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Informatieavond Energietransitie AFC Nieuw Prinsenland 

Geachte gemeenteraad,

Dank voor de mogelijkheid om tijdens de raadsinformatieavond op 2 november onze plannen en 
vooruitzichten m.b.t. de energietransitie voor zowel de suikerfabriek als het bedrijventerrein Nieuw 
Prinsenland te mogen presenteren. Wij waren blij met de interactie tijdens de presentaties. Of nu al uw 
vragen beantwoord zijn kunt u alleen beantwoorden. Wij staan er voor open om die alsnog te 
beantwoorden, als u die heeft.

We hadden toen onvoldoende kennis genomen van het evaluatierapport van Overmorgen, alhoewel we 
wel gehoord hadden dat een dergelijk rapport de aanleiding was geweest voor de organisatie van de 
informatieavond. We hebben het rapport inmiddels wel doorgenomen.
Het zou jammer zijn als door dit rapport het beeld ontstaat dat de gemeente gebukt gaat onder de groei 
en ontwikkeling van Nieuw Prinsenland en de energietransitie, die de gevestigde bedrijven ook daar moet 
verwezenlijken. Cosun Beet Company en de andere bedrijven op Nieuw Prinsenland zijn zelf 
verantwoordelijk als het gaat om de energietransitie, net als de gemeente dat nu doet voor en met haar 
inwoners.

Wel kunnen de bedrijven elkaar helpen en kunnen de gemeente en de bedrijven elkaar ook proberen te 
helpen zonder dat de ene of de andere kant zich rijk rekent. De windturbines op het terrein van de 
grondberging van de suikerfabriek bijvoorbeeld leveren energie aan het openbare net. Ook de 
biomassavergister levert groen gas aan het openbare net.
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De suikerfabriek van Cosun Beet Company is enorm aan het investeren om haar energieverbruik te 
reduceren, ondanks het feit dat Cosun Beet Company al een heel grote slag gemaakt heeft t.o.v. 1990. We 
verwachten in 2030 3596 minder C02 uit te stoten dan in 2018 en in 2050 C02-neutraal te zijn. Dat zal 
echter niet kunnen lukken door alleen het energiegebruik te reduceren. We zullen ook moeten werken 
aan de verduurzaming van de energie, die we ongetwijfeld nog zullen moeten blijven gebruiken. Daar ligt, 
krijgen wij de indruk, de pijn, die u lijkt te zien, in het evaluatierapport van Overmorgen.

Voor het verduurzamen van ons energiegebruik hebben wij een voorkeur voor opwekking op eigen terrein 
en of in de directe omgeving, gebruik makend van de cable pooling mogelijkheden met de e-aansluiting 
van de suikerfabriek. Daarbij streven we naar dubbel ruimtegebruik, maar dat zal niet altijd technisch 
mogelijk, substantieel genoeg en voldoende rendabel zijn. We werken natuurlijk al aan versterking en 
uitbreiding van de biomassavergister, waarvan de productie van groengas tegen 2027 min of meer zal 
verdubbelen. Bij het realiseren van projecten op dit gebied zullen we de medewerking en samenwerking 
van de gemeente nodig hebben. We denken wel dat de opwekking van duurzame energie bijvoorbeeld 
goed te combineren zou zijn met zoiets als een campusachtige ontwikkeling en inspiratieboerderij, die we 
op dit moment samen met de gemeente Steenbergen en REWIN onderzoeken. De duurzame energie, die 
we niet redelijkerwijze op of nabij onze locatie kunnen opwekken, zullen we van elders moeten betrekken 
en of inkopen, bijvoorbeeld van wind op zee.

De bedrijven die gevestigd zijn of zich in de komende járen zullen vestigen zijn natuurlijk ook met hun 
energietransitie bezig. Elektrificatie is bij nieuwe vestiging al een eerste voor de hand liggende stap, maar 
niet in alle gevallen al volledig haalbaar. Zon op dak ligt ook voor de hand, waarvoor Cosun Beet Company 
sinds begin dit jaar een incentive heeft opgenomen in de verkoopovereenkomsten van de percelen. Voor 
deze bedrijven geldt eigenlijk hetzelfde als voor Cosun Beet Company: vooral energiegebruik reduceren, 
maar de gebruikte energie ook verduurzamen door opwek op eigen locatie of in de directe omgeving en 
eventueel van elders betrekken of inkopen. Ook zij zullen hierbij samenwerking en medewerking van de 
gemeente nodig hebben.

Een belangrijke zorg, die u heeft is de beschikbaarheid van voldoende aansluitcapaciteit op het net, zowel 
voor afname als levering van elektriciteit, en die zorg delen wij. TenneT en Enexis hebben eerder dit jaar in 
Noord-Brabant en Limburg transport schaarste afgeroepen, hetgeen betekende dat er geen nieuwe 
aansluitingen mogelijk waren. Dat is dodelijk voor een zich ontwikkelende locatie als Nieuw Prinsenland, 
maar ook voor allerlei initiatieven in de gemeente Steenbergen op het gebied van de opwek van 
duurzame energie. Alhoewel het er op lijkt dat door het resulterende congestieonderzoek nu voorlopig 
toch voldoende ruimte is gevonden, zal dit in de komende járen ongetwijfeld een terugkerend thema 
blijven.
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Wij weten de oplossing ook niet, maar denken dat Nieuw Prinsenland een goede locatie zou kunnen zijn 
voor de opzet van een (virtuele) Smart Energy Hub, die middels batterijen de dynamiek van transport van 
energie over de netten van TenneT en Enexis zou kunnen helpen verkleinen en daardoor ruimte kan 
creëren voor aansluitingen in de directe omgeving en de gemeente Steenbergen. Daarvoor hebben we 
echter wel de medewerking van en samenwerking met Enexis nodig. Om Enexis te bereiken zouden we 
graag zien dat de gemeente en (de bedrijven op) Nieuw Prinsenland (en wellicht andere partijen) de 
handen ineen slaan.

Als laatste willen we wijzen op het energiegebruik in de logistiek, dat een cruciaal en structurerend 
onderdeel is van alle agro- en levensmiddelenketens. Het verduurzamen van dit energiegebruik is 
natuurlijk al begonnen, zoals door het gebruik van eigen bio-CNG door Cosun Beet Company. Toch is ook 
hier een nieuwe impuls nodig. Wij willen graag dat het tanken van duurzame brandstoffen en opladen van 
EV's op Nieuw Prinsenland of in de directe omgeving mogelijk wordt, liefst in combinatie met een 
truckerscafé voor chauffeurs en medewerkers, en een beheerde parkeerplaats voor vrachtwagens, die op 
Nieuw Prinsenland moeten laden en of lossen. Het zoeken, vinden en realiseren van een dergelijke plek 
kan niet anders dan samen met de gemeente Steenbergen.

Wij hopen dat wij middels deze brief bepaalde onderdelen van ons verhaal tijdens de informatieavond 
hebben kunnen benadrukken. We horen graag wat u vindt van onze voorstellen voor (verdere) 
samenwerking in de energietransitie en andere onderwerpen.

Met vriendelijke groet,

P. Hagens
Manager Terreinontwikkelingen en voorzitter Coöperatie Beheer Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland

L. Kroes
Plantmanager Suikerfabriek Dinteloord
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