VERSLAG WERKGROEP
Onderwerp
Datum
Locatie
Aanwezig

:
:
:
:

Afwezig

:

Werkgroep zonnepark De Eendracht – nummer 3
14 mei 2020
Online bijeenkomst via Microsoft Teams
Lid (bestuurslid Dorpsraad Nieuw-Vossemeer), lid (inwoner Nieuw-Vossemeer), lid
(inwoner Nieuw-Vossemeer), lid (inwoner Nieuw-Vossemeer), lid (Nieuw-Vossemeer),
Henk Schoonvelde (locatieontwikkelaar Pure Energie), Maureen Bekke
(omgevingsmanager Pure Energie)
Lid (inwoner Nieuw-Vossemeer), lid (IVN Groene Zoom), lid (IVN Groene Zoom),

-----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de derde vergadering
van de werkgroep voor zonnepark De Eendracht.
-----------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1. Stand van zaken
a. vergunningsprocedure
b. benodigde onderzoeken
2. Omgevingsfonds
3. Lokaal eigenaarschap
4. Vervolg
5. Afsluiting
Korte mededeling
 De omgevingsmanager meldt dat het verslag van de vorige werkgroepvergadering nog niet is verstuurd en
biedt hiervoor excuses aan. Het verslag wordt alsnog z.s.m. verzonden.
1b. Stand van zaken: vergunningsprocedure
 De omgevingsmanager geeft aan dat de onderzoeken, die benodigd zijn voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning, grotendeels zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om:
Vormvrije m.e.r. beoordeling
Onderzoek landbouwkwaliteit (week 17/18 concept)
Flora & fauna onderzoek – onderdeel ruimtelijke onderbouwing (week 18 concept)
Inpassingsplan (week 18 concept)
Ruimtelijke onderbouwing (week 19-20 concept)
Technisch ontwerp (week 19 concept)
 De projectleider licht kort de stand van zaken per onderzoek toe.
 De projectleider geeft aan dat het concept-vormvrije m.e.r.- beoordeling is besproken met IVN. In de
beoordeling wordt gekeken of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.
 De projectleider geeft aan dat het onderzoek naar de landbouwkwaliteit bijna is afgerond. Op basis van de
historie van het gebied als landbouwgrond, informatie uit de bodemkaart, uitgevoerde bodemonderzoeken,
hoogteligging en hydrologie blijkt dat de landbouwgrond op de planlocatie minder geschikt is voor agrarisch
gebruik dan omliggende percelen in de gemeente Steenbergen.
 De projectleider licht toe dat het Flora & Fauna onderzoek ook in gang in gezet, waarbij inzicht wordt
gegeven in de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Ook dit onderzoek is bijna afgerond en dient
als input voor het inpassingsplan en de ruimtelijke onderbouwing.
 De omgevingsmanager geeft aan dat onderzoeken en rapporten beschikbaar worden gesteld aan de
werkgroep. Het verzoek aan de werkgroep is om de documenten door te nemen en, indien er vragen of
opmerkingen zijn, dit aan te geven. Afgesproken wordt dat alle vragen en opmerkingen binnen de groep
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worden gedeeld. De omgevingsmanager en projectleider nemen apart contact op met IVN om de
onderzoeken en rapporten inhoudelijk door te spreken. De andere leden van de werkgroep zijn hiermee
akkoord, gezien het feit dat IVN meer kennis in huis heeft op deze gebieden.
De omgevingsmanager geeft aan dat contact is geweest met de beleidsadviseur, die betrokken is bij de visie
Energie en Ruimte en beoordeling van de vergunningsaanvragen (Marc de Jong). Formeel kan de gemeente
pas starten na de vaststelling van de visie Energie & Ruimte in de gemeenteraad van Steenbergen. Wel is
afgesproken dat Pure Energie de beleidsadviseur op de hoogte houdt van alle onderzoeken en rapporten en
het proces met de werkgroep.

2. Omgevingsfonds
 Naar aanleiding van de vorige vergadering heeft de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer aangegeven dat zij een
centrale rol op zich willen nemen bij het beheren en uitkeren van de financiële middelen. Deze taken zijn
mogelijk binnen de huidige statuten.
 De omgevingsmanager geeft aan dat de leden van de werkgroep in overleg met de dorpsraad een conceptreglement hebben opgezet voor het beheren en uitkeren van de financiële middelen uit het
omgevingsfonds. In het concept-reglement is o.a. aangegeven of welke manier de gelden kunnen worden
besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden
toegekend en uitgekeerd.
 De leden van de werkgroep zijn over het algemeen heel content met de opzet van het reglement. In de
vergadering is een aantal tekstuele aanpassingen voorgesteld voor punt 3f, 4b, 4d, 4f, 6e en7c. Het gaat
hierbij met name om verduidelijking van de punten. Het reglement wordt op deze punten aangepast.
 De projectleider en omgevingsmanager danken de werkgroep en in het bijzonder Niek Perdaems voor het
opzetten van het reglement voor het omgevingsfonds.
 De omgevingsmanager geeft aan dat het reglement wordt meegenomen in de vervolggesprekken met de
gemeente. Het is nog niet bekend of de gemeente bij de behandeling van de vergunningsaanvraag
inhoudelijk of procedureel eisen stelt aan de inrichting en het beheer van het omgevingsfonds.
3. Lokaal eigenaarschap.
 De leden van de werkgroep zijn van mening dat de mogelijkheid tot lokaal eigenaarschap door de
energiecoöperatie moeten worden opgepakt. De omgevingsmanager heeft naar aanleiding van de vorige
vergadering nogmaals contact gezocht met de voorzitter van de energiecoöperatie Steenbergen en overlegt
of het mogelijk is dat zij deze rol op een of andere manier alsnog op zich kunnen nemen.
 De voorzitter van de energiecoöperatie Steenbergen heeft toegezegd om het onderwerp nogmaals te
bespreken in de bestuursvergadering. Het resultaat wordt aan de omgevingsmanager teruggekoppeld.
4. Vervolg
•
In verband met de vaststelling van de visie Energie & Ruimte stelt de omgevingsmanager voor om een
vervolgafspraak in te plannen na de raadsvergadering in juni 2020.
•
De omgevingsmanager maakt een verslag van de bijeenkomst en deelt deze met de werkgroep. Ook wordt
het verslag (geanonimiseerd) om de website geplaatst.
•
In verband met de grootte van de documenten worden alle rapporten in de gezamenlijke map geplaatst. De
omgevingsmanager stuurt hiervoor nogmaals een link naar alle leden van de werkgroep.
Afspraken
 Pure energie maakt een verslag van deze bijeenkomst
 Pure Energie plant de volgende werkgroep na vaststelling visie
 Pure Energie stuurt de resultaten van de onderzoeken toe (gezamenlijke map)
 Informeren de omgeving over stand van zaken
 Pure Energie informeert de gemeente over de stand van zaken
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