgenomen en vertaald in de ruimtelijke plannen. Dit echter niet hetzelfde als het echte netto 
percentage, de zonnepanelen zelf, zoals bedoeld in de Visie. Dit ligt namelijk lager omdat er ook 
tussenruimte tussen de panelen zit. Vanwege beperkte tijdsspanne is het ons niet gelukt om dit om 
te rekenen en bij de in voorbereiding zijnde plannen is dit nog niet exact bekend. Gekeken zal 
worden in overleg met de extern deskundige of we dit in de toekomst niet eenvoudiger kunnen 
maken.

Aanvullend op de vastgestelde Visie Energie en Ruimte heeft de gemeenteraad een motie 
aangenomen voor het opstarten van een onderzoek naar het oprichten van een gezamenlijk
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zonneveld van agrariërs (collectief). Hoewel hier wel aan gewerkt wordt door de initiatiefnemers en 
een locatie bekend is, zijn er verder nog geen vorderingen te melden. Er is geen principeverzoek 
ingediend en er valt ook nog weinig te zeggen over de planologische haalbaarheid, waaronder ook 
begrepen de toets aan de zonneladder.

Er zijn geen nieuwe verzoeken voor het realiseren van zonnevelden ingediend. Niet zozeer omdat er 
geen interesse was. Diverse malen is er telefonisch contact geweest met ambtenaren over nieuwe 
locaties in relatie tot de visie. Op basis van de gegeven informatie is er afgezien van het indienen van 
een officieel verzoek.

3.2. Evaluatie zon op dak, grotere oppervlakten

Recent heeft adviesbureau Over Morgen de benchmark "Zon op bedrijfsdaken 2021" gepubliceerd. 
Dit is een vervolg op de eerdere en eerste benchmark uit 2019. Volgens de benchmark van Over 
Morgen zijn er in de gemeente Steenbergen 325 daken met een oppervlakte groter dan 1.000 m2. 
Van deze grote daken is momenteel 1507o tot 2007o voorzien van zonnepanelen. Hiermee scoort de 
gemeente goed ten opzichte van andere gemeenten: de gemeente Steenbergen staat op plek 29 van 
de in totaal 355 gemeenten (Bron: Benchmark "Zon op bedrijfsdaken 2021", Over Morgen). Voor 
daken met een kleinere oppervlakte hebben we helaas nu nog geen gegevens beschikbaar.

Benchmark 2021 'Zon op bedrijfsdaken'

Steenbergen

Gemeentenaam Steenbergen

Provincienaam Noord-
Brabant

“/o van dakoppervlak dat is 15 - 200Zo 
voorzien van zonnepanelen
[“/o]

Ranking in NL

Ranking in provincie 6 van 62

Gezamenlijk oppervlak van 950.419 
daken groter dan 1.000 
m2 [m2]

29 van 355 Duitsland

3.3. Evaluatie windenergie: Stand van zaken Windpark Karolinapolder

In de raadsmededeling van 26 januari 2021 (kenmerk RD2100023) is een update gegeven.

Op 22 december 2020 heeft de Raad van State een brief verstuurd waarin is aangegeven dat zij zich 
eerst gaat buigen over het Nevele-arrest. Hiervoor is op 6 april 2021 een zitting gehouden. Deze 
zitting ging over de gedachtewisseling over het Nevele-arrest. De andere aangevoerde
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beroepsgronden zijn niet aan de orde gekomen. Voor de behandeling daarvan zullen zittingen 
worden gepland op latere tijdstippen.

3.4. Acties energiebesparing

In januari 2021 is de collectieve inkoopactie isolatie gestart. Alle eigenaren van een koopwoning in 
onze gemeente konden hieraan deelnemen. De actie liep tot en met 31 maart. In totaal hebben 233 
inwoners zich aangemeld voor een vrijblijvende afspraak met één van de geselecteerde bedrijven. 
Op dit moment hebben 24 inwoners ook daadwerkelijk maatregelen laten uitvoeren.

Daarnaast hebben wij als gemeente op 16 november 2020 een aanvraag ingediend voor de Regeling 
Reductie Energiegebruik (RREW). Onze aanvraag is volledig toegekend, wat betekent dat wij 
C 137.066,99 hebben ontvangen om huurders en eigenaar-bewoners te stimuleren om energie te 
besparen in hun woning (zie ook raadsmededeling RD 2100063). Alle acties in het kader van de 
RREW dienen in ieder geval uitgevoerd te zijn voor 31 juli 2022, dus daar gaan wij het komende jaar 
mee aan de slag.

Ook zijn er in onze gemeente een aantal energieambassadeurs actief. Deze ambassadeurs geven 
gratis en onafhankelijk energie-advies. Helaas kunnen de energieambassadeurs momenteel geen 
huisbezoeken afleggen door de huidige coronamaatregelen. Wel staan er diverse inwoners op de 
wachtlijst.

3.5. Gevolgen transportschaarste voor zonne-energie:

Momenteel is er een programmerings- en priorteringsoverleg vanuit de RES West Brabant 
opgestart. Doel van dit overleg is om de RES 1.0 ambitie te monitoren en op basis van de 
netcapaciteit de projecten genoemd in de RES 1.0 ambitie te programmeren. Als de actuele 
informatie is verzameld is kan er inzicht worden gegeven in de netcapaciteiten. Door de 
transportschaarste kunnen een aantal projecten in de RES 1.0 ambitie pas worden aangesloten als 
er weer voldoende capaciteit beschikbaar is.

Enexis is bezig om een beter beeld te krijgen van de nog beschikbare netwerkcapaciteit onder 
andere op de netwerkstations in Bergen op Zoom en Dinteloord. Het is in ieder geval duidelijk dat 
de huidige netwerkcapaciteit onvoldoende is om te voldoen aan de door uw gemeenteraad in de 
Visie Energie en Ruimte vastgestelde opgave voor de duurzame opwek van elektriciteit. Op basis van 
de zonneladder, opgenomen in de Visie Energie en Ruimte gaat zon op dak voor zon op veld. Als we 
nu verder doorwerken aan plannen voor zon op veld gaat dit mogelijk ten koste van de opgave voor 
zon op dak. Dit dient met het oog op het maatschappelijk draagvlak maar vooral ook met het oog op 
het voorkomen van strijdig handelen met de zonneladder opgenomen in de (structuur) Visie Energie 
en Ruimte worden voorkomen. Daarom hebben wij besloten om niet langer te werken aan de 
vergunningen voor nieuwe zonnevelden in afwachting van de onderzoeksresultaten van Enexis. Het 
gaat hierbij om:

de verdere uitwerking van de raadsmotie, voor het realiseren van een collectief zonneveld 
voor en door agrarische ondernemers;

Zonnepark Waterhoefke;

Zonnepark Dassenberg;

Zonnepark Oudlandsche Watergang;

Zonnepark Jaartsveld;
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Zonnepark Westland.

Zodra de resultaten van het onderzoek van Enexis bekend zijn en deze resultaten ook zijn 
besproken met de andere RES gemeenten zal er een voorstel volgen over de bovengenoemde 
initiatieven. Voor Zonnepark Aan de Dintel wordt een uitzondering gemaakt. Bij dit initiatief dient 
sprake te zijn van cablepooling waardoor het gebruik van netwerkcapaciteit wordt beperkt.

Waar het betreft de initiatieven Waterhoefke en Oudlandsche Watergang waarvoor onvoldoende 
politiek en maatschappelijk draagvlak is, wordt nu al het voorstel gedaan om zonder meer geen 
medewerking te verlenen. Hiervoor dient echter wel de Visie Energie en Ruimte te worden 
aangepast.

Onder het onderdeel "3.6 Aanpassing Visie Energie en Ruimte" wordt hier nader op ingegaan.

3.6. Aanpassing Visie Energie en Ruimte

Uit de raadsvergadering van 26 maart 2021 bleek overduidelijk dat er onvoldoende politiek 
draagvlak is voor het realiseren van de zonneveldplannen Waterhoefke en Oudlandsche Watergang. 
Dit politieke oordeel staat los van de kwaliteit van de plannen voor deze zonneparken en daarmee 
ook los van de vraag of de plannen inhoudelijk voldoen aan de Visie Energie en Ruimte. Dit hebben 
wij gebaseerd op het feit dat er nog geen vergunningaanvraag met de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing is ingediend en dus de concrete plannen dus ook niet zijn beoordeeld door uw 
gemeenteraad. Hierdoor staat er maar één optie open en dat is het aanpassen van de Visie Energie 
en Ruimte.

Voor u ter informatie in December 2020 wilde de initiatiefnemer van het plan Waterhoefke al een 
aanvraag omgevingsvergunning indienen. Ambtelijk gezien is dit echter ontraden omdat het plan 
(nog) niet voldeed aan de Visie Energie en Ruimte. Sindsdien hebben wij geen aanpassingen meer 
gezien van het plan.

Voorgesteld wordt om de in de visie opgenomen zonneladder aan te passen. Deze bestaat nu uit de 
hierna volgende componenten:
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LOCATIE

Alleen kleinschalige zonnevelden in 
de dorpen en kernen

Niet op landbouwgrond tenzij landbouw
grond met een aantoonbare mindere 
kwaliteit voor de landbouw.

Niet op landbouwgronden in bet 
buitengebied tenzij significante ruim
telijke kwaliteitsverbetering

Zonnevelden en dubbel ruimtegebruik 
op niet-landboiwgionden

Zonnevelden ander windmolens

Zon op daken

Stap 4 van de zonneladder waar de zonneparken Waterhoefke en Oudlandsche Watergang onder 
vallen bestaat uit twee componenten.

Stap 4a. Locaties van vrijkomende agrarische bebouwing (veehouderij)

Uitgangspunt dat het gaat om kleinschalige ontwikkelingen en dat er sprake dient te zijn van 
sanering van een veehouderij en er een duidelijke bijdrage wordt geleverd aan ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering door bijvoorbeeld sloop van opstallen en/of een passende landschappelijke 
inrichting. Deze mogelijkheid blijft gehandhaafd.

Stap 4b: Ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling in landschappen die een zonneveld ruimtelijk kunnen 
faciliteren: initiatieven die wel landbouwgrond benutten, maar een duidelijke meerwaarde hebben 
voor natuur, ecologie, groenstructuur etc.

De letterlijke tekst uit de huidige Visie Energie en Ruimte staat hierna opgenomen.

7



4b.Ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling in landschappen die een zonneveld 
ruimtelijk kunnen faciliteren: initiatieven die wel landbouwgrond benutten, maar 
een duidelijke meerwaarde hebben voor natuur, ecologie, groenstructuur etc.
Op de gebieden met deze aanduiding is in de structuurvisie van 2012 bepaald 
dat natuurontwikkeling de voorkeur heeft boven agrarische ontwikkeling. Een 
groot gedeelte van de initiatieven voor zonnevelden die nu geselecteerd zijn 
kunnen en dienen een belangrijke bijdrage te leveren om de natuurwaarden 
in de aangegeven gebieden verder te ontwikkelen en hebben daardoor de 
voorkeur boven initiatieven gelegen op de standaard landbouwgronden binnen 
de gemeente. Er liggen duidelijke koppelkansen met natuurontwikkeling waar 
een aantal van de initiatieven onder valt. Het gaat hierbij om de geprioriteerde 
nog niet ontwikkelde natte ecologische verbindingszones (dwars lopend door alle 
landschapstypen) en het besloten gebied op het zand. In het besloten gebied op 
het zand is de natuurontwikkeling niet gekoppeld aan de ontwikkeling van natte 
natuur, maar dit kan het wel het geval zijn. De natte ecologische verbindingszone 
Halsters laag/Oudland ligt namelijk in zijn geheel in dit gebied. In de Vlietzone en 
Slikken en gorzen is ontwikkeling van zonnevelden uitgesloten, met uitzondering 
natuurlijk van die initiatieven in de Vlietzone die voldoen aan stap 3 of 4a van de 
zonneladder. Het enkele feit dat het plan gelegen is in betreffende gebieden is 
nog niet voldoende om medewerking te verlenen. Er dient sprake te zijn van een 
duidelijke meerwaarde voor natuur en landschap. In hoofdstuk 2 en de bijlagen 
2 en 3 van deze visie is toegelicht wat onder die meerwaarde wordt verstaan, ook 
wordt inspiratie aangereikt voor de concrete invulling ervan.

Zowel voor als na de vaststelling van de Visie Energie en Ruimte is gebleken dat dit onderdeel van de 
zonneladder (stap 4b) veel discussie (maatschappelijk en/of politiek) met zich meebrengt. In de 
ontwerpfase ontbrak het draagvlak voor een zonnepark met natuurontwikkeling nabij Dinteloord. 
Tijdens de procedure tot vaststelling van de visie heeft uw gemeenteraad een amendement 
aangenomen om de locatie voormalige stortplaats Boonhil niet op te nemen als nader te 
onderzoeken gebied. In de vastgestelde Visie Energie en Ruimte zijn een drietal locaties opgenomen 
nabij en in het Oudland. Het betreft de locaties Waterhoefke, Dassenberg en Oudlandsche 
Watergang. Deze gebieden zijn aangeduid als zonneveldinitiatieven die nader onderzocht gaan 
worden op haalbaarheid en wenselijkheid door de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 26 
maart 2021 heeft een meerderheid van uw gemeenteraad aangegeven geen medewerking te willen 
verlenen aan de locaties Waterhoefke en Oudlandsche Watergang.

Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld om de trede 4b uit de zonneladder te halen.

De conclusie kan worden getrokken dat de voordelen die er zijn voor de realisatie van extra natuur, 
bevordering van biodiversiteit en het terugdringen van de C02-uitstoot in de ogen van de 
Steenbergse samenleving niet opwegen tegen het nadeel dat het landschap wordt aangetast door 
de zonnevelden.

Door het schrappen van trede 4b van de zonneladder wordt ook voorkomen, dat in de toekomst (als 
de netwerkcapaciteit wel op orde is) op een andere vergelijkbare locatie een initiatief voor een 
zonneveld wordt ingediend en wederom vergelijkbare weerstand ontstaat. Uit een gedane enquête 
gedaan door de gezamenlijke RES-gemeenten bleek ook dat een meerderheid van de respondenten 
niet veel zag in de combinatie zonnevelden en natuurontwikkeling. Dit sluit ook aan bij de in de 
gemeente Steenbergen opgedane ervaringen.
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Naast de locaties Oudlandsche Watergang en Waterhoefke valt ook de locatie Dassenberg onder 
stap 4b. Hiertegen lijkt geen weerstand te zijn bij de Steenbergse samenleving. De verklaring 
hiervoor is redelijk eenvoudig. Hier speelt het nadeel dat het landschap wordt aangetast aanzienlijk 
minder. De eerste reden is dat het landgoed in tegenstelling tot het Oudland niet publiek 
toegankelijk is. De tweede reden is dat gebied nu al omsloten is door bomen en dus een zonneveld 
in de huidige situatie slechts beperkt zichtbaar is en ten derde zijn er geen/ nagenoeg geen direct 
omwonenden. Aan u wordt dan ook voorgesteld om vanwege deze redenen dit zonneveld nog niet 
te schrappen en hiervoor een uitzondering op te nemen in de aangepaste zonneladder in de Visie 
Energie en Ruimte.

4. Middelen
Er zullen geen bijdragen ruimtelijke ontwikkeling of andere vergoedingen zoals een mogelijk 
omgevingsfonds worden ontvangen voor de plannen tot aanleg van een zonneveld waaraan geen 
medewerking wordt verleend.

De kwaliteitsverbetering van natuur en landschap die samenhangt met de realisering van de 
zonnevelden Waterhoefke en Oudlandsche Watergang zal geen doorgang vinden. Dit houdt in dat 
deze kwaliteitsverbeteringen anders gefinancierd moeten worden of niet doorgaan.

Voor de al ontvangen leges heeft het op basis van de geldende legesverordening geen gevolgen.

5. Risico's
Mocht de aanleg van al vergunde zonnevelden niet doorgaan dan zullen de ontvangen bijdragen 
ruimtelijke ontwikkeling worden teruggestort of niet worden betaald in totaal maximaal C 75.600,-.
In geval van het plan Zonnepark De Eendracht zullen ook de bijdragen die rechtstreeks betaald 
zouden worden aan de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer voor een omgevingsfonds niet worden 
uitgekeerd.

Er wordt gewerkt om voor 2030 de netwerkcapaciteit op orde te brengen, zodat de vastgestelde 
doelstellingen in de RES 1.0 ambitie voor 2030 kunnen worden gehaald. Het is echter niet zeker of 
deze planning ook gehaald gaat worden.

Er bestaat een risico dat initiatiefnemers van zonnevelden toch een aanvraag indienen binnen een 
korte termijn. Een dergelijke aanvraag zal dan of door ons college of door uw raad geweigerd 
worden op basis van in ieder geval een motiveringsgebrek. Initiatiefnemers kunnen vanwege de 
transportschaarste nu niet aantonen dat zij voldoen aan de zonneladder die is opgenomen in de 
Visie Energie en Ruimte.

6. Communicatie/Aanpak
6.1 .De te volgen procedure voor aanpassing van de Visie Energie en Ruimte

In het Besluit Ruimtelijke ordening staat over de voorbereiding van het opstellen van een 
structuurvisie het volgende opgenomen.

ŝ 1.3. Voorbereiding van besluiten met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen 

Artikel 1.3.1

1. Voor zover bij de voorbereiding van een structuurvisie of een bestemmingsplan geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 
van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, geeft een bestuursorgaan dat voornemens is op verzoek of uit eigen beweging een 
structuurvisie of een bestemmingsplan, waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen, voor te bereiden, kennis van dat voornemen 
met overeenkomstige toepassing van artikel 3:12, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De kennisgeving geschiedt 
tevens langs elektronische weg.
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2. In de kennisgeving wordt vermeld, of:

a. stukken betreffende het voornemen ter inzage zullen worden gelegd en waar en wanneer,

b. er gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent het voornemen naar voren te brengen, aan wie, op welke wijze en binnen welke 
termijn en

c. een onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Hoofdstuk 2. Structuurvisies

Artikel 2.1.1

Bij een structuurvisie wordt aangegeven op welke wijze burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding daarvan zijn 
betrokken.

Daarnaast is ook de door uw gemeenteraad vastgestelde inspraakverordening relevant. Hierin staat 
het volgende opgenomen:

Artikel 2 Onderwerp en inspraak

1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van 
gemeentelijk beleid.

2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

3. Geen inspraak wordt verleend:

a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

b. indien inspraak bij of krachtens wettel ijk voorschrift is uitgesloten;

c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverleningen belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare 
groepen in de samenleving.

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Zie ook onderstaande link:

httpsV/organisatie.gemeente-
steenbergen.nl/overzicht organisatie/gemeentelijke regelgeving/verordening inzake de wijze waar
op ingezetenen en belanghebbende bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betro
kken (inspraakverordening)

Uit het voorgaande blijkt dus dat het wettelijk verplicht is om inspraak te verlenen omdat er sprake 
is van aanpassing van de eerder vastgestelde (structuur)Visie Energie en Ruimte.

Aan u wordt dan ook voorgesteld om in te stemmen met het voornemen om de procedure op te 
starten voor het herzien van de Visie Energie en Ruimte zoals hierboven weergegeven. Het 
opstarten van de procedure houdt in dat een nieuw ontwerp met de voorgestelde aanpassing van 
de structuurvisie op grond van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht ter inzage wordt
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gelegd. Hoewel strikt formeel niet noodzakelijk, betreft namelijk uitvoering, zal voor de duidelijkheid 
in de aangepaste Visie Energie en Ruimte ook melding worden gemaakt van de problemen met de 
netwerkcapaciteit en dat er nadere besluitvorming zal plaatsvinden aangaande de planning van de 
uitvoering van zonnevelden die voldoen aan het beleid zodra er meer duidelijkheid is over de nog 
aanwezige netwerkcapaciteit bij Enexis. Ook de termijn waarop verwacht wordt dat de 
netwerkcapaciteit op orde is gebracht en hierover afstemming heeft plaatsgevonden met de 
deelnemende gemeenten in de RES zal hier onderdeel van uit maken.

7. Voorstel
1. Kennis nemen van de gedeeltelijke evaluatie van de Visie Energie en Ruimte.
2. Instemmen met opstarten procedure aanpassing Visie Energie en Ruimte met als uitgangspunt 
het aanpassen van de zonneladder (verwijderen stap 4b) waardoor er geen medewerking zal 
worden verleend aan zonneveld-initiatieven die wel landbouwgrond benutten, maar een duidelijke 
meerwaarde hebben voor natuur, ecologie, groenstructuur etc. m.u.v. het zonneveld Dassenberg.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
De loco-secretaris, de burgemęé

MBAte Korte, MCM
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