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Werkgroep zonnepark De Eendracht – nummer 1
10 februari 2020
Gemeenschapshuis de Vossenburcht – Nieuw-Vossemeer
Lid (bestuurslid Dorpsraad Nieuw-Vossemeer), lid (inwoner Nieuw-Vossemeer), lid
(inwoner Nieuw-Vossemeer), lid (inwoner Nieuw-Vossemeer), lid (Nieuw-Vossemeer),
lid (IVN Groene Zoom), Henk Schoonvelde (locatieontwikkelaar Pure Energie), Maureen
Bekke (omgevingsmanager Pure Energie)
Lid (IVN Groene Zoom)

-----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de eerste vergadering
van de werkgroep voor zonnepark De Eendracht.
-----------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennismaking: wie is wie?
Korte omschrijving van het project en de locatie
Stand van zaken beleid van de gemeente Steenbergen
Werkwijze en procesafspraken
Verkenning landschappelijke inpassing en ecologisch versterking
Vervolg

1. Kennismaken
 De bijeenkomst wordt geleid door de projectleider en omgevingsmanager van Pure Energie.
 Aan tafel zitten een aantal inwoners uit Nieuw-Vossemeer, een bestuurslid van de Dorpsraad NieuwVossemeer en lid van de IVN Groene Zoom.
2. Korte omschrijving van het project en de locatie
 De omgevingsmanager geeft in het kort een omschrijving van het zonnepark De Eendracht. Daarbij wordt
stilgestaan bij de locatie, de grootte en de opbrengst van het beoogde zonnepark.
 De omgevingsmanager geeft weer welke activiteiten tot nu toe zijn uitgevoerd, vanaf het eerste
kennismakingsgesprek met de gemeente Steenbergen, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en de
energiecoöperatie Steenbergen tot aan de informatiemarkt van de gemeente Steenbergen.
 De omgevingsmanager geeft aan dat de energiecoöperatie Steenbergen besloten heeft om niet betrokken
te zijn, dan wel een invulling te geven aan het lokaal eigenaarschap bij het project in verband met eigen
projecten en de grootte van de coöperatie.
 Er is nog geen principeverzoek of omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Het plan wordt eerst verder
uitgewerkt met de werkgroep.
3. Stand van zaken beleid van de gemeente Steenbergen
 De omgevingsmanager geeft in het kort weer wat de stand van zaken is omtrent het gemeentelijk beleid.
 De visie Energie en Ruimte wordt aangegeven hoe de gemeente Steenbergen voor de periode tot 2030
invulling wil geven aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente om in 2040 energieneutraal te zijn.
 De visie Energie en Ruimte geeft ook een aantal specifieke voorkeurslocaties voor zonneparken weer.
Zonnepark de Eendracht op deze lijst niet als voorkeurslocatie aangegeven. Pure Energie heeft een
zienswijze aanvullend op dit beleid ingediend.
 Bij de behandeling van de visie Energie en Ruimte in de oordeelvormende vergadering (4 december 2019)
heeft de gemeenteraad van Steenbergen het college van B&W verzocht om nogmaals naar het plan voor








het zonnepark De Eendracht te kijken. Ook is het college van B&W verzocht om een beeldvormende
informatieavond (23 januari 2020) te organiseren.
Pure Energie is door de gemeente Steenbergen uitgenodigd voor de beeldvormende informatieavond.
Tijdens deze avond is het idee voor zonnepark De Eendracht mondeling toegelicht aan verschillende
raadsleden en andere geïnteresseerden. Daarbij werd positief gereageerd op de locatie en werkwijze.
Naar aanleiding van de informatieavond brengt de verantwoordelijk wethouder en de beleidsambtenaar op
14 februari 2020 een werkbezoek aan de grondeigenaar om de locatie te bekijken.
Naar verwachting wordt de visie Energie & Ruimte begin/medio maart verder behandeld in de
gemeenteraad. Pure Energie overlegt met de werkgroep hoe hier mee wordt omgegaan. Optie is
bijvoorbeeld om als Pure Energie in te spreken in de raad. De leden van de werkgroep geven aan dat zij
eventueel ook kunnen en willen inspreken, dan wel in samenwerking met Pure Energie raadsleden
voorafgaand aan de besluitvorming te informeren over de laatste stand van zaken.
De locatie van zonnepark de Eendracht is door de gemeente in het beleid niet goed weergegeven.

4. Werkwijze en procesafspraken
 Pure Energie vindt het belangrijk dat de omgeving goed geïnformeerd en betrokken is bij de verdere
planvorming. De omgevingsmanager dankt de aanwezigen nogmaals voor hun deelname aan de werkgroep.
 De bedoeling is om op basis van de (nog) vast te stellen onderwerpen een aantal bijeenkomsten voor de
werkgroep te organiseren. Hoe vaak en wanneer dit plaatsvindt bepaalt de werkgroep in gezamenlijkheid.
 Pure Energie stelt de inbreng van de werkgroep zeer op prijs en kijkt samen met de werkgroep hoe dit een
plek in het plan kan krijgen. Indien dit niet mogelijk is, licht Pure Energie toe waarom dat niet kan.







De omgevingsmanager geeft aan dat het belangrijk is dat iedereen zijn of haar mening kan geven in de
werkgroep. Zo komen inhoudelijke discussies op tafel komen, waarbij in alle redelijkheid overlegd wordt of
het plan (deels) kan worden aangepast aan wensen vanuit de omgeving.
De volgende onderwerpen worden besproken in de werkgroep: Landschappelijke inpassing en ecologische
versterking (incl. benodigde onderzoeken), inrichting omgevingsfonds, mogelijkheden lokaal eigenaarschap,
uitvoering werkzaamheden (en impact op de omgeving) en beheer van het zonnepark.
De leden stemmen in met deze bespreekonderwerpen. De omgevingsmanager nodigt iedereen uit,
wanneer zij andere bespreekonderwerpen in relatie tot het zonnepark hebben, dit kenbaar te maken.
De omgevingsmanager wil graag na elke werkgroep samen afspraken maken over bij de communicatie naar
de omgeving, achterban en gemeente, zodat iedereen goed geïnformeerd blijft.

5. Verkenning landschappelijke inpassing en ecologische versterking
 Pure Energie sluit in haar werkwijze aan bij de Gedragscode Zon op Land van brancheorganisatie Holland
Solar. Hierin is vastgelegd dat een zonnepark moet bijdragen aan het landschap en de ecologische waarden
in het gebied. In de praktijk betekent dit dat minimaal 25% van zonnepark (circa 10 hectare) onbedekt blijft.
 Ook vanuit het gemeentelijk beleid is het een voorwaarde dat het zonnepark bijdraagt aan de versterking
van de natuurwaarden binnen de Ecologische verbindingszone (EVZ). Daarnaast kijkt Pure Energie ook naar
het Natura-2000 gebied Oosterschelde (andere gemeente/provincie).
 In verband met de visie Energie en Ruimte en de informatiemarkt heeft ecologisch adviesbureau
Eelerwoude in opdracht van Pure Energie een verkenning gedaan op het gebied van landschappelijke
inpassing en ecologische versterking. De verkenning kan als basis dienen voor het gesprek met de
werkgroep en eventuele verdere landschappelijke en ecologische onderzoeken.
 De leden van de werkgroep willen graag over het onderwerp landschappelijke inpassing en ecologische
versterking meedenken.
 De leden van de werkgroep zijn eens over het uitgangspunt dat het zonnepark zo natuurlijk mogelijk moet
worden ingericht. Denk daarbij aan een houten palen-hekwerk in plaats van een metalen hekwerk
(industrieel karakter).











IVN geeft aan dat zij nog zoekende zijn in hoeverre een zonnepark kan bijdragen aan natuurwaarden, maar
ziet dit project als een kans om daar ervaring mee op te doen. IVN wil voor de volgende vergadering graag
intern bespreken welke rol zij hierbij kunnen vervullen en welke input zij kunnen leveren.
De leden zijn benieuwd in hoeverre het zonnepark schittert/weerspiegeld en welke maatregelen daar bij de
inrichting voor getroffen moeten worden. De projectleider geeft aan dat er vanuit Rijkswaterstaat eisen zijn
waaraan moet worden voldaan. Reflectieonderzoek kan aangeven welke maatregelen evt. nodig zijn (bv.
aanpassen hellingshoek, bosschages, etc.).
IVN vindt cultuurtechnische aspecten bij de landschappelijke inpassing ook van belang. Daarbij wordt
specifiek gedoeld op de inundatievlakken van de Eendrachtslinie, die langs en in het Schelde-Rijnkanaal
liggen. De omgevingsmanager geeft aan dat cultuurtechnische aspecten, zoals de inundatievlakken, niet in
het verkennende onderzoek zijn meegenomen. Dit is een aandachtspunt.
De dorpsraad is bezig met het realiseren van een toeristisch fietspad langs de dijk van het ScheldeRijnkanaal. Enerzijds een element om rekening mee te houden bij de landschappelijke inpassing. Anderzijds
kan het omgevingsfonds wellicht deels bijdragen aan de realisatie van het fietspad. Wout Huijgens, in de rol
van bestuurslid Dorpsraad Halsteren, geeft aan dat vanuit Halsteren ook gewerkt wordt aan een toeristisch
fietspad langs de waterkering tussen Auvergnepolder en natuurgebied Prinsessenplaat. Wellicht kunnen
deze twee initiatieven aan elkaar gekoppeld worden, zodat er een lange fietsroute ontstaat.
Afgesproken wordt om de volgende vergadering dieper op het onderwerp landschappelijke inpassing en
ecologische versterking in te gaan. Ter voorbereiding en als voorbeeld stuurt Pure Energie de leden van de
werkgroep het landschappelijke inpassingsplan van zonnepark Onder Ons in de Krim toe.

6. Vervolg
De volgende bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op dinsdag 10 maart 2020 om 19.30 uur in het
Gemeenschapshuis de Vossenburcht – Nieuw-Vossemeer. Centraal onderwerp is de landschappelijke inpassing en
ecologische versterking.
Afspraken
 Pure Energie bereidt de volgende werkgroep voor
 Nadenken over evt. aanvullende bespreekonderwerpen voor de werkgroep
 Pure Energie stuurt een voorbeeld-inrichtingsplan van een soortgelijk project
 Pure Energie en IVN zoeken de locaties inundatievlakken van de Eendrachtslinie uit
 IVN bespreekt intern de (input)mogelijkheden voor landschappelijk inpassing en
ecologische versterking
 Pure Energie en lid zoeken uit hoe en wanneer de gemeenteraad een besluit
neemt over de visie Energie & Ruimte (incl. mogelijkheden om te informeren/inspreken)
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