
 

 
 
        

         Steenbergen, 5 oktober 2022 
 
Geachte raadsleden, 
 
Graag reflecteren we als ZLTO afdeling Steenbergen op de evaluatie van de visie Energie en Ruimte, 
die op 5 oktober wordt behandeld in de raadsvergadering. 
 
De uitgangspunten voor de invulling van de energietransitie binnen onze gemeente zijn naar ons idee 
goed opgesteld. Steenbergen is een agrarische gemeente met vruchtbare landbouwgrond en dat 
betekent dat we daar ook zuinig mee om dienen te gaan.   
 
Uit het rapport van bureau Over Morgen blijkt dat Steenbergen niet op koers is op het gebied van 
energieneutraliteit, mede vanwege de uitbreiding van de glastuinbouw. Het aanleggen van een 70 
tot 80 windmolens of ruim 1000 hectare zonneveld is niet reëel. In dit scenario zouden we maar liefst 
10% van alle cultuurgrond in de gemeente hiervoor opofferen.  
 
De gemeente vult de energietransitie nagenoeg volledig in met zonne-energie, dus zonneparken, wat 
veel ruimte zal onttrekken aan de landbouw. Windenergie blijft helaas een buiten beeld, waardoor 
de energiemix in Steenbergen – in tegenstelling tot wat in de visie staat – juist niet evenwichtig is. Uit 
de cijfers in de visie blijkt dit ook: Steenbergen steekt met kop en schouders boven andere 
gemeenten in West-Brabant qua zonne-energie, gauw 2 á 3 x zoveel oppervlakte. Windmolens horen 
dus in de energiemix, hoe onwenselijk ook, mede om hiermee de ruimtevraag te beperken. 
 
Van een andere orde zijn kleine windmolens. We pleiten ervoor deze sowieso toe te staan binnen de 
gemeente. Het betreft hier windmolens van rond de 30 meter, die een opwekking hebben van tussen 
de 25.000 en 80.000 kWh en daarmee zeer geschikt zijn voor een doorsnee agrarisch bedrijf. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de kleine windmolens van EAZ met houten wieken, die gemakkelijk 
kunnen worden aangesloten op het bestaande netwerk zonder verzwaring. Niet storend in het 
landschap en het biedt agrarische bedrijven zonder geschikte gebouwen voor zonnepanelen de kans 
om energieneutraal te worden.  
 
Om uw beeld bij bovenstaande ontwikkelingen te vergroten bieden we de raad aan een excursie te 
organiseren naar een dergelijke kleine windmolen zodat u hierbij een beter beeld krijgt. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Pieter Korst 
Voorzitter ZLTO afdeling Steenbergen – Bergen op Zoom 
 


