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-----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de online vergadering met vertegenwoordigers van IVN, als lid van
de werkgroep voor zonnepark De Eendracht. Het betreft een vooroverleg met als hoofdonderwerp landschappelijke
inpassing en ecologische versterking. De andere leden van de werkgroep zijn op de hoogte van dit overleg.
-----------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1. Bespreken onderwerp landschappelijke inpassing en ecologisch versterking
2. Vervolg en terugkoppeling werkgroep
1. Bespreken onderwerp landschappelijke inpassing en ecologische versterking
Voor het maken van een plan voor de landschappelijke inpassing en ecologische versterking kijken we niet alleen
naar de ligging en begrenzing plangebied, maar ook naar het onderliggend c.q. aanpalend beleid, de karakteristieken
van het landschap en de wensen uit de omgeving. Daarbij hebben de leden van de werkgroep zich uitgesproken dat
het zonnepark zo natuurlijk mogelijk moet worden ingepast in de omgeving.
Belangrijke elementen uit de visie Energie & Ruimte
 De visie geeft een aantal specifieke voorkeurslocaties voor zonneparken weer. Zonnepark de Eendracht
stond op deze lijst niet als voorkeurslocatie aangegeven. Na de bespreking in de raad en de behandeling van
de zienswijzen is de locatie van Zonnepark De Eendracht alsnog als voorkeurslocatie ingekleurd op de kaart.
 Belangrijk aandachtspunt is dat grootschalige zonneparken alleen worden toegestaan mits het
zonnepark bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden (Ecologische Verbindingszone).
 Belangrijk aandachtspunt is dat de agrarische bodemgeschiktheid van de percelen bij de locatiekeuze van
zonneparken een afwegingsaspect. De gemeente geeft in beginsel alleen toestemming voor de realisatie
van zonneparken op gronden met aantoonbare mindere kwaliteit voor de landbouw.
Aandachtspunten vanuit IVN:
 Het gemeentelijk beleid verwijst naar een versterking van de natuurwaarden binnen de Ecologische
verbindingszone (EVZ). IVN adviseert om te kijken naar het Natura-2000 gebied Oosterschelde/ Rammegors
als het gaat om ecologische versterking, ondanks dat dit in een andere gemeente/provincie ligt.
Pure Energie neemt het Natura-2000 gebied Oosterschelde/ Rammegors mee bij het onderzoek c.q.
uitwerking naar ecologische versterking.


IVN begrijpt het afwegingsaspect van de gemeente Steenbergen als het gaat om agrarische
bodemgeschiktheid. IVN adviseert om de agrarische bodemgeschiktheid te onderzoeken.
Pure Energie onderzoekt momenteel de agrarische bodemgeschiktheid van de locatie ter voorbereiding op
de vergunningsprocedure.



IVN heeft de wens dat de gecreëerde natuurwaarden na beëindiging van het park blijven bestaan.
Pure Energie geeft de wens om (een deel van) de natuurwaarden na het opheffen van het zonnepark te laten
bestaan door aan de grondeigenaar. Belangrijk punt is Pure Energie geen eigenaar van de grond is en geen
uitspraken kan doen over de grond na afloop van het contract. Daarbij geeft de gemeente een tijdelijke

omgevingsvergunning voor een periode van 25 tot 30 jaar af, waarna het gebied haar oude bestemming als
landbouwgrond weer terugkrijgt.


IVN vraagt zich af in hoeverre ook wordt rekening gehouden met de basisprincipes uit de contourennotitie
van de RES West-Brabant? IVN wijst Pure Energie met name op het punt zorgvuldig ruimtegebruik.
Pure Energie volgt de discussie over de RES West-Brabant, een proces dat deels parallel loopt met het proces
van de visie Energie en Ruimte van de gemeente Steenbergen. Wat betreft het punt zorgvuldig
ruimtegebruik, streeft Pure Energie ook naar een goede ruimtelijke, landschappelijke inpassing van
zonneparken, passend bij de kenmerken van het gebied en naar meervoudig gebruik, zoals de combinatie
met natuurontwikkeling, klimaatadaptatie, recreatie en versterking leefomgeving en/of andere functie(s).

Belangrijke elementen uit het Natuurbeleidsplan – gemeente Steenbergen
 Het natuurbeleidsplan gaat de gemeente verder in op het behoud en ontwikkeling van natuur en landschap,
de kansen voor (natuur)recreatie en het beheer van natuur.
 Ook is omschreven op welke manier de karakteristieke natuur en specifieke soorten van open
zeekleipolders kan worden behouden en verder kan worden ontwikkeld en versterkt.
 In open zeekleipolders liggen veel kansen voor agrarisch natuurbeheer. Hierbij kan onder andere worden
gedacht aan: weidevogels, akkervogels, grote concentraties watervogels (eenden, ganzen en
overwinteraars), erfbeplantingen, speciaal ingerichte en beheerde akkerranden, het benutten van
resthoeken van landbouwpercelen en bijenranden.
 Droge ecologische verbindingszones, zoals bloem- en boomdijken, bermen, droge oevers van watergangen
kunnen bijdragen aan een aaneengesloten netwerk van biotopen (schraalgrasland, bloemrijk grasland,
ruigtes, struweel en bos), waarbinnen grondgebonden dieren, maar ook plantensoorten zich kunnen
verplaatsen en nieuwe leefgebieden / groeiplaatsen kunnen koloniseren.
 Het behoud en de ontwikkeling van recreatie en toerisme rondom natuur vormt eveneens een speerpunt.
Aandachtspunten vanuit IVN:
 IVN vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de uitgangspunten van het Natuurbeleidsplan. Het is goed om
aan te sluiten en voort te bouwen bij en op de reeds aanwezige natuurlijke elementen. Denk hierbij aan het
bos (rechtsboven het plangebied), de watergang in het midden en langs de randen van het perceel en de
akkerranden.
 IVN spreekt de wens uit dat zij graag zien dat het leefgebied van vogelsoorten die van nature in het gebied,
door de inrichting van het zonnepark wordt ondersteund. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de patrijs. Met
voldoende nestgelegenheden en insecten kan de patrijs in dit gebied mogelijk weer in aantallen toenemen.
Pure Energie neemt beide punten mee in het onderzoek c.q. uitwerking van de landschappelijke inpassing en
ecologische versterking.
2. Vervolg
De datum van de volgende bijeenkomst van de werkgroep wordt nog bepaald. Via de mail ontvangt de werkgroep
een terugkoppeling van dit overleg.
Afspraken
 Pure Energie maakt een verslag van dit overleg.
 Pure Energie stuurt een terugkoppeling naar de werkgroep en neemt als bijlage
de presentatie en de nieuwe versie van de visie Energie en Ruimte op.
 Pure Energie geeft de wens om (een deel van) de natuurwaarden na het opheffen van
het zonnepark te laten bestaan door aan de grondeigenaar.
 Pure Energie neemt het Natura-2000 gebied Oosterschelde/ Rammegors mee bij het
onderzoek naar ecologische versterking
 Pure Energie onderzoekt de agrarische bodemgeschiktheid (is al gestart)
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