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1. Omgevingsdialoog in Oosterhout 

 

1.1 Waarom een omgevingsdialoog? 

De missie van Eneco is ‘Duurzame energie van iedereen’. Energie die in de eigen omgeving wordt opgewekt, 

gebruikt, verkocht of gedeeld met anderen. Een energievoorziening die bijdraagt aan het duurzaam omgaan 

met en het leven binnen de grenzen van onze planeet. Hernieuwbare energie van de zon, wind, water en 

biomassa is hiervoor essentieel. 

Eneco verkent de mogelijkheden voor windenergie in Oosterhout; windturbines als onderdeel van het 

Energiepark A59. Eneco wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en Eneco beseft zich ook dat de 

windturbines impact kunnen hebben op de omwonenden en de omgeving. Daarom vindt Eneco het belangrijk 

dat de omwonenden en andere direct belanghebbenden in de Omgevingsdialoog worden betrokken bij de 

ontwikkeling, exploitatie en bouw van het windpark. Ook de gemeente Oosterhout vindt dat belangrijk en stelt 

de Omgevingsdialoog als eis (zie bron) voor het indienen van de omgevingsvergunning. Het doel van de 

Omgevingsdialoog is: 

een zo groot mogelijke acceptatie van en betrokkenheid bij de ontwikkeling en exploitatie van de 

windturbines in het Energiepark A59 te bereiken.  

Eneco heeft zich, als lid van De Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), verbonden aan Gedragscode 

Acceptatie & Participatie Windenergie op Land en hanteert de principes als daarin vastgelegd.  

1.2 Wat is een Omgevingsdialoog? 

In een Omgevingsdialoog spreekt de initiatiefnemer met omwonenden en andere direct belanghebbenden (zie 

onder 2.1 voor de definitie). Het is voor Eneco van belang om kennis te maken met de omgeving en om inzicht 

te krijgen in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. Alleen op deze wijze kan Eneco deze 

betrekken in het verdere ontwerp van het plan en er voor de omgeving een zo acceptabel mogelijk plan van 

maken. Ook geeft de omgevingsdialoog de gemeente inzicht in wat er speelt en welke belangen en bezwaren er 

zijn.  

De Omgevingsdialoog verandert niets aan de wettelijke mogelijkheden van het indienen van zienswijzen in een 

bestemmingsplanprocedure of het bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning. 

1.3 Status en context van het Omgevingsdialoog 

Eneco heeft in december 2019 een principeverzoek ingediend bij de gemeente Oosterhout voor medewerking 

aan realisering van een windpark van 3 windturbines in Energiepark A59, gelijktijdig met het principeverzoek 

van Shell voor het zonnepark. De gemeente Oosterhout heeft het principeverzoek in de periode februari 2020 

tot en met april 2020 ter inspraak gelegd (zie bijlage 2 voor de planning en tijdslijn van het Omgevingsdialoog 

en Inspraakprocedure).  

Eneco gaat graag vroegtijdig met de omgeving in gesprek over de plannen die zij heeft. Bij dit project heeft 

Eneco op aangeven van de gemeente Oosterhout moeten wachten met de start van de omgevingsdialoog tot 

het moment  dat de gemeenteraad geïnformeerd was over de plannen voor het EnergieparkA59. De gemeente 

heeft de start van de Omgevingsdialoog voor Eneco op 31 maart 2020 vrijgegeven. De inspraakprocedure van 

de gemeente liep voor een deel parallel met het Omgevingsdialoog van Eneco. Met dit verslag wordt de 

Omgevingsdialoog, zoals de gemeentelijke richtlijn stelt, afgerond. De dialoog met de omgeving loopt tijdens 

het project door, zodat ook na afronding van de Omgevingsdialoog de omgeving geïnformeerd blijft en de 

mogelijkheid heeft om input te leveren.  

https://oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/bouwen-en-verbouwen/omgevingsdialoog/
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De Omgevingsdialoog moet conform de gemeentelijke richtlijn gevoerd worden voordat de definitieve aanvraag 

voor een Omgevingsvergunning wordt ingediend. Het verslag van de Omgevingsdialoog wordt als bijlage bij de 

aanvraag Omgevingsvergunning gevoegd. Als het om grotere initiatieven gaat die afwijken van het 

bestemmingsplan is een principebesluit nodig van het college. De resultaten van die Omgevingsdialoog zal het 

college betrekken bij haar principebesluit.  

1.4 Wie is verantwoordelijk en wat is de rol van de gemeente? 

De Omgevingsdialoog over de plannen voor windontwikkeling in het Energiepark A59 is de verantwoordelijkheid 

van Eneco, de initiatiefnemer. De gemeente heeft geen deel genomen aan de Omgevingsdialoog, maar is wel op 

momenten aanwezig geweest dat Eneco met de omgeving in gesprek was. Omdat de gemeente parallel met de 

inspraakprocedure bezig was, was het gewenst gezamenlijk op te trekken en op dezelfde momenten de 

omgeving te spreken en informeren. In andere gevallen schoof de gemeente aan als toehoorder.  

1.5 Omgevingsdialoog in samenwerking met initiatiefnemer Shell 

Eneco en Shell willen graag samen bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente en hebben 

plannen ingediend voor de aanleg van een zonne- en windpark in het EnergieparkA59. Eneco en Shell hebben 

tijdens de omgevingsdialoog samengewerkt. Zo zijn de stakeholderevents gezamenlijk georganiseerd en waar 

de belangen overeenkwamen zijn ook stakeholdergesprekken samen gevoerd. Voor thema’s als biodiversiteit en 

participatie trekken Eneco en Shell gezamenlijk op. Ook tijdens de aanleg van het EnergieparkA59 werken de 

twee initiatiefnemers zo efficiënt mogelijk samen om  zo min mogelijk overlast voor de omgeving te 

veroorzaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspraakprocedure  

De inspraakprocedure is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Inspraak gaat over het 

beleidsvoornemen van de gemeente om op basis van het Principeverzoek van Eneco de 

Omgevingsvergunning te willen ontvangen. Met dit proces vraagt de gemeente de inwoners om hun mening 

over dit beleidsvoornemen. De gemeente maakt een reactie op deze zienswijzen, met uiteindelijk als 

conclusie het besluit van het college of zij wel of niet de aanvraag Omgevingsvergunning willen ontvangen 

van Eneco, of, onder welke voorwaarden.  
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2. Wie zijn op welke manier betrokken 

 

2.1 Belanghebbenden  

Eneco heeft een selectie gemaakt van stakeholders die bij de komst van het windpark direct belang hebben. Dit 

zijn personen en organisaties die een aantoonbaar belang hebben zoals wonen, werken en recreëren in het 

gebied waar het windpark wordt gerealiseerd. Dat zijn in ieder geval: 

- Alle bewoners, organisaties en bedrijven binnen een straal van 1 kilometer van het windpark  

- Alle bewoners, organisaties en bedrijven die binnen de slagschaduw- en geluidscontouren vallen 

- Alle bewoners, organisaties en bedrijven die op een andere manier direct belanghebbend zijn waaronder: 

▪ Partijen die veel gebruik maken van de Oranjepolder voor bijvoorbeeld recreatie en sport. 

▪ Partijen die direct betrokken zijn bij het belang van natuur in het plangebied 

▪ Partijen die duurzame energie initiatieven ontwikkelen of hebben ontwikkeld 

Daarnaast zijn ook indirect belanghebbenden in overleg met de gemeente Oosterhout meegenomen in de 

Omgevingsdialoog:  

- Onderwijs  

- Bedrijven op Statendam noord en midden 

- Brandweer 

2.2 Overzicht van benaderde en gesproken belanghebbenden  

In totaal zijn 54 stakeholders individueel benaderd. Bewoners zijn benaderd via een Virtueel Energiecafé op 2 

april en een fysieke Veldexcursie op 12 september. Van de 54 benaderde stakeholders zijn 21 partijen 

gesproken in het kader van de omgevingsdialoog, hebben 25 partijen aangegeven geen behoefte te hebben aan 

een gesprek en 5 partijen geen reactie gegeven (zie bijlage 1 voor een overzicht van de benaderde en 

gesproken belanghebbenden). De signalen uit de inspraakreacties voortkomend uit de gemeentelijke 

inspraakprocedure zijn ook meegenomen in dit Omgevingsdialoogverslag. 

2.3 Proces stakeholdergesprekken 

Alle gesprekspartners zijn benaderd via telefoon of de mail. Als een eerste contactpoging niet succesvol was 

volgde een tweede en derde poging via mail en (indien beschikbaar) telefoon. Van alle gesprekken zijn 

verslagen gemaakt en waar gepast zijn die tegen gelezen door de gesprekspartners. Tijdens de gesprekken en 

e-mails is de website www.energieparkA59.nl onder de aandacht gebracht.  

2.5 Proces en beschrijving raadsinformatie sessies 

Eneco is op twee momenten met de gemeenteraad van Oosterhout in gesprek gegaan. Het eerste moment was 

tijdens een online raadinformatie bijeenkomst op 31 maart 2020. De fysieke bijeenkomst op 25 maart 2020 

ging niet door vanwege de Corona maatregelen. Tijdens de online bijeenkomst heeft Eneco de plannen voor de 

windturbines in het EnergieparkA59 gepresenteerd en is daarna ingegaan op de vragen die de raadsleden 

hadden. 

Het tweede moment was tijdens een speciaal raads-blok tijdens het Panoramapaviljoen op 12 september 2020. 

Eneco heeft de stand van zaken van het verzoek tot een aangepast plan van 3 naar twee windturbines in het 

EnergieparkA59 toegelicht en vragen beantwoord van de raadsleden. 

 

 

 

http://www.energieparka59.nl/
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2.4 Bewonersbijeenkomsten Virtueel Energiecafé en Panoramapaviljoen 

 

Virtueel Energiecafé  

De eerste bewonersbijeenkomst was een Virtueel Energiecafé georganiseerd door Eneco en Shell was op 2 april 

2020. Circa 6.240 huishoudens uit Oosterhoutzijn per brief individueel uitgenodigd voor het Virtueel Energiecafé 

op 2 april. De uitnodiging heeft daarnaast gestaan in het weekblad Oosterhout (oplage 25.000). Het Virtuele 

Energiecafé kwam in de plaats van het geplande fysieke Energiecafé op 12 maart 2020 in basisschool de 

Duizendpoot. Deze bijeenkomst werd afgelast vanwege de Corona maatregelen. 

- Deelnemers: 90 

- Aantal vragen: 120  

- Middel: Webinar (klik hier om het webinar terug te kijken) 

Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden konden met hun pc of met een mobiel apparaat verbinding 

maken met de live Webinar. De gemeente, Shell en Eneco gaven toelichten op de plannen beantwoordden 

vragen van deelnemers. Het programma bood veel ruimte voor vragen. Vragen die niet tijdens het live Webinar 

beantwoord waren, zijn in de week daarna persoonlijk beantwoord. Het overzicht van alle vragen is 

geanonimiseerd meegestuurd en op de website geplaatst. Ook losse opmerkingen van deelnemers zijn geplaatst 

op de website. 

Panoramapaviljoen EnergieparkA59  

De tweede bewonersbijeenkomst was fysiek in het Panoramapaviljoen EnergieparkA59 op 12 september 2020. 

Eneco en Shell organiseerden een bijeenkomst in het veld voor omwonenden. Circa 8.960 huishoudens uit 

Oosterhout, Made, Raamsdonkveer en Geertruidenberg zijn per brief individueel uitgenodigd voor het 

Panoramapaviljoen op 12 september. De uitnodiging heeft daarnaast gestaan in de weekbladen Oosterhout, ’t 

Carillon, en De Langstraat (oplage 49.000).  

- Deelnemers: 120 (130 plekken beschikbaar) 

- Middel: Panoramapaviljoen in de polder op locatie van het plangebied 

Het Panoramapaviljoen bestond uit een grote open tent in de oranjepolder met daaromheen borden met 

visualisaties van hoe het Energiepark eruit zou zien. Het doel daarvan was een beeld geven hoe het 

EnergieparkA59 eruit komt te zien vanaf die plek in de polder. In groepjes van 5 gingen de deelnemers 20 

minuten in gesprek met Eneco en daarna 20 minuten met Shell in gesprek. Deelnemers konden vragen die ze 

na het gesprek nog hadden opschrijven op een evaluatie formulier. Eneco en Shell hebben alle vragen 

beantwoord, gemaild aan de deelnemers en op de website geplaatst. Fotoverslag, video 

(https://www.energieparka59.nl/nieuws/veldexcursie-eneco-en-shell/) zijn terug te vinden op de website. 

2.5 Inspraakprocedure van de gemeente 

De inspraakprocedure is de verantwoordelijkheid van de gemeente Oosterhout en formeel geen onderdeel van 

de Omgevingsdialoog. Omdat het parallel heeft gelopen met de omgevingsdialoog, en omdat het resultaat van 

de Inspraakprocedure ook impact heeft op de omgevingsdialoog en planvorming, is de inhoud in dit verslag 

opgenomen. Het principeverzoek van Eneco heeft ter inspraak gelegen in de periode 27 februari tot en met 22 

april van dit jaar. Ter afsluiting heeft de gemeente Oosterhout op 27 juni 2020 een fysieke bijeenkomst 

georganiseerd waar ongeveer 100 geïnteresseerden op afkwamen. 

Er zijn 495 inspraakreacties ingediend. Een grote meerderheid van deze inspraakreacties is inhoudelijk 

(nagenoeg) gelijk aan elkaar. Het betreft een tweetal ‘gestandaardiseerde’ reacties die zijn verspreid in de 

omgeving van de Oranjepolder. Daarnaast zijn nog enkele tientallen unieke reacties binnengekomen. Het 

verslag van de inspraakreacties is opgenomen op de website van EnergieparkA59.   

https://www.energieparka59.nl/omgevingsdialoog/virtueel-energiecafe-2-april-terugkijken/
https://www.energieparka59.nl/omgevingsdialoog/virtueel-energiecafe-2-april-vragen-en-antwoorden/
https://www.energieparka59.nl/nieuws/veldexcursie-eneco-en-shell/
https://www.energieparka59.nl/vergunningsprocedure-en-inspraak/
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3. Beschrijving van de zorgen en kansen en verwerking door Eneco 
Hieronder staan de thema’s en onderwerpen beschreven die besproken zijn in de gesprekken in het kader van 

de Omgevingsdialoog. Per thema wordt benoemd hoe Eneco deze input verwerkt heeft in het plan, of ter advies 

heeft aangenomen maar wel een andere keus maakt en waarom. 

3.1 Vóór duurzame energie 

3.1.1 Input Omgevingsdialoog 

Uit de inspraakreacties, het Virtueel Energiecafé, het Panoramapaviljoen en alle gesprekken met direct 

belanghebbenden bleek dat een overgrote meerderheid van gesprekspartners voorstander van de 

energietransitie is. Het wordt gezien als een belangrijke transitie en veel van onze gesprekspartners lieten 

weten op welke manieren zij zelf al bijdragen. Door bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak, zo duurzaam 

mogelijk inrichten van het huis en eet- en vlieg-gedrag.  

Stichting ONE gaf aan dat zij het idee van het EnergieparkA59 goed vindt en dat ze het belangrijk vindt om op 

een milieuvriendelijke manier energie te creëren. ONE verwachtte dat er in de toekomst weer betere 

oplossingen voor het ontwikkelen van duurzame energie komt en dat er betere oplossingen voor opslag van 

energie komt. Maar voor de komende 20 jaar vind zij EnergieparkA59 een belangrijke stap om verder te kunnen 

komen.   

3.1.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

De algemene teneur is dat het merendeel van de gesproken partijen en omwonenden voor duurzame energie is. 

Eneco vind een duurzame toekomst ook erg belangrijk en werkt hard aan het neerzetten van projecten op het 

gebied van duurzame energie. Eneco wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en realiseren ons ook dat 

dit impact heeft. Daarom wil Eneco de transitie vormgeven samen met de stakeholders in de omgeving waar die 

plaatsvindt. Eneco focust zicht op bouwen aan duurzame relaties met als doel een bijdrage te leveren aan de 

energietransitie. De positieve teneur bij het merendeel van de gesproken partijen is een fijne basis om met 

elkaar de dialoog aan te gaan en te blijven voeren. De wijze waarop Eneco haar ambities wil realiseren sluit aan 

bij die van gemeente als vastgelegd in haar beleid. Verduurzaming van de energievoorziening is belangrijk maar 

staat of valt met de plaats waar en de manier waarop systemen worden toegepast alsmede hoe de 

communicatie en participatie wordt ingevuld. 

 

Thema benoemd door: Stichting ONE, Thuisvester, Bedrijvengebied Weststad, Natuurplein de 

Baronie, IVN Natuurtuin, MC Roadrockers Oosterhout, HMC Raamsdonksveer, Kloosterhoeve, Sibelco, 

Wijkraad Raamsdonksveer Zuid, Plukmade Tuinders, Provincie, Gemeente Drimmelen, Gemeente 

Geertruidenberg, Inspraakreacties, Virtueel Energiecafé 2 april, Panoramapaviljoen 12 september, 

Tennet, Enexis, H2point, Agel adviseurs, Rijkswaterstaat. 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 
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3.2 Locatiekeuze 

3.2.1 Input Omgevingsdialoog 

Eneco kreeg veel vragen over hoe de locatiekeuze tot stand is gekomen. Bewoners vragen zich in het Virtueel 

Energiecafé en tijdens het Panoramapaviljoen af waarom gekozen is voor de huidige locatie. Zij zien dat de 

locatie zwaar belast is met onder meer de snelwegen A27/A59, de Amercentrale, 380KV en de windturbines op 

Weststad. Men draagt alternatieven aan als het plaatsen van een windturbines ten oosten van de A27. Ook 

Natuurplein de Baronie is het niet eens met deze locatiekeuze. Wijkraad Raamsdonksveer Zuid gaf aan dat de 

windturbines niet tussen twee woongebieden passen. Zij vragen zich af welke normen gehanteerd zijn en of er 

geen verschil wordt gemaakt tussen windturbines op het platteland en windturbines in de buurt van 

woonomgevingen.  

Tomatenkweker MeerCamp stelt de vraag of het huidige plangebied wel de meest logische locatie is voor een 

energiepark. Het is wat hen betreft zonde van de landbouwgrond en zij hebben het windpark liever tussen de 

bedrijven van de tuinders in Plukmade willen hebben zodat ze zelf gemakkelijker stroom kunnen afnemen.  

Vanuit bewoners tijdens het Virtueel Energiecafé en het Panoramapaviljoen zijn voorstellen voor alternatieven 

gedaan: het volleggen van bedrijfspanden met zonnepanelen, een groter zonnepark zonder windturbines en in 

plaats van 3 grote 6 kleinere windturbines die minder zichtbaar zijn.  

3.2.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Het plangebied waarbinnen EnergieparkA59 gerealiseerd kan worden is aangewezen door de gemeente. De 

haalbaarheidsanalyse en het externe veiligheidsonderzoek laten zien dat de windturbines goed zijn in te passen 

in het aangewezen plangebied. 

 

3.3 Omvang van de windturbines en horizonvervuiling 

3.3.1 Input Omgevingsdialoog 

Bewoners, natuurvereniging Natuurplein de Baronie, Wijkraad Raamsdonksveer Zuid en zorginstelling de 

Kloosterhoeve hebben aangegeven zich zorgen te maken over de windturbines met een maximale tiphoogte van 

235 meter. Zij zijn bang voor inbreuk op het uitzicht, de genotswaarde van de Oranjepolder en zien  de 

windturbines als horizonvervuiling. Zij vroegen zich af hoe de windturbines in het landschap ingepast kunnen 

worden en welke maatregelen genomen kunnen worden om de windturbines af te schermen voor het zicht.  

De Kloosterhoeve, een instelling voor mensen die leiden aan de ziekte van Huntington, gaf aan dat het grootste 

issue en zorgenpunt voor hen de omvang van de windturbines is. De Kloosterhoeve liet weten zich zorgen te 

Thema benoemd door: Natuurplein de Baronie, IVN Natuurtuin, Kloosterhoeve, Wijkraad 

Raamsdonksveer Zuid, Plukmade Tuinders, Virtueel Energiecafé, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. Dit thema is het meest 

benoemd ten tijde van het Virtueel Energiecafé, daarna kwam het tijdens enkele gesprekken terug.   

Thema benoemd door: Stichting ONE, Thuisvester, Bedrijvengebied Weststad, Natuurplein de Baronie, 

IVN Natuurtuin, MC Roadrockers Oosterhout, HMC Raamsdonksveer, Kloosterhoeve, Sibelco, Wijkraad 

Raamsdonksveer Zuid, Plukmade Tuinders, Provincie, Gemeente Drimmelen, Gemeente Geertruidenberg, 

Virtueel Energiecafé 2 april, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen 12 september 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 
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maken over de eventuele impact van draaiende windturbines met een maximale tiphoogte van 235 meter op de 

cliënten. Kloosterhoeve gaf aan dat de ziekte bij iedereen een andere uitwerking heeft en dat sommige mensen 

hoog sensitief zijn voor veranderingen en invloeden van buitenaf. Zij maken zich dan ook zorgen over welke 

uitwerking de windturbines kunnen hebben. De Kloosterhoeve gaf aan niet van te voren te kunnen voorspellen 

wat het effect precies zal zijn. Om beter zicht te krijgen op het te voorspellen effect heeft Eneco afgesproken 

om een expertoverleg te voeren met een aantal neurologen en psychologen die mensen behandelen met de 

ziekte van Huntington. 

Wijkraad Raamsdonksveer Zuid liet weten zich zorgen te maken over de maximale hoogte van 235 meter van 

de windturbines en dat zij deze niet tussen twee woongebieden vinden passen. Zij is bang voor een storend 

beeld en verwacht de bewegingen van de wieken als zeer onrustig te gaan  ervaren en dat het woongenot in 

Raamsdonksveer teniet wordt gedaan. 

3.3.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

De uiteindelijke hoogte wordt vastgelegd bij de definitieve keuze voor een windturbine leverancier die volgt na 

afgifte van de vergunning en de subsidie beschikking. De windturbines hebben een maximale tiphoogte 235 

meter. Eneco ziet als trend dat ter opvolging van de overheidsambitie om de subsidie op duurzame energie af te 

bouwen tot nihil de sinds dit jaar geïntroduceerde SDE++ regeling (subsidie voor duurzame productie) sterk 

wordt gereduceerd ten opzichte van de voorgaande jaargangen van de subsidie regeling SDE+ met daarin 

eveneens reeds stelselmatig dalende subsidie bedragen. Hierdoor wordt onder andere nu versneld veroorzaakt 

dat om tot rendabele windprojecten te komen op locaties met een vergelijkbaar windklimaat als in de gemeente 

Oosterhout windturbines met een minimale hoogte van 200 meter plus vereist zijn om tot een rendabele 

exploitatie te kunnen komen. In combinatie met de technologische ontwikkelingen in de windenergiesector 

wordt hierop door leveranciers onder ander geanticipeerd door hogere windturbine met grotere rotoren en een 

toename van het generator vermogen aan te bieden. Het vastleggen van een maximale tiphoogte van 235 

meter en een maximale rotor van 170 meter speelt in op deze ontwikkelingen en de noodzaak om tot rendabele 

exploitatie te kunnen komen.  

In de haalbaarheidsanalyse wordt geconcludeerd dat deze maximale afmetingen zijn in te passen vanuit alle 

milieuaspecten. Eneco beseft dat de windturbines impact gaan hebben op het zicht en de horizon. Het is een 

subjectief begrip of het als horizonvervuiling ervaren wordt. 

Ter invulling van de kwaliteitsverbetering landschap draagt Eneco bij aan de landschappelijke inpassing van het 

Energiepark A59 (een zonne-veld inclusief twee windturbines hierin) die door de initiatiefnemer van het 

zonnepark wordt gerealiseerd. Eneco maakt daartoe afspraken met de initiatiefnemer zon. Wanneer het 

zoninitiatief geen doorgang vind volgt een eenmalige afdracht aan het gemeentelijk groen fonds. Het doel is om 

een zo landschappelijk mogelijk ingepast Energiepark te realiseren. 
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3.4 Meest zuidelijke windturbine 

3.4.1 Input Omgevingsdialoog 

Natuurplein de Baronie heeft veel moeite met de meest zuidelijke windturbine die volgens haar midden in een 

gebied komt te staan waar weidevogels kunnen voorkomen. Ze hebben moeite met de hoogte van de 

windturbine, dat heeft veel impact op het landschap en vliegende dieren. Ze vragen zich af of het mogelijk is 

om 3 kleinere windturbines langs de snelweg in te passen.    

In de inspraakreacties zijn vooral zorgen geuit over de meest zuidelijke windturbine. Insprekers gaven aan dat 

de meest zuidelijke windturbine op 880 meter van de bebouwde kom van Dommelbergen Noord zou komen te 

staan en lieten weten dat zij zich zorgen maken over negatieve gezondheidsaspecten. Ze benoemden in de 

inspraakreacties een ‘algemeen aanvaarde Nederlandse richtlijn voor dergelijke hoge windturbines’ en dat 

windturbines van een dergelijke hoogte op ‘een afstand van 1.500 tot 2.500 meter tot de bebouwde kom’ zou 

moeten komen. Uit de inspraakreacties bleek dat een zorg voor bewoners de eventuele gezondheidsklachten 

zijn, die hoge windturbines als deze zouden kunnen veroorzaken. De insprekers hadden het idee dat het een 

serieuze bedreiging voor de volksgezondheid zal zijn. Zij benoemden dat er (inter)nationale onderzoeken zijn, 

die laten zien dat er samenhang is tussen het wonen in de directe omgeving van een windturbine en chronische 

klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, tinnitus en problemen met de luchtwegen. Bewoners gaven tijdens het 

Virtueel Energiecafé een paar alternatieven zoals de meest zuidelijke windturbine naast de twee langs de A59 te 

plaatsen of in de buurt van de RWZI. 

Verzoek gemeente Oosterhout om het plan van 3 naar 2 windturbines aan te passen 

Het college heeft tijdens het Omgevingsdialoog besloten dat zij alleen een plan willen ontvangen met 2 in plaats 

van 3 windturbines. Dat deden zijn op 9 juli 2020 via een persbericht. Op 11 september 2020 gaven zij hun 

formele reactie op het principeverzoek van Eneco en gaven aan graag een aangepast plan gebaseerd op 2 

windturbines te willen ontvangen met in acht name van een aantal uitgangspunten (zie website). Tijdens het 

Panoramapaviljoen op 12 september hebben bezoekers laten weten hierover opgelucht te zijn, ook waren 

enkele mensen teleurgesteld hierover. Veel bezoekers van het Panoramapaviljoen vroegen zich af hoe het 

verlies aan duurzame energieproductie van 1 turbine kan worden gecompenseerd.  

3.4.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Eneco wil graag een bijdrage leveren aan de lokale duurzaamheidsambities van Oosterhout met een zo 

acceptabel mogelijk plan voor de omgeving, dat tegelijk ook voor Eneco een haalbaar plan is. Tijdens de 

omgevingsdialoog en uit de inspraakprocedure werd duidelijk dat de windturbine het dichtst bij de bebouwing 

van de wijk Dommelbergen op bezwaren stuit. Het college heeft om deze reden Eneco verzocht haar plan aan te 

passen van drie naar twee windturbines. Eneco begrijpt de reactie en ziet dat er weinig draagvlak is bij 

omwonenden voor deze derde windturbine. Op het Panoramapaviljoen heeft Eneco een aangepast plan met 

twee windturbines op Energiepark A59 gepresenteerd. Eneco heeft tijdens het Panoramapaviljoen verkend of 

een Energiepark met twee windturbines meer acceptabel is voor de omgeving. Uit deze uitgevoerde 

verkenningen maakt Eneco op dat een plan gebaseerd op twee windturbines meer draagvlak heeft in de 

omgeving. 

Thema benoemd: vooral door bewoners tijdens het Virtueel Energiecafé 2 april en in de 

Inspraakreacties. 

Wanneer speelde dit thema: Tot de helft van de omgeving dialoog speelde dit thema. Het verzoek 

van de gemeente om een plan in te dienen met 2 in plaats van 3 windturbines kwam  vlak voor het 

Panoramapaviljoen op 12 september. Tijdens het Panoramapaviljoen is het thema de dag kwam dit 

thema sporadisch terug.    

https://www.energieparka59.nl/assets/files/beantwoordingeneco.pdf
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De consequentie van het vervallen van de derde turbine is dat het gat tot de duurzaamheidsdoelstellingen van 

de gemeente Oosterhout groter is geworden. Eneco blijft daarom met de gemeente in gesprek om te kijken 

naar alternatieven.  

Eneco heeft ook de zorgen over de gezondheid gehoord. Eneco volgt de conclusies uit het GGD/RIVM-onderzoek 

uit 2017; windturbines produceren laagfrequent geluid, maar er is geen bewijs dat dit een factor van belang is 

voor de hinderbeleving. In dit onderzoek zijn 32 wetenschappelijke onderzoeken tussen 2009 en 2017 

onderzocht. Beide literatuurstudies (2013 en 2017) concluderen dat een windturbine geen directe effecten heeft 

op de gezondheid van omwonenden. Ook de Raad van State heeft tot op heden, op basis van recente 

wetenschappelijke onderzoeken, nog geen andere conclusie kunnen trekken dan dat de Nederlandse norm voor 

windturbinegeluid in voldoende mate beschermt tegen laagfrequent geluid. Het is het goed dat er nader 

onderzoek plaatsvindt naar laagfrequent geluid bij windturbines. Voor het moment  baseert Eneco zich op 

hetgeen bekend en wetenschappelijk bewezen is. Alle ontwikkelingen op dit gebied volgt Eneco nauwgezet op 

de voet.  

 

3.5 Windturbines op Weststad  

3.5.1 Input Omgevingsdialoog 

Tijdens het Panoramapaviljoen vroegen veel mensen naar de ‘repowering’ van Weststad. Daar staan nu 6 

windturbines, die ontwikkeld zijn door Eneco. Deelnemers maken zich zorgen. Zij hadden de indruk gekregen 

dat in de plaats van de 6 windturbines van 145 meter, ook windturbines van maximaal 235 meter zouden 

komen. De Kloosterhoeve en Wijkraam Raamsdonksveer hadden hier ook vragen en zorgen over. 

3.5.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Eneco heeft aan de gesprekspartners, die zich zorgen maken over grote windturbines op Weststad, aangegeven 

dat de repowering van Weststad nog niet op de agenda staat en dat nog niet gesproken is over wat er met 

Weststad gaat gebeuren. De windturbines gaan naar verwachting technisch nog 8-10 jaar goed mee. In deze 

periode zal bekeken moeten worden óf er opnieuw interesse is en mogelijkheden zijn tot productie van 

duurzame energie op deze locatie. 

 

3.6 Arrest van Hof van Justitie van de EU over milieutoetsing 

3.6.1 Input Omgevingsdialoog 

Veel deelnemers van het Panoramapaviljoen op 12 september vroegen naar het arrest van 25 juni 2020 waarin 

het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat plannen of programma's met aanzienlijke milieugevolgen 

voor realisatie moeten worden onderworpen aan een milieutoetsing. Een aantal deelnemers haalde het nieuws 

aan en was van mening dat bij de geplande windturbines sprake was van verouderde en foutieve berekening 

van geluidseffecten.  

Thema benoemd: tijdens het Panoramapaviljoen, door Wijkraad Raamsdonksveer Zuid, Kloosterhoeve 

Wanneer speelde dit thema: aan het einde van de omgevingsdialoog  

Thema benoemd: tijdens het Panoramapaviljoen 

Wanneer speelde dit thema: aan het einde van de omgevingsdialoog  
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3.6.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Eneco gaat verkennen welke impact het arrest van het Hof van Justitie van de EU heeft op het plan 

EnergieparkA59. Tot nog toe geeft dit geen reden om het project in twijfel te brengen. 

 

3.7 Verlichting 

3.7.1 Input Omgevingsdialoog 

Uit de inspraakreacties bleek dat bewoners bang zijn dat de verlichting van windturbines continue overlast 

zouden kunnen veroorzaken. De Wijkraad Raamsdonksveer Zuid vreest dat de obstakelverlichting ’s nachts zal 

storen.  

3.7.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Eneco zet zich in voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden voor het verminderen van hinder door de 

verlichting van de windturbines.  

Deze zogeheten obstakelverlichting is verplicht op windturbines met een tiphoogte hoger dan 150 meter. Het 

rode licht is om de luchtvaart te waarschuwen. Er zijn inmiddels ontwikkelingen rondom andere verlichting voor 

de windturbines. Zo is er bijvoorbeeld verlichting die de directe omgeving beperkte hinder oplevert, doordat er 

een soort schotel onder de lamp zit. Ook zijn er ontwikkelingen dat de lichtintensiteit kan worden aangepast aan 

het zicht van het moment; hoe groter het zicht, hoe zwakker het licht. Op deze manier kan hinder worden 

geminimaliseerd tot het hoogstnoodzakelijke. Eneco wil deze mogelijkheden zoveel mogelijk benutten. 

 

3.8 Kans voor lokaal afnemen van duurzame energie 

3.8.1 Input Omgevingsdialoog 

Een aantal direct belanghebbenden gaven aan een kans te zien in het windpark en zijn geïnteresseerd in lokale 

stroomafname. Glastuinbouw Plukmade en Meer Camp gaven allebei aan dat ze voor de grote opgave staan van 

het verduurzamen van het energiegebruik van de glastuinbouw en dat zij geïnteresseerd zijn in de 

mogelijkheden voor het afnemen van duurzaam opgewekte stroom. Zij lieten weten daarin mogelijkheden te 

zien bij Energiepark A59 of om windturbines op hun eigen land te krijgen. Ook Sibelco en Thuisvester gaven aan 

interesse te hebben in lokale stroomafname. Stichting ONE besprak tijdens een gesprek de mogelijkheden van 

lokale stroomafname voor inwoners van Oosterhout.  

3.8.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Tijdens de gesprekken zijn kansen en ideeën verkend voor mogelijkheden van het lokaal afnemen van 

duurzame energie. Bij verdere interesse van de partijen, kan daarover doorgepraat worden.  

 

Thema benoemd: in de Inspraakreacties en door Wijkraad Raamsdonksveer Zuid 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de tweede helft van de omgevingsdialoog  

Thema benoemd door: Stichting ONE, Thuisvester, Sibelco, Plukmade Tuinders 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 
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3.9 Dieren, vogels en natuur 

3.9.1 Input Omgevingsdialoog  

Bij bewoners en natuurverenigingen leven zorgen over de impact van de windturbines op de vogels in de polder. 

Natuurorganisaties IVN en Natuurplein de Baronie deelden hun zorgen over de impact van de windturbines op 

vogels en andere vliegende dieren. Zij vragen zich af of Eneco hiermee voldoende rekening houdt en waren 

benieuwd naar de rapportage van de Natuurtoets die bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt gevoegd. 

Natuurfederatie Geertruidenberg vroeg zich af of het mogelijk is om windturbines tijdens de vogeltrek van vele 

soorten te kunnen uitschakelen, dit vanwege het dichtbij gelegen nationaalpark De Biesbosch. 

Sibelco en Natuurfederatie Geertruidenberg gaven aan dat direct naast het terrein van Sibelco een 

oeverzwaluwwand staat, waar honderden zwaluwen nestelen. Zij maken zich zorgen over de impact van de 

windturbines op de oeverzwaluwwand en de daar nestelende zwaluwen.  

In de inspraakreacties, tijdens het Virtueel Energiecafé en tijdens het Panorama Paviljoen kwamen de zorgen 

over de vogels ook naar voren. . Er werden een aantal vragen gesteld over de impact van de windturbines op 

vogels en andere vliegende dieren. Zij zien dat er in de Oranjepolder tal van verschillende weide- en 

akkervogels zitten en vroegen welke maatregelen worden genomen om het aantal slachtoffers te verkleinen.  

3.9.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

De Natuurtoets wijst uit dat er geen extra maatregelen getroffen hoeven worden om vogelsterfte tegen te gaan.  

In de Natuurtoets is onderzoek gedaan naar de effecten van windturbines in het plangebied op vogels. De 

Natuurtoets is ook toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Het is correct dat door het geluid, de bewegingen 

en/of de fysieke aanwezigheid van (draaiende) windturbines vogels kunnen worden verstoord. Voordat 

windturbines geplaatst mogen worden heeft Eneco onderzocht of er geen onacceptabele effecten te verwachten 

zijn. Voor aanvaringsslachtoffers geldt dat onderzocht is of er op jaarbasis meer dan incidentele sterfte wordt 

voorzien. In dat geval is een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Als de te 

verwachten sterfte de gunstige staat van instandhouding van de betrokken populaties (specifieke vogelsoorten) 

niet in gevaar brengt kan ontheffing verleend worden.  

 

 

Thema benoemd door: Natuurplein de Baronie, IVN Natuurtuin, Natuurfederatie Geertruidenberg, 

Sibelco, Wijkraad Raamsdonksveer, Inspraakreacties, Virtueel Energiecafé 2 april, Panoramapaviljoen 12 

september  

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 
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3.10 Geluidshinder 

3.10.1 Input Omgevingsdialoog 

Tijdens het Virtueel Energiecafé en het Panoramapaviljoen zijn vragen gesteld over het geluid van de 

windturbines: of buiten de geluidscontour helemaal geen geluid te horen is, wat de wettelijke normen zijn, dat 

bewoners nu (nachtelijk) geluidsoverlast ervaren van de A59 en de containerterminal aan het kanaal op 

Weststad en of de rust niet verstoord wordt door het geluid van de windturbines. 

Uit de inspraakreactie werd duidelijk dat de insprekers zich zorgen maken over het geluid van de windturbines. 

Zij vrezen voor overschrijding van de geluidsnorm en geluidsoverlast in de woning, de tuin en tijdens het 

bezoeken van de Oranjepolder. Vanuit Raamsdonksveer Zuid liet de Wijkraad weten te verwachten dat er ’s 

nachts veel overlast van geluid van de windturbines zal optreden. 

Zorgcentrum de Kloosterhoeve deelde de zorg met betrekking tot geluidshinder. De Kloosterhoeve gaf aan dat 

de toename van 1dB commutatieve geluidsbelasting door het windpark wellicht niet veel is, maar zijn alsnog 

bang dat de cliënten/klanten de geluidsprikkel heviger zouden kunnen ervaren. Volgens de Kloosterhoeve is dat 

het dwangmatige en niet rationele aspect aan het ziektebeeld en zou dat gestimuleerd kunnen worden door de 

grote omvang van de windturbines. 

Met de clubs MC Roadrockers Oosterhout en HMC Raamsdonksveer is de geluidscontour en de impact op hun 

locaties besproken. Zij gaven aan dat ze verwachten geen overlast te ervaren. 

3.10.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Uit het akoestisch onderzoek van Pondera blijkt dat er geen aanpassing van het plan nodig is om binnen de 

wettelijke norm voor geluid te blijven.  

Bij de haalbaarheidsstudie is een geluidsberekening opgenomen. Bij weinig wind draait een windturbine 

langzaam  en is er vrijwel geen geluidsuitstoot. Vanaf windkracht 3 neemt het geluid toe, net als dat van de 

omgeving door het effect van de wind op bomen en blaadjes. Het Rijk heeft vastgesteld hoeveel 

windturbinegeluid er gemiddeld per jaar op de gevel van een woning is toegestaan. Hiervoor wordt de speciale 

maat Lden gebruikt. De afkorting Lden staat voor Level day-evening-night. Er wordt rekening gehouden met 

verschillende dagdelen (dag, avond en nacht). Omgevingsgeluid wordt ’s avonds en ’s nachts als hinderlijker 

ervaren dan overdag, omdat het in die periodes buiten stiller is en het geluid van bijvoorbeeld een windturbine 

daardoor beter hoorbaar kan zijn. In de Wet Milieubeheer is beschreven dat een windturbine gemiddeld per jaar 

niet meer geluid mag maken dan Lden 47 dB (decibel) op de gevel van een woning. Dit is vergelijkbaar met een 

gemiddelde geluidsbelasting vergelijkbaar met een gespreksniveau. De berekende Lden 47 dB contour, voor een 

representatieve luide windturbine laat zien dat er geen woningen zijn binnen de 47 dB contour. 

Ook in de operationele fase van het windpark is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Als er sprake is 

van beleving van hinder is vraagt dit om een contactmoment tussen Eneco en de betreffende persoon. 

 

Thema benoemd door: Kloosterhoeve, MC Roadrockers Oosterhout, HMC Raamsdonksveer, Energiecafé 2 

april, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen 12 september 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 
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3.11 Slagschaduw 

3.11.1 Input Omgevingsdialoog 

De Kloosterhoeve liet weten zich zorgen te maken over de impact van slagschaduw op de zorginstelling. De 

wijkraad in Raamsdonksveer Zuid gaf aan zorgen te hebben over de impact van slagschaduw op de wijk. 

Tomatenkwekerij MeerCamp en Plukmade gingen tijdens het gesprek niet in op de slagschaduw contouren. 

Sibelco vroeg hoeveel uur slagschaduw per jaar voor hen het geval is en welke impact dat kan hebben voor de 

veiligheid, bijvoorbeeld als een heftruck chauffeur schrikt van slagschaduw. Eneco heeft aangegeven dat zij een 

voorbeeld nagaan bij een ander project waar dit speelde bij een kraanbestuurder. Sibelco liet weten dat zij 6 

uur slagschaduw niet veel vinden als het aan de randen van de dag is en dat ze verwachten dat het niet echt 

een probleem zal vormen.   

Met de clubs MC Roadrockers Oosterhout en HMC Raamsdonksveer is de slagschaduwcontour en de impact op 

hun locaties besproken. Zij gaven aan dat ze geen overlast verwachten te ervaren. 

Tijdens het Panoramapaviljoen lichtte Eneco toe dat zij voor gevoelige objecten de slagschaduw terugbrengt 

naar maximaal 30 minuten slagschaduw per jaar. Dit werd goed ontvangen door de deelnemers.  

3.11.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

De slagschaduwcontouren vallen binnen de wettelijke normen en er zijn niet veel zorgen geuit over 

slagschaduw, met uitzondering van de Kloosterhoeve en Wijkraad Raamdsdonksveer Zuid. In de 

milieuwetgeving zijn voorschriften opgenomen om hinder door slagschaduw te beperken. In de 

Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenbesluit) staat hoe vaak en hoe lang per dag de slagschaduw van 

een windturbine een woning mag raken. Slagschaduw mag maximaal 6 uur per jaar optreden als het gevoelige 

bestemmingen betreft (bijvoorbeeld woningen, zorginstellingen en scholen). Eneco gaat daarin een stap verder 

en zorgt dat er maximaal 30 minuten slagschaduw per jaar kan zijn op de gevoelige objecten. Gevoelige 

objecten zijn onder andere woningen en zorginstellingen. Voor de Kloosterhoeve en de bewoners aan de rand 

van Raamsdonksveer scheelt dit 5 ½ uur per jaar ten opzichte van hetgeen wettelijk is toegestaan. 

 

3.12 Recreatie  

3.12.1 Input Omgevingsdialoog  

De gemeente Oosterhout liet weten dat de Oranjepolder een geliefd gebied is om te recreëren. Er werd tijdens 

het Virtueel Energiecafé een vraag gesteld over wat de gevolgen van het Energiepark A59 zijn voor fietsers en 

wandelaars. Tijdens het Panoramapaviljoen werd enkele keren door bewoners aangegeven dat zij graag met de 

hond wandelen of hardlopen in de polder. 

Thema benoemd door: MC Roadrockers Oosterhout, HMC Raamsdonksveer, Kloosterhoeve, Sibelco, 

Wijkraad Raamsdonksveer Zuid, Plukmade Tuinders, Virtueel Energiecafé 2 april, Inspraakreacties, 

Panoramapaviljoen 12 september 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 

Thema benoemd door: gemeente Oosterhout, Virtueel Energiecafé, MC Roadrockers Oosterhout, HMC 

Raamsdonksveer 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog. 
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Sportverenigingen MC Roadrockers Oosterhout en HMC Raamsdonksveer gaven aan te verwachten geen 

overlast te ervaren van het Energiepark. Overige benaderde fietsclubs en andere sportverenigingen en 

recreatieverenigingen (zie bijlag 1: Overzicht van benaderde en gesproken belanghebbenden) hebben 

aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek.  

3.12.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Het plan past binnen de normen van externe veiligheid, dus er kan veilig gerecreëerd en gesport worden in de 

Oranjepolder naast het EnergieparkA59 en om deze reden past Eneco de plannen hierop niet aan. Eneco staat 

altijd open voor gesprek met fietsclubs en andere sport- en recreatieverenigingen in de Oranjepolder mocht 

daar behoefte aan zijn. 

 

3.13 Externe veiligheidscontouren 

3.13.1 Input Omgevingsdialoog 

Uit de inspraakreacties bleek dat men een veiligheidsrisico ziet in de windturbines. Zij stelden in de 

inspraakreacties dat de Oranjepolder al is overbelast met voorzieningen zoals hoogspanningsmasten, de 

rioolzuivering en gastransportleiding. Zij zijn bang voor wat er gebeurd als het met alle voorzieningen dicht op 

elkaar fout gaat en wat werpafstand bij falen door overtoeren van de rotorbladen is. Tijdens het Virtueel 

Energiecafé en het Panoramapaviljoen werd het thema meermaals besproken door bewoners.  

Sibelco vroeg uit interesse naar de externe veiligheidscontouren. Met de clubs MC Roadrockers Oosterhout en 

HMC Raamsdonksveer is de externe veiligheid besproken.  

3.13.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Uit het externe veiligheidsonderzoek blijkt dat de windturbines veilig inpasbaar zijn. Om deze reden past Eneco 

op het punt van de externe veiligheid het plan niet aan. In het kader van de toetsing aan het Activiteitenbesluit 

milieubeheer is voor de vergunningaanvraag een externe veiligheidsanalyse opgesteld, die is bijgevoegd bij 

deze aanvraag Omgevingsvergunning. De posities van de windturbines zijn gekozen op basis van de 

belemmeringenanalyse. Er zijn  geen externe veiligheidsrisico’s door de plaatsing van windturbines of dat er 

risico’s worden vergroot. Rekening is gehouden onder andere met de aanwezigheid van de A59, RWZI, 

gasleiding en aanwezige en geplande hoogspanning verbindingen. Het onderzoek laat zien dat de werpafstand 

bij calamiteiten geen woningen, bedrijven, scholen en zorginstellingen geraakt worden, omdat deze te ver weg 

liggen.  

 

Thema benoemd door: MC Roadrockers Oosterhout, HMC Raamsdonksveer, Kloosterhoeve, Sibelco, 

Wijkraad Raamsdonksveer Zuid, Virtueel Energiecafé 2 april, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen 12 

september 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog.  
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3.14 Raamsdonksveer krijgt last van de duurzaamheidsambitie van Oosterhout 

3.14.1 Input Omgevingsdialoog 

De Wijkraad Raamsdonksveer lichtte toe dat Geertruidenberg al dusdanig belast wordt door de 380 kV lijn en de 

Amer Centrale dat zij ontzien wordt van het doel om ook duurzame energie te ontwikkelen. Maar nu wordt 

Geertruidenberg alsnog belast, doordat de windturbines aan de rand met Raamsdonksveer neergezet worden. 

Dat ervaart de wijkraad als oneerlijk. Ook enkele in Geertruidenberg woonachtige bezoekers van het 

Panoramapaviljoen benoemden dit thema.  

3.14.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Het plangebied is aangewezen door de gemeente. De haalbaarheidsanalyse en het externe veiligheidsonderzoek 

laten zien dat de windturbines goed zijn in te passen in het aangewezen gebied. Eneco kan zich het gevoel van 

de inwoners van Geertruidenberg voorstellen en vindt daarom dat in het  participatietraject ook rekening moet 

worden gehouden met deze inwoners. 

 

3.15 Bouwverkeer tijdens de aanleg  

3.15.1 Input Omgevingsdialoog  

Er zijn tijdens het Virtueel energiecafé en het Panoramapaviljoen enkele vragen gesteld over het bouwverkeer 

tijdens de aanleg. Met name een bewoner die uitkijkt op de polder gaf aan zich zorgen te maken over overlast 

van veel bouwverkeersbewegingen tijdens de aanleg van het park. Met MC Roadrockers Oosterhout is het 

thema besproken en zij gaven aan te verwachten hier geen overlast van te ervaren.   

3.15.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Eneco heeft voor de bereikbaarheid van de windturbines voorzien in een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg 

met een in/uitrit op de Stadendamweg. Op deze wijze wordt voorkomen dat bouw- en onderhoudsverkeer door 

de wijk Dommelberg Noord hoeft te rijden. Hiermee wordt de overlast tot een minimum beperkt.  

 

3.16 Kennis en excursies 

3.16.1 Input Omgevingsdialoog 

IVN gaf aan dat zij het interessant zouden vinden om excursies aan te kunnen bieden naar het Energiepark 

A59, als het park gerealiseerd is.   

Thema benoemd door: Wijkraad Raamsdonksveer Zuid en Panoramapaviljoen 12 september 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de tweede helft van de omgevingsdialoog  

Thema benoemd: Virtueel Energiecafé, Panoramapaviljoen en MC Roadrockers Oosterhout 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de tweede helft van de omgevingsdialoog  

Thema benoemd door: IVN 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de eerste helft van de omgevingsdialoog  
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Openbare Basisschool De Duizendpoot heeft aangegeven dat in een later stadium waarin de initiatieven wellicht 

verder zijn uitgewerkt, opnieuw contact met Eneco gewaardeerd zou worden. Dan kan nagedacht worden over 

voorlichting. Dit kan al dan niet in samenwerking met Stichting ONE en/of de gemeente. In dit stadium geeft 

OBS De Duizendpoot aan kennis te hebben genomen van de initiatieven en daarin een neutraal standpunt in te 

willen nemen. De school wil leerlingen een neutrale omgeving bieden, gezien een aantal ouders omtrent de 

initiatieven wel een (actief) standpunt nemen.  

3.16.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

De kans om het windpark te benutten voor kennisdeling en excursies vindt Eneco een goed idee en werkt daar 

graag aan mee. 

 

3.17 Participatie 

3.17.1 Input Omgevingsdialoog 

Tijdens het Virtueel Energiecafé en het Panoramapaviljoen werden enkele vragen gesteld over hoe de omgeving 

van het Energiepark en ook inwoners van Oosterhout additioneel voordeel zouden kunnen halen uit het 

Energiepark A59, het duurzaamheidsfonds en hoe obligatie producten werken.  

Verreweg de meeste mensen zouden een participatievorm willen waarbij de gemeenschap als geheel zou 

kunnen profiteren en dat ten behoeve van duurzaamheid en/of een versterking van de energie transitie zou 

kunnen komen. Een duurzaamheidsfonds wordt daarin als geschikt gezien. Een enkeling wilde graag investeren, 

met als doel winstdeling. Verreweg de meeste omwonenden gaven aan dit maar voor een enkeling een 

geschikte vorm te vinden, gezien hiervoor persoonlijk kapitaal beschikbaar moet zijn. 

Stichting ONE gaf aan dat zij het belangrijk vinden dat de hele omgeving meeprofiteert van het EnergieparkA59 

op het niveau van individuele huishouden en specifiek de groep die nu lastig meekomt in de energie transitie. 

Als er een duurzaamheidsfonds zou komen, zouden zij voor zichzelf een plek in het bestuur zien. Vanwege de 

grote omgevingskennis en duurzamheidsexpertise van ONE, zouden zij goed inzicht hebben in waar de middelen 

uit het fonds aan besteed zouden kunnen worden. De kracht van ONE zit ‘m in het contact met inwoners. ONE, 

Eneco en Shell hebben een aantal belangrijke factoren voor het fonds besproken met elkaar: 

• Het fonds is ten behoeve van de omgeving/inwoners; 

• Omgeving/inwoners kunnen projecten initiëren en aandragen; 

• Het fonds zou projecten moeten kunnen ondersteunen op de plaatsen waar mensen direct met het 

EnergieparkA59 te maken hebben. 

 

3.17.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 
Tijdens de omgevingsdialoog heeft Eneco kennis genomen van het standpunt van de gemeente Oosterhout over 

participatie zoals verwoordt in de reactie op het principeverzoek. Ook heeft Eneco de wens van de omgeving 

rondom participatie opgehaald. Eneco concludeert dat het benutten van een duurzaamheidsfonds als meest 

geschikt wordt gezien. Het voornemen is in samenwerking met de gemeente een omgevingsbrede 

participatiewerkgroep in te richten om vorm te geven aan het duurzaamheidsfond, de randvoorwaarden en de 

besteding ervan. Uit de gesprekken die Eneco met de omgeving had is duidelijk naar voren gekomen dat het 

fonds open moet staan voor alle doelgroepen die impact zullen gaan ondervinden van het EnergieparkA59 en 

dat het fonds van en voor de omgeving moet zijn.  

Thema benoemd door: Virtueel Energiecafé, Panoramapaviljoen en stichting ONE 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog  
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3.18 Distributie en netwerkplan 

3.18.1 Input Omgevingsdialoog 

Onder terrein van Sibelco liggen al kabels voor windenergie (Weststad). Sibelco vroeg zich af wat het distributie 

en netwerkplan is en of Eneco weer gebruik moet maken van de grond van Sibelco.  

3.18.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Op basis van de gevoerde gesprekken met Enexis is het vooralsnog niet aannemelijk dat gronden van Sibelco 

benodigd zijn voor de aanleg van de netaansluiting van het Energiepark door Enexis. 

 

3.19 Waardevermindering  

3.19.1 Input Omgevingsdialoog 

Uit de inspraakreacties bleek dat dan men vreest voor waardevermindering van de woningen door de 

aanwezigheid van windturbines. De wijkraad in Raamsdonksveer liet weten bang te zijn dat de aanwezigheid 

van de windturbines zorgt voor lagere woningwaarde in de wijk.  

3.19.2 Reactie Eneco en verwerking van de input 

Eneco heeft aan de gesprekspartners, die zich zorgen maakten over waardevermindering van hun huis, 

aangegeven dat woningeigenaren hun recht op planschade kunnen inroepen. De juridische grondslag voor 

planschade is artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening. Omwonenden kunnen bij de gemeente, na verlening van de 

omgevingsvergunning, een verzoek tot planschade indienen. Deze verzoeken worden door een onafhankelijke 

deskundige beoordeeld. 

 

3.20 Vervolgafspraken na de gesprekken 

- Eneco heeft aan de Kloosterhoeve aangeboden om verder te verkennen wat de eventuele impact kan 

zijn van het windpark op de cliënten van de Kloosterhoeve. Dit door in gesprek te gaan met de 

neurologen en psychologen die de cliënten van de Kloosterhoeve behandelen.  

- Met het Natuurplein de Baronie is afgesproken dat na de afronding van de flora en fauna onderzoeken 

Eneco hen hiervan op de hoogte stelt en hen informeert zodra de definitieve aanvraag 

omgevingsvergunning en de bijbehorende definitieve rapporten gepubliceerd worden en waar deze 

documenten te vinden zijn. 

- Er is afgesproken dat op het moment dat Glastuinbouw Plukmade, Meer Camp, WPK en eventueel 

andere tuinders in Plukmade interesse hebben in duurzame energie hebben, zij verder contact 

opnemen met Eneco voor een verkenning van de mogelijkheden.  

- Er is afgesproken met alle gesproken partijen  dat Eneco hen informeert  zodra  de definitieve 

aanvraag omgevingsvergunning en de bijbehorende definitieve rapporten gepubliceerd worden en waar 

deze documenten te vinden zijn. 

Thema benoemd door: Sibelco 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de eerste helft de omgevingsdialoog  

Thema benoemd door: Inspraakreacties, Wijkraad Raamsdonksveer 

Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog  
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4. Conclusie  
Eneco heeft de omgevingsdialoog als zeer prettig ervaren. Er was wederzijds respect en begrip voor posities en 

belangen. Natuurlijk zijn er emoties en boosheid bij enkele stakeholders en bewoners. Eneco begrijpt dat de 

ontwikkeling van windturbines impact heeft op de omgeving.  

Zorgen en kansen 

De gesproken stakeholders en bewoners lieten in grote getalen weten voorstander van de energietransitie te 

zijn, maar niet iedereen is het eens met de plannen voor de windturbines. Men had het idee niet goed 

geïnformeerd te zijn over de locatiekeuze en enkelen waren het niet eens met de locatiekeuze. 

Het signaal dat Eneco tijdens het eerste helft van de Omgevingsdialoog als grootste zorgenpunt en bezwaar 

heeft ontvangen is de weerstand tegen de meest zuidelijke windturbine. Na het verzoek van de gemeente 

Oosterhout aan Eneco om een plan in te dienen met 2 windturbines in plaats van 3, leek bij het merendeel van 

de stakeholders de angel eruit te zijn. Ook de grote omvang van de windturbines en lastigheid om deze in te 

passen in het landschap werden veel benoemd. De bovenwettelijke inspanning door Eneco voor maximaal 30 

minuten slagschaduw per jaar is positief ontvangen. In het tweede deel van de Omgevingsdialoog is vooral 

aandacht gevraagd voor goede toelichting waarom 2 windturbines op de geplande locatie, waarbij 

natuur(beleving) en mogelijke hinder voor de Kloosterhoeve een prominente plek innamen. Een ander thema 

dat veel aangehaald werd is het belang om ook partijen over de grens van de gemeente Oosterhout, in 

Geertruidenberg, te betrekken bij participatie. Met name in de tweede helft van de Omgevingsdialoog was er 

veel aandacht voor de windturbines op Weststad en het idee dat deze binnenkort ook ‘repowered’ zou worden. 

Ook was er grote interesse in hoe de duurzaamheidsambitie van de gemeente Oosterhout nu gehaald kan 

worden, zonder een derde windturbine. Bedrijven, zoals de Tuinders in Drimmelen en Sibelco, gaven aan vooral 

kansen te zien in de lokale afname van stroom uit het EnergieparkA59 en gaven weinig zorgen of bezwaren aan. 

Stakeholders en bewoners 

De twee stakeholderevents, het Virtuele Energiecafé en het Panoramapaviljoen, zijn beide met goede opkomst 

bezocht. Deelnemers aan het Virtueel Energiecafé en Panoramapaviljoen waren met name inwoners van 

Oosterhout en een klein deel inwoners van Geertruidenberg. Opvallend was dat alle benaderde bedrijven op 

Statendam (noord en midden) hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een gesprek. Redenen die zij 

daarvoor aandroegen is dat zij een minder groot belang bij het EnergieparkA59 hebben en voldoende te hebben 

aan de informatie op de website De groepen belanghebbenden die het meest zorgen uitten zijn de 

Kloosterhoeve, de wijkraad Raamsdonksveer, Natuurplein de Baronie en een deel van de inwoners van 

Oosterhout (met name de wijk Dommelberg Noord) en Geertruidenberg.  
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5. Bijlagen 

 

5.1 Tabel overzicht benaderde en gesproken belanghebbenden 
Benaderde belanghebbenden Omgevingsdialoog 

Bewoners Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen 

Virtueel Energiecafé 2 april Ja: 90 deelnemers 

Veldexcursie 12 september Ja: 120 deelnemers 

Inspraakreacties Ja: 495 

  

Oosterhout organisaties 

1. Basisschool de Duizendpoot Ja: 22 september 2020 

2. Stichting ONE Ja: 10 september 2020 

3. Thuisvester Ja: 18 augustus 2020 

4. Bedrijvengebied Weststad Ja: 26 augustus 2020 

  

Natuurorganisaties 

5. Natuurplein de Baronie Ja: 29 april 2020 en 22 september 2020 

6. Milieuvereniging Oosterhout Ja: 22 september 2020 

7. Natuurfederatie Geertruidenberg Ja: Geen gesprek, wel schriftelijke input 

8. IVN Natuurtuin Ja: 28 januari 2020 

  

Sport en recreatie  

9. MC Roadrockers Oosterhout Ja: 10 september 2020 

10. Hunter Club Oosterhout Nee: afgezegd voor 10 september, gevraagd 
om schriftelijke input 

11. HMC Raamsdonksveer Ja: 10 september 

12. IJSCO Oosterhout Nee: geen behoefte 

13. Voetbalvereniging SCO Oosterhout Nee: geen behoefte 

14. Jonge Renner Oosterhout Nee: geen behoefte 

15. Volkstuinvereniging Slotbessetoren Nee: geen behoefte 

16. WTC Gouden Wiel Oosterhout Nee: geen behoefte 

17. Velo Amice Oosterhout Nee: geen behoefte 

18. Voetbal Club RFC Geertruidenberg Nee: geen behoefte 

19. Sint Sebastiaan handboogschut vereniging Nee: Geen reactie 

20. DDHC Geertruidenberg Nee: Geen reactie 

21. EHBO Dongemond Nee: Geen reactie 

22. LTV Raamsdonksveer Nee: Geen reactie 

  

Oosterhout Bedrijven Statendam (noord en midden Statendam) 

23. Martens en Van Oord   Nee: geen behoefte  

24. Ginneken  Nee: geen behoefte 

25. Staalstraal Brabant  Nee: geen behoefte 

26. Bouwcenter Nelemans Oosterhout Nee: geen behoefte 

27. AncoferWaldram Steelplates BV  Nee: geen behoefte 

28. Volkerwessels Bouwmaterieel Nee: geen behoefte 

29. Autocompleet Oosterhout Nee: geen behoefte 

30. GroenRijk Oosterhout  Nee: geen behoefte 

31. ForFarmers Nee: geen behoefte 

32. Autoservice A.S.  Nee: geen behoefte 

33. JeePee-Center   Nee: geen behoefte 

34. Holtgrefe  Nee: geen behoefte 

35. Van Leeuwen Container Service B.V  Nee: geen behoefte 

36. Dierenpension  Nee: Geen reactie 

  

Organisaties Geertruidenberg 

37. Kloosterhoeve Ja: 7 juli 2020  

38. Sibelco Ja: 23 juni en 8 juli 2020 

39. Wijkraad Raamsdonksveer Zuid Ja: 10 september en 12 september 2020 

  

Organisaties Drimmelen 

40. Plukmade Tuinders Ja: 9 juli 2020 
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Overheden 

41. Gemeenteraad Oosterhout Ja: 31 maart  2020 en 12 september 2020 

42. Provincie Ja: 18 juni 2020 

43. Gemeente Drimmelen Ja: 4 juni 2020 

44. Gemeente Geertruidenberg Ja: 4 juni 2020 

  

Overige organisaties 

45. Tennet Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen 

EnergieparkA59 

46. Enexis Ja: 12 september 2020 

47. H2point Ja: 8 juni 2020 

48. Agel adviseurs Ja, en uitgenodigd voor Panoramapaviljoen 
EnergieparkA59 

49. Rijkswaterstaat Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen 
EnergieparkA59 

50. RWZI Brabantse Delta Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen 

EnergieparkA59 

51. Brandweer Ja: 28 september 2020 
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5.2 planning en tijdspad 

 


