
  
 

Bijdrage ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark a59 

Voorzitter 
Op weg naar energieneutrale Oosterhout in 2050! 
 
Dat is onze stip aan de horizon. 
Het is mogelijk, maar dan moeten we meer stappen maken! 
 
Nu staan we voor een grote stap; het zonnepark in de Oranjepolder! 
 
Het geluid: eerst ZON OP ALLE DAKEN! 
Dat wil Gemeentebelangen ook. 
Maar wetende dat de daken niet van ons zijn, van bedrijfsdaken maar 25% geschikt zijn en de aanleg 
traag op gang komt. 
Om aan de nodige duurzame energie opwekking te komen wijst een onderbouwing, die wij als raad 
gekregen hebben, uit dat naast zon op alle geschikte daken plus de 2 zonneparken nodig zijn. 
Het zonnepark a59 is een noodzakelijke en daadkrachtige stap. 
 
De locatie, nog eens nader bekeken, is een locatie die voldoet aan de gestelde eisen van de 
Provinciale Staten en een aaneensluitend gebied vormt met de reeds bestaande windturbines. 
Versnippering in het buitengebied wordt verder voorkomen. 
 
Voorzitter 
Gemeentebelangen wil door met duurzame energie.  
Een Nederlands, solide bedrijf SHELL is initiatiefnemer en deze gaat het zonnepark beheren voor de 
komende 25 jaren. 
 
Na deze tijd wordt, volgens gemaakte afspraken de gronden weer “schoon” teruggegeven aan de 
eigenaren. 
 
Voorzitter 
We willen inzoomen op het zonnepark A59. 
 
Het inrichtingsplan: 
 
Het inrichtingsplan is goed doordacht met zonnepaneelVELDEN, geïnspireerd op het historisch 
krekenlandschap. 
 
De inpassing in het landschap is zodanig, dat het in het uiterste gelegen kom gebied,niet overal 
zichtbaar zal zijn.  
Begroeiing zal hierbij een belangrijke rol spelen.  
Mocht er sprake van hinderlijke reflectie zijn, dan gaan wij er van uit dat dit opgepakt wordt door de 
initiatiefnemer in overleg met de gemeente. 
 
Natuur als tweede functie naast energie opwekking: 
 



  
De natuur krijgt kans om de komende 25 jaren zonder bestrijdingsmiddel of overbelasting zijn gang 
te gaan, hetgeen de bodem weer tot leven brengt.  
Letterlijk, want in de bodem komt het leven weer op gang, wat weer bevorderend werkt voor de 
insecten, de vogels en kleine zoogdieren. 
Hopelijk krijgt onze bijengilde “ambrosius” ook een plekje binnen het zonnepark dat voor ongeveer 
70% bedekt wordt met zonnepanelen. 
 
Voorzitter 
We komen bij een belangrijk punt. 
 
De participatie: 
 
De komst van een zonnepark van dergelijke omvang is nieuw voor Oosterhout. 
Het is een wezenlijke stap richting duurzame energie opwekking. 
 
Het zonnepark brengt lasten en lusten met zich mee. 
De lasten moeten draaglijk zijn en de lusten moeten meer voelbaar zijn. 
 
Het zonnepark doet meer voor Oosterhout! 
 
Voorzitter 
DIT ZONNEPARK MOET MEER VOOR OOSTERHOUT DOEN! 
 
En daarom dienen we, samen met andere partijen (VVD en CDA) een AMENDEMENT zonnepark a59 
mee in. 
 
Er zijn nog onderwerpen waar MEER VOOR OOSTERHOUT in zit en het college zal dit moeten 
uitwerken i.o.m. De initiatiefnemer. 
De VVD zal het amendement verder toelichten. 
 
(Het amendement zonnepark A59: 
Samen met de VVD en het CDA komen wij met het volgende amendement, waarbij het college in 
overleg met de initiatiefnemer de volgende onderwerpen verder gaat invullen: 
 
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: 
  
De raadsnota vast te stellen met dien verstande dat aan het besluit het volgende beslispunt wordt 
toegevoegd: 
  



  
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.) 
 
Voorzitter 
 
Het is belangrijk om een breed draagvlak te krijgen voor de energietransitie. 
Participatie en een duurzaamheid fonds zijn middelen om het samen te doen! 
 
Ik rond af, 
De fractie van Gemeentebelangen wil VOORUIT op het gebied van duurzame energie met een 
zonnepark A59 als grote stap. 
 
Het “ Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen” vraagt om nader overleg en uitwerking op de 
gestelde onderwerpen in het voorliggend amendement zonnepark A59. 
Gemeentebelangen verwacht de uitkomsten/opbrengsten terug te zien in de definitieve versie. 
 
 
Tot zover 
Marie Dujardin 
 
 


