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Beste leden en burgerleden,
Over het beleid zonne-energie bent u meegenomen via een beeldvormende bijeenkomst op 16 mei jongstleden in het
Natuurpodium. Deze brief is bedoeld om u te informeren over de voortgang. Voor november a.s. zou dit beleid ter
vaststelling aan u worden aangeboden. Hierbij willen wij aangegeven waarom wij op dit moment geen beleid ter
vaststelling aanbieden.
Aanleiding
Aanleiding om te komen tot het opstellen van dit beleid is enerzijds om te beschrijven wat de gemeentelijke ambitie is op
het gebied van zonne-energie en anderzijds om te dienen als beleidskader voor het planologisch inpassen van
grondgebonden zonneparken in het buitengebied. Dit als onderdeel van de energietransitie zoals deze voortvloeit uit het
op 28 juni 2019 gepubliceerde klimaatakkoord waarin de doelstelling is geformuleerd om de uitstoot van broeikasgassen
in Nederland met ten minste 49 procent ten opzichte van 1990 terug te dringen. Het streven is hierbij dat Nederland rond
2050 energieneutraal moet zijn. Om deze doelstelling te halen moeten anders worden omgaan met de opwekking en het
verbruik (en besparing!) van energie. Op dit moment vormen wind- en zonne-energie daarvoor het meest reële duurzame - alternatief.
De gemeente Bergen op Zoom wil bijdragen aan de centrale doelstelling uit het klimaatakkoord en in 2050
klimaatneutraal worden. Voor de totstandkoming van een klimaat neutrale gemeente is het daarbij van belang dat- naast
energiebesparende maatregelen - alle mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, worden benut. Uit onderzoek
volgt dat niet alle benodigde energie alleen van zon op dak kan komen. Grondgebonden zonneparken zijn nodig om
energieneutraal te worden. Het realiseren van deze energietransitie in de vorm van zonneparken brengt een forse
ruimtevraag met zich mee. Ofwel; de energietransitie heeft verregaande invloed op hoe het landschap er in de toekomst
uit komt te zien. Dit maakt de energietransitie met name tot een ruimtelijk vraagstuk.
Waar staat we nu?
Buro Waalbrug uit Nijmegen heeft medio 2018 het conceptbeleid opgesteld, de energiebehoefte en potentie voor zon op
dak voor Bergen op Zoom in kaart gebracht. Op 16 mei jongstleden is tijdens een beeldvormende vergadering in het
natuurpodium een korte presentatie verzorgd waarin het conceptbeleid is toegelicht en waar de conceptkaart is
gepresenteerd. Inmiddels is het conceptbeleid op ambtelijk niveau besproken met de provincie, omliggende gemeenten,
met stakeholders waaronder netbeheerder Enexis, Stadlander en de stichting energietransitie Bergen op Zoom.
Waarom nog geen voorstel tot besluitvorming?
Medio dit jaar is de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant ter visie gelegd. De Interim omgevingsverordening
vervangt de huidige Verordening Ruimte en bevat regels over het opwekken van duurzame energie waaronder
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zelfstandige opstellingen van zonnepanelen (grondgebonden zonneparken) in het buitengebied. De verwachting is dat de
Interim omgevingsverordening in november a.s. wordt vastgesteld en in werking treedt. Vanaf dat moment wordt dit het
nieuwe provinciale ruimtelijke kader wat betreft de opwekking van duurzame energie in het buitengebied.
Deels komen de regels overeen met de regels uit de Verordening Ruimte maar er zijn ook nieuwe randvoorwaarden
zoals afstemming met omliggende gemeenten en netbeheerder en de mate van meervoudig ruimtegebruik bij de
onderbouwing van de maatschappelijke meerwaarde.
Het beleid laten voldoen aan het nieuwe kader van de provincie vergt een nadere - intensievere - afstemming. Het
beleid zal dan naar verwachting in het 1e kwartaal 2020 aan u worden aangeboden.

Middels deze brief vertrouwen wij erop u in voldoende mate te hebben geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft
het beleid zonne-energie.
Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,
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D r. Th.J.M. Wingens MPA
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