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Aanleiding
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• Klimaatakkoord Parijs resp. Nederland

• Doel Gemeente: energieneutraal in 2050

• Uitwerking van maatregelen o.a. in regionaal verband (RES)

• Behoefte aan hernieuwbare elektriciteit is groot

• Nodig volgens diverse onderzoeken: 

• én besparen 

• én opwekking in bebouwd gebied

• én zon-op-veld/wind

• Concept-RES d.d. voorjaar 2020 gaat uit van een behoefte aan 48 
miljoen kWh (48 GWh) per jaar aan extra groene stroom door wind 
en/of zon op land binnen de gemeente Bergen op Zoom vóór 2030

• Potentiële ruimte voor 2 (eerste) zonneparken op geschikte locaties: 
Zonneveld Dassenberg en Zonnepark Zuidgeest (deze volgt spoedig)



Locaties van de 1e zonneparken in BoZ
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Dassen-
berg

Zuid-
geest



Locatie Zonneveld Dassenberg ligt in noordwesten
van de gemeente, nabij Landgoed Dassenberg, 
tussen A4 en kassen Steenbergen
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Percelen Zonneveld Dassenberg zijn
landbouwkundig van zeer matige kwaliteit
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Waarschijnlijk als gevolg van aanleg A4 en de vroegere kassen 
ter plekke laat de landbouwkundige kwaliteit van de grond flink 
te wensen over



Typering Zonneveld Dassenberg
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Kenmerken Dassenberg

Grootte (bruto) 6,3 hectare

Bestemming Kassen / landbouw

Aantal panelen 17.200 (540 Wp per paneel)

Piekvermogen 9,3 MW

Productie 8.700.000 kWh / j

Equivalent met 3.200 huishoudens

Equivalent met 1 moderne windmolen

Maximale termijn 25 jaar



Aanpak: de pijlers
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Aanpak: Maatschappelijke meerwaarde
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Gemeentelijke doelstellingen: lokale productie duurzame energie en 
lokale afname geproduceerde duurzame energie

Vergroten betrokkenheid burgers en bedrijven bij energietransitie, o.a. 
door participatiemogelijkheden

Vergroten kennis over duurzame energie bij voorbijgangers en 
geïnteresseerden door informatieborden en eigen website

Afdracht van 0,6 euro per MWh aan lokaal duurzaamheidsfonds / StEB

Groei lokale economie door betrekken lokale partijen bij o.a. realisatie, 
onderhoud, beheer en groenvoorziening

Werkgelegenheid voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Natuurversterking en vergroting biodiversiteit



Aanpak: Participatie
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Proces-
participatie 

Financiële
participatie 

• Mogelijkheid voor de 

gemeenschap om te investeren 

in duurzame energie

• Vast rendement voor een vaste 

periode

• Informeren, raadplegen, 

adviseren, coproduceren en 

meebeslissen

• D.m.v. keukentafelgesprekken 

en informatieavonden.



Aanpak: Landschap en Natuur

10

Inheemse struweelhagen

Bloem- en kruidenrijke grassen

25 jaar geen bestrijdingsmiddelen

25 jaar geen bemesting (geen monoteelt)

Extensief beheer

Vergroting biodiversiteit

Monitoring ontwikkeling natuurwaarden



Zonneveld Dassenberg: schets
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Visualisaties Zonneveld Dassenberg



Positie 1: Vóór realisatie



Positie 1: Na realisatie



Positie 2: Vóór realisatie



Positie 2: Na realisatie



Positie 3: Vóór realisatie



Positie 3: Na realisatie



Positie 4: Vóór realisatie



Positie 4: Na realisatie



Positie 5: Vóór realisatie



Positie 5: Na realisatie



Planning & procedure Zonneveld Dassenberg
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1. Vergunningaanvraag: januari 2020

2. Terinzagelegging: medio 2020

3. Verkrijgen vergunning: najaar 2020

4. SDE++-subsidieaanvraag:  najaar 2020

5. Voorbereiding bouw zonneveld (incl. netaansluiting): 2021

6. Werving deelnemers participatie: voorjaar 2022

7. Realisatie zonneveld: zomer 2022

8. Ingebruikname zonneveld: najaar 2022

9. Exploitatie zonneveld: 2022 - 2045

10. Ontmanteling zonneveld: 2045 



Dwarsdoorsnede - voorbeeld

24



Oost-West vs. Zuidopstelling
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• Minder opbrengst per paneel maar hogere opbrengst per m2

• Geen last van schaduw

• Lagere pieken, betere spreiding

• Past beter bij verbruiksprofiel woningen en bedrijven



Voor- en nadelen grondgebonden zonnepark
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In vergelijking met ‘zon op dak’:

+ Maatschappelijke meerwaarde

+ Participatiemogelijkheden

+ Natuurversterking en biodiversiteit

+ Geen verslechtering gebouw- en brandveiligheid

+ Vergt minder subsidie / minder belastinggeld

− Verminderde landbouwwaarde



Voor- en nadelen grondgebonden zonnepark
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In vergelijking met windmolens:

+ Geen geluidhinder

+ Geen slagschaduw

+ Geen ‘horizonvervuiling’

+ Wel natuurversterking en biodiversiteit

− Verminderde landbouwwaarde

− Zon vergt meer subsidie / belastinggeld dan wind


