
                                      

Amendement Zonnepark A59

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 26 januari 2021, 
behandelend raadsnota ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark A59’,

overwegende dat: 
 het belangrijk is om draagvlak te krijgen voor de energietransitie in brede zin en dit 

draagvlak op diverse manieren vergroot kan worden;
 in aanloop naar de definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het zonnepark A59 

nog een aantal onderwerpen verdere invulling moet krijgen om het draagvlak te vergroten 
en een bijdrage te leveren aan een goede ruimtelijke ordening;

 deze verdere invulling zo veel mogelijk meegenomen moet worden in de verdere 
besluitvorming;

 de volgende onderwerpen door het college samen met de initiatiefnemer verder ingevuld 
moeten worden om de volgende redenen:

o sterk verhogen mogelijkheden sociale participatie (social return): de baten en 
lasten voor het zonnepark A59 dienen meer in balans gebracht te worden door 
bijvoorbeeld financiële participatie en een hogere afdracht aan het 
duurzaamheidsfonds (indachtig het streven naar 50% uit het Klimaatakkoord);

o mogelijkheden voor dubbelgebruik:  een pilot voor dubbelgebruik van 
zonnepanelen op de gemeentelijke gronden zodat hiermee ervaring wordt 
opgedaan (denk aan warmtewinning, landbouw of parkeren);

o ruimte voor toepassing innovatie: de mogelijkheid om nieuwere technieken of 
aanvullende voorzieningen te realiseren binnen de looptijd van 25 jaar in het 
zonnepark A59 (denk aan bredere toepassing van ervaringen uit de pilot of 
andere zonneparken);

besluit:

 als punt 2 aan het besluit toe te voegen:

2. Het college op te dragen, in aanloop naar de definitieve verklaring van geen 
bedenkingen zonnepark A59, de volgende onderwerpen op voor de raad inzichtelijke 
wijze verder in te vullen en zo veel mogelijk mee te nemen in de verdere 
besluitvorming:
a. de mogelijkheden voor sociale participatie sterk te verhogen (zoals financiële 

participatie en hogere afdracht aan het duurzaamheidsfonds);
b. de mogelijkheden voor dubbelgebruik;
c. ruimte voor toepassing innovatie.
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