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5

Inleiding
1.1

Aanleiding voor het onderzoek
Er bestaan plannen een locatie te Oosterhout (Gemeente
Oosterhout, Provincie Noord-Brabant) her in te richten.
Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het
plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden.
In opdracht van ‘Shell New Energy’ heeft Ecologisch Onderzoeks- en
Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige
natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te
onderzoeken.
Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een
veldbezoek.

1.2

De ligging van het
plangebied
Zonnepanelenpark
Oosterhout.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke)
voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb.
Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op
dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen
veroorzaken.
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Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen
maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten
en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen.
Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden
in Bijlage 1.

1.3

Het plangebied
In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven.
Het plangebied ligt in het buitengebied van Oosterhout. In het
noorden grenzend aan de rijksweg A59 en in het zuidwesten aan de
Statendamweg. Ten zuiden ligt de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Dongemond.

1.4

Werkzaamheden
Volgens de eerste plannen wordt binnen het plangebied (zie Figuur 1)
een ‘zonneweide’ met zonnepanelen worden gerealiseerd. In een
later stadium is het plan opgeschaald naar een energiepark met naast
zonnepanelen tevens drie windmolens. De aanleg van de windmolens
is in deze toetsing niet verwerkt maar is apart getoetst in JENNINGA ET
AL., 2020. Een impressie van de nieuwe plannen wordt weergegeven
in Figuur 2.

Plangebied met invulling van drie windmolens (niet getoetst in onderliggende rapportage).
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De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het
plaatselijk verwijderen van de vegetatie-toplaag en het vergraven van
grond in verband met kabels en leidingen. Tevens creëren de aan te
leggen zonnepanelen schaduw in het gebied.

1.5

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven.
In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het
plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten
aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied.
In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve
effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke
maatregelen eventueel noodzakelijk zijn.
Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving
van toepassing is op het plangebied.
Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing
worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van
de gebruikte en aanbevolen literatuur. In de bijlage is aanvullende
informatie opgenomen over de geldende wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag.
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2

Methode
Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te
verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uitgegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig,
specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet
worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan.
Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd
natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de
nabijheid van het plangebied.

2.1

Soorten
Bronnenstudie
Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in
bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is
bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn
aangetroffen in en rond het plangebied.
Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht
waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen
gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, overeenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving.
In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of
soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn
vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10
jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de
aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend
of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie
ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond
beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te
verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen.
Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidingsatlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd
om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de
verspreiding te bekijken.
Potentiebeoordeling
Het plangebied is op 30 juli 2018 bezocht om enerzijds de aanwezige
en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele
incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna
(voor zover waarneembaar).
Verwerking
Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamelde gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt
van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het
plangebied.
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Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van
de plannen op de te verwachten soorten.
Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of
specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of
ontheffing dient te worden aangevraagd.

2.2

Gebieden
Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken
is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de
begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN), zie:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toegankelijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere
relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld:
Noord Brabant:
http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/?phID=7D0626EF-39CF-41B2938D-3B97974B89A2
Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te
verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is.
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3

Beschermde soorten Wnb
In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig
zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde
soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per
soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het
NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veldbezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten
op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke
gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten.

3.1

Beschrijving aanwezige biotopen

Bosschage met op de voorgrond
bouwland.

Maisakker.

Bosschage en agrarische gronden
In het plangebied ligt een bosschage van hoofdzakelijk wilg, Zwarte
els en Gewone vlier met een ondergroei van voornamelijk
brandnetels. In de bosschage staat een lege zeecontainer.
Om de bosschage heen liggen verschillende landbouwgronden:
grasland, maisland, bieten en kaal akkerland. In de bermen staan

Bouwland (oranje),
grasland (groen),
maisland (blauw,
bieten (rood),
bosschage (paars).
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algemene kruiden. In Figuur 3 is aangegeven per kavel wat het
gebruik ervan is.
Sloten
Tussen de verschillende kavels. liggen sloten en/of greppels. De
sloten zijn ondiep met helder water en waterplanten. Er zijn geen
oeverbeschoeiingen aanwezig. Er zijn dammen die zorgen
verschillende waterpeilhoogtes.

Sloot met dam.

De enige bebouwing binnen het plangebied.

Bebouwing
De enige bebouwing binnen het plangebied is een oude
schuur/stalletje die in het land staat zonder dak (zie foto hierboven).

3.2

Beschermde soorten

3.2.1

Planten
Aangetroffen soorten
In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek
geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2008-2018).
Potentie plangebied
In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht.
Diverse soorten planten, (korst)mossen en wolfsklauwen
die onder
maislan
de Wet natuurbescherming beschermd zijn, worden niet in het
plangebied verwacht, de soorten komen nagenoeg alleen voor in
natuurgebieden.

3.2.2

Vissen
Aangetroffen soorten
In het plangebied is tijdens het veldbezoek geen beschermde
vissoorten waargenomen. Tijdens het veldbezoek is alleen een dode
Baars gevonden.
In de omgeving van het plangebied is in het verleden een Grote
modderkruiper aangetroffen (NDFF 2008-2018). De Grote
modderkruiper is een beschermde soort onder de Habitatrichtlijn.
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Potentie plangebied
Vanwege het voorkomen van Grote modderkruiper in de omgeving in
vergelijkbaar water als aanwezig langs een aantal van de percelen in
het plangebied, is niet uit te sluiten dat deze soort kan voorkomen.

3.2.3

Amfibieën
Aangetroffen soorten
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën
waargenomen. In en rond het plangebied zijn in het verleden
Alpenwatersalamanders (adult in voortplantingskleed)
waargenomen. (NDFF 2008-2018). Deze soort is een beschermde,
niet vrijgestelde amfibie.
Potentie plangebied
Het plangebied levert geschikt voortplantingswater voor de
Alpenwatersalamander. Deze soort is beschermd en is niet
‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1.

Sloot met waterplanten en helder water kan leefgebied zijn voor de
Alpenwatersalamander.

-Rugstreeppad
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, de
benodigde levensvoorwaarden zijn niet aanwezig en de soort is nooit
in nabijheid van het plangebied waargenomen.

3.2.4

Vogels
Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag
maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde
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nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier
categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder
Bijlage 1.2.5).
Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten
Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen:
Blauwe reiger, Zwarte kraai, Kauw, Houtduif, Boerenzwaluw en
Huiszwaluw.
Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten
In het plangebied kunnen enkele algemene bos- en struweelvogels
tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, Winterkoning of
Heggemus.
In het water langs het plangebied broeden mogelijk water- en
moerasvogels zoals Meerkoet en Wilde eend.
In het grasland of bouwland kunnen weidevogels broeden als Kievit
of Scholekster.
Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten
Tijdens het veldbezoek werd een Buizerd waargenomen.
In het plangebied zijn in het verleden waarnemingen gedaan van
Buizerd, Roek, Havik, Ooievaar, deze vogelsoorten soorten hebben
jaarrond beschermde nesten (NDFF 2008-2018).

Buizerd waargenomen tijdens veldbezoek.

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten
Omdat geen geschikte bebouwing aanwezig is en er geen nesten of
sporen werden aangetroffen in de aanwezige bomen binnen het
plangebied, wordt uitgesloten dat vogelsoorten met jaarrond
beschermde nesten hun nest of vaste rustplaats hebben binnen het
plangebied.
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Het is mogelijk dat het plangebied incidenteel wordt gebruikt als
onderdeel van het leefgebied van in de buurt vastgestelde
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals Buizerd.

3.2.5

Grondgebonden zoogdieren
Aangetroffen soorten
Tijdens het veldbezoek werd een Ree waargenomen. Deze soort is in
Noord-Brabant ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. Daarnaast zijn een
Mol waargenomen (als prooi van een Blauwe reiger) en een dode
Bruine rat aangetroffen in het plangebied. Deze soorten zijn niet
beschermd onder Wnb.

Mol (als prooi in de bek van een Blauwe reiger).

In het plangebied zijn in het verleden Haas, Ree en Aardmuis
waargenomen (NDFF 2008-2018). Deze soorten zijn in Noord-Brabant
‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting.
In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Bever en
Bunzing waargenomen (NDFF 2008-2018). De Bever is beschermd
onder de habitatrichtlijn en Bunzing is een beschermde soort die
wordt genoemd als ‘andere soort’ (zie Bijlage 1.2.1).
Potentie plangebied
Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren
voorkomen zoals Egel, en verschillende algemene soorten
(spits)muizen. Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze
zijn in Noord-Brabant ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1.
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Bever. De benodigde
levensvoorwaarden zijn hiervoor niet aanwezig. Verder is het
Van der Goes en Groot
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mogelijk dat incidenteel een Bunzing of andere kleine marter-achtige
het plangebied gebruikt als jachtterrein of om langs te trekken.

3.2.6

Vleermuizen
Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren
van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn
verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute.
Aangetroffen vleermuizen
Er zijn in het verleden in de omgeving van het plangebied alleen losse
waarnemingen van langsvliegende en plaatselijk foeragerende
vleermuizen verricht (NDFF 2008-2018).
Er zijn in de omgeving van het plangebied vijf soorten vleermuizen
vastgesteld (NDFF 2008-2018). Het betreft Gewone dwergvleermuis,
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Watervleermuis.
De meeste waarnemingen betroffen foeragerende en langsvliegende
exemplaren.
Potentie verblijfplaatsen
In het plangebied kunnen geen vleermuizen verblijven omdat ter
plaatse geen geschikte bebouwing is en omdat geen geschikte holtes
of spleten werden waargenomen in de aanwezige bomen.
Potentie foerageergebied
Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De
aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor concentraties van
insecten waardoor vleermuizen worden aangetrokken.
Potentie vliegroute
Vanwege het ontbreken van lijnvormige elementen zoals bomenrijen
of brede rietkragen binnen het plangebied kan geen sprake zijn van
een belangrijke functie als vliegroute voor vleermuizen.
Het viaduct onder de rijksweg A59 en ook de bomenrij langs het
water ‘Kromgat’ (net buiten het plangebied) kan gebruikt worden als
onderdeel van een vliegroute door vleermuizen. In het verleden zijn
hier namelijk waarnemingen van meerdere passerende dieren
gedaan zoals 30 passerende Gewone dwergvleermuizen, 20
passerende Meervleermuis, twee passerende Ruige dwergvleermuis
en één passerende Watervleermuis (NDFF 2008-2018).
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Het viaduct net buiten het plangebied dat waarschijnlijk in gebruik is als vliegroute
voor vleermuizen.

3.2.7

Overige fauna
Aangetroffen soorten
Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten
in of rond het plangebied. Tijdens het veldbezoek werden dergelijke
soorten ook niet waargenomen.
Potentie plangebied
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde
diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop.
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Conclusie beschermde soorten
Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde
soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de
tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soortgroepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen
het plangebied.
In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soortgroepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen.

Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet
vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen
daarvan binnen het plangebied (kolom 3).
*Vaste rust- en verblijfplaatsen.

Beschermde, niet vrijgestelde soorten

Planten
Vissen
Amfibieën
Vogelsoorten met niet-jaarrond
beschermde nesten
Vogelsoorten met jaarrond beschermde
nesten
Grondgebonden zoogdieren
Vleermuizen
verblijfplaats
foerageergebied
vliegroute
Overige beschermde fauna

Van der Goes en Groot

Aangetroffen
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ja
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4

Effectbeoordeling en maatregelen
Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in
het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in
tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de
aanwezigheid van de nieuwe situatie.
De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde
soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de
derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen
kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve)
effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden
onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen
kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te
minimaliseren.
Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde
soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1).

4.1

Vissen
Als de verkaveling gelijk blijft en de wateren niet substantieel
veranderen door bijvoorbeeld schaduwwerking, is geen negatief
effect mogelijk op eventueel aanwezige Grote modderkruiper. Als
ingrijpend aan wateren en oevers wordt gewerkt, dan is
vervolgonderzoek naar deze vissoort nodig.
Als deze soort aanwezig is zullen, voorafgaand aan het werk, buiten
de gevoelige perioden, de (beschermde) vissen binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden moeten worden weggevangen en zal
vervangend leefgebied worden gecreëerd voor de Grote
modderkruiper.
Er dient een ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te
stellen ‘Projectplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt.

4.2

Amfibieën
Als de verkaveling gelijk blijft en de wateren niet substantieel
veranderen door bijvoorbeeld schaduwwerking, is geen negatief
effect mogelijk op eventueel aanwezige Alpenwatersalamander. Als
ingrijpend aan wateren en oevers wordt gewerkt, dan is
vervolgonderzoek naar deze vissoort nodig.
Als deze soort aanwezig is zullen, voorafgaand aan het werk, buiten
de gevoelige perioden, de (beschermde) amfibieën binnen de
invloedsfeer van de werkzaamheden moeten worden weggevangen
en zal vervangend leefgebied worden gecreëerd voor de
Alpenwatersalamander.
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Er dient een ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te
stellen ‘Projectplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt.

4.3

Vogels
Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige
werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen
diverse graafwerkzaamheden of het verwijderen van de vegetatietoplaag.
Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten
Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van
grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoorbeeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze
periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden
plaatselijk te worden uitgesteld.
Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk –
voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging
van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen
nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van
jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden
gemaakt!
Soorten met jaarrond beschermde nesten
Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit de omgeving van
het plangebied, wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar
of beter biotoop aanwezig is. Het is, afhankelijk van de precieze
inrichting, zelfs zeer goed mogelijk dat de terreinen door toename
van kruiden geschikter wordt.

4.4

Grondgebonden zoogdieren
Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door
Bunzing of andere marters wordt geen negatief effect verwacht van
de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van
een veel groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel
vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. Het is, afhankelijk van de
precieze inrichting, zelfs zeer goed mogelijk dat het terrein door
toename van kruiden en ruigte geschikter wordt voor deze dieren.
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4.5

Vleermuizen
Foerageergebied
Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar
of beter biotoop aanwezig is. Na uitvoer van de plannen zal het
gebied opnieuw kunnen dienen als foerageergebied voor
vleermuizen.
Vliegroutes
Men dient rekening te houden met de vliegroute als men e.v.t.
verlichting zou willen aanbrengen op het terrein. Het advies is dan
ook om vleermuisvriendelijk licht te gebruiken. Dan worden er geen
belangrijke gevolgen verwacht voor (langs-vliegende) vleermuizen.

4.6

Conclusie effectbeoordeling
Negatieve effecten kunnen niet worden uitgesloten ten aanzien van
de Grote modderkruiper en de Alpenwatersalamander. Dergelijke
negatieve effecten worden alleen verwacht als wateren en oevers
betrokken worden bij de plannen. Als ingrijpend aan wateren en
oevers wordt gewerkt, dan is vervolgonderzoek noodzakelijk naar
deze beschermde soorten.
In Tabel 2 staan de perioden aangegeven wanneer dit onderzoek kan
worden uitgevoerd. Tevens wordt het aantal bezoekrondes vermeld.

Soort/Soortgroep
Optimale periode voor
uit te voeren vervolgVissen
onderzoek naar
Grote modderkruiper
beschermde soorten of
Amfibieën
soortgroepen die zijn
Alpenwatersalamander
aangetroffen of worden
verwacht in het
plangebied.
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Gebiedsbescherming en overige
natuurwetgeving
In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen
voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben.
De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook
gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van
de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige
houtopstanden (Zie Bijlage 1.3).
Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn
onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het
‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur,
EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of
‘Belangrijk weidevogelgebied’.
Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende
wetgeving van toepassing is op het plangebied.

5.1

Natura 2000
Het plangebied ligt op meer dan drie kilometer afstand van het meest
nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Biesbosch. Gezien de grote
afstand en de uit te voeren werkzaamheden worden op voorhand
geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals licht,
geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing
uitgevoerd te worden.

5.2

Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief
de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden
kunnen verbinden (zie Figuur 4). Er kunnen geen negatieve effecten
door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven
verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit
netwerk.

5.3

Houtopstanden
Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde
kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast
voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een
rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd
als bijzondere houtopstand.

5.4

Overige relevante wetgeving
Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn
op de plannen.
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5.5

Conclusie gebiedsbeschermende en overige
natuurwetgeving
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op
voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die
beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de
plannen.

Ligging van het plangebied (rood omrand) ten opzichte van het NNN-netwerk.
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Conclusies
6.1

Beschermde soorten Wnb
♣ Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde
soorten vissen, amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en
vleermuizen.
♣ In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige
broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te
vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli.
♣ In het onderzoeksgebied kunnen beschermde vissen voorkomen
die zijn beschermd als ‘andere soort’. Het betreft de Grote
modderkruiper. Omdat bij ingrijpende werkzaamheden aan
wateren negatieve effecten niet uitgesloten zijn, is in dat geval
onderzoek naar in gebruik zijnde verblijfplaatsen van deze soort
noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeksperiode Tabel 2).
Wordt tijdens de veldinventarisatie deze soort aangetroffen, dan
dient een ontheffingsaanvraag te worden ingediend, waarin
passende mitigerende en compenserende maatregelen worden
beschreven.
♣ In het onderzoeksgebied kunnen beschermde amfibieën
voorkomen die zijn beschermd als ‘andere soort’. Het betreft de
Alpenwatersalamander. Als er ingrijpende werkzaamheden aan
wateren worden uitgevoerd zijn negatieve effecten niet
uitgesloten, dan is onderzoek naar in gebruik zijnde
verblijfplaatsen van deze soort noodzakelijk (zie voor de optimale
onderzoeksperiode Tabel 2). Wordt tijdens de veldinventarisatie
deze soort aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag te
worden ingediend, waarin passende mitigerende en
compenserende maatregelen worden beschreven.
♣ Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied
door vogels met jaarrond beschermde nesten (Buizerd), wordt
geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het
plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter
leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter
biotoop aanwezig is. De vogels kunnen derhalve gemakkelijk
uitwijken.
♣ Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het
plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter
biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve
gemakkelijk uitwijken.
♣ Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep
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omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen
derhalve gemakkelijk uitwijken.
♣ De rand van het plangebied kan gebruikt worden als onderdeel
van een vliegroute door vleermuizen. De aard van het plangebied
zal echter tijdens de aanleg maar ook later niet dusdanig
veranderen dat belangrijke gevolgen worden verwacht. Het advies
is om vleermuisvriendelijke verlichting aan te brengen.

6.2

Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op
voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving aan de orde is
dan die hierboven beschreven in §6.1.

6.3

Zorgplicht
Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de
zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan
men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische
richtlijnen hanteren:
♣ Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken)
kan gefaseerd verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende
dieren de kans om in de nabijgelegen omgeving een ander
leefgebied te benutten;
♣ Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden
gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna
wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans
hebben te vluchten.
♣ Om schade aan vissen en amfibieën te beperken moeten
eventuele werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel mogelijk
worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober in
verband met de perioden van voortplanting en overwintering.
♣ Uit eventueel te dempen wateren kunnen amfibieën (alle stadia)
of vissen verdreven worden door van ‘dicht’ naar ‘open’ te werken
en geen dieren in te sluiten. Als dit niet mogelijk is kunnen de
dieren weggevangen worden door de wateren af te dammen en
het waterniveau te verlagen. Deze dieren kunnen vervolgens
worden overgebracht naar een geschikt water in de nabije
omgeving.
♣ Bij de werkzaamheden moet voorkomen worden dat ’s nachts met
sterke bouwverlichting wordt gewerkt.
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Bijlage 1

Huidige natuurwetgeving
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving
Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb)
De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader
waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en
de Boswet zijn samengevoegd.
In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn
(VRL).
De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en
handhaving.
Bijlage 1.1.1 Zorgplicht
Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied,
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”

Bijlage 1.2 Soortbescherming
Bijlage 1.2.1 Categorieën
Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd
onder de HRL en soorten genoemd in de VRL.
Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’.
Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de
verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3.
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van
de genoemde verboden in artikel 3.10.

Vrijgestelde soorten per provincie.
Rood=niet vrijgesteld.
Tabel 1. Vrijstellingen voor ontheffingsaanvragen voor soorten per provincie. + = vrijgesteld; rood = niet vrijgesteld.
DR

FL

FR

GL

GR

L

NB

NH

OV

UT

ZL

ZH

Aardmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bosmuis*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bunzing

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dwergmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dwergspitsmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Zoogdieren

Eekhoorn

+1

Egel

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Gewone bosspitsmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Haas

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Hermelijn

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Huisspitsmuis*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Konijn

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ondergrondse woelmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ree

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Rosse woelmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Steenmarter

+2

Tweekleurige bosspitsmuis

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Veldmuis*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Vos

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Wezel

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bruine kikker

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Gewone pad

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Wild zwijn
Woelrat

+

+

Amfibieën en Reptielen

Hazelworm
Kleine watersalamander

+3
+

+

+

+

+

Levendbarende hagedis

+
+4

Meerkikker

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Bastaardkikker

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*: algemene vrijstelling wanneer soorten zich in/op gebouwen en bijhorende erven bevinden
+1:geldt in de periode maart-april en juli t/m november
+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari
+3:geldt in de periode juli t/m september
+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen
De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende
zaken verboden zijn:
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te
doden of te vangen¹
2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn
opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of
nesten of eieren van vogels weg te nemen.
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatrichtlijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of
te vernielen.
Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid
Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen,
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot
gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaatsvindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb
verkregen worden.
Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden overtreden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goedgekeurde gedragscode.
De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden beoordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke
verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet.
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan.
Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang
Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn:
Soorten van de Vogelrichtlijn
♣ Ontheffing is nodig in het belang van de volksgezondheid of
openbare veiligheid.
♣ Ontheffing is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer.
♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna.
Soorten van de Habitatrichtlijn
♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna.
♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar
belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard
en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.
Andere soorten
♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna.
♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van (groot) openbaar
belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard
en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten.
♣ Ontheffing is nodig in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting van gebieden en het toekomstig gebruik daarvan.
Bijlage 1.2.5 Broedvogels
Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaatsvinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk.
Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijfplaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier
verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde
nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina.
De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt
zowel de verblijfplaats betrokken als de (directe) omgeving die nodig
is voor het succesvol functioneren daarvan.
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Kader: Vogelsoorten
met jaarrond
beschermde nesten
en bijbehorende
categorie.

Soort
Boomvalk
Buizerd
Gierzwaluw
Grote gele kwikstaart
Havik
Huismus
Kerkuil
Oehoe
Ooievaar
Ransuil
Roek
Slechtvalk
Sperwer
Steenuil
Wespendief
Zwarte wouw

Categorie
4
4
2
3
4
2
3
3
3
4
2
3
4
1
4
4

Toelichting codes
Vogelsoorten waarvan de nesten in
principe jaarrond zijn beschermd met
beschermingscategorie:
1 = soorten die ook buiten het broedseizoen het nest gebruiken als vaste rust- of
verblijfplaats;
2 = koloniebroeders die elk broedseizoen
op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van
bebouwing of biotoop;
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn
of afhankelijk van bebouwing;
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in
staat zijn een nest te maken.

Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan, meestal alleen
buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. Een
‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval
vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend
nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende en/of
compenserende maatregelen de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om
zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe
voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag
worden voorgelegd aan de provincie. Als geen schade optreedt en de
gunstig staat van instandhouding niet in gevaar komt, zal de aanvraag
(positief) worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan
de provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden
genomen.
Categorie 5-soorten
Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5)
Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde
nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar
beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de
verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’.
Bijlage 1.2.6 Gedragscodes
Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader van
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogelsoorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De
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bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer.
Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden
behandeld en er moet een belang zijn voor het project vergelijkbaar
met genoemde belangen uit de VRL, HRL of de ‘andere soorten’.

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming
De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschappelijke- of natuurwaarden.
Bijlage 1.3.1 Natura 2000
Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde
Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te
vinden op:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0
Habitattoets
Wanneer plannen bestaan een project in of rond een Natura 2000gebied uit te voeren, neemt de initiatiefnemer contact op met het
bevoegde gezag. In principe is dit Gedeputeerde Staten van de
Provincie waarin een gebied (grotendeels) ligt.
Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen.
Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten
met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn,
wordt vergunning verleend.
Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag
plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke
habitats of de habitats van soorten. Het bevoegd gezag geeft een
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vergunning af als de verslechtering of verstoring in het licht van de
instandhoudingsdoelstellingen aanvaardbaar is.
Externe werking
Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura
2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk,
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra)
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen
Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Om de mate
van stikstofvervuiling te volgen en te reguleren is de zogenaamde
‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) in werking getreden. Boven
bepaalde ‘drempelwaardes’ kan een project vanwege neergeslagen
stikstof meldings- of vergunning plichtig zijn.

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming
Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Ingrepen in gebieden die horen bij het Natuurnetwerk Nederland
(voorheen Ecologische hoofdstructuur, EHS) worden in principe niet
toegestaan, tenzij bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een
negatief effect heeft op het netwerk of de ingreep een groot
maatschappelijk belang dient. Getoetst wordt of een ingreep van
invloed is op ‘wezenlijke kenmerken en waarden’, het NNN kent geen
toetsing op ‘externe werking’. Als een ingreep wordt toegestaan,
moeten eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk worden
voorkomen en de resterende schade moet worden gecompenseerd.
Uitgangspunt bij het toestaan van ingrepen is dat netto sprake moet
zijn van een versterking van het netwerk.
Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving
Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra)
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’
van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten
worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn.
Bijlage 1.4.3 Houtopstanden
Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer
dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd.
Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke
houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige
gevallen is een herplantplicht aan de orde.
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Stappenplan
procedure
ecologisch
onderzoek en
ontheffing

Zie Bijlage 1.2.1
Geen ontheffing nodig

Zie Bijlage 1.2.2
Geen ontheffing nodig

Zie Bijlage 1.2.3

Zie Bijlage 1.2.3
Geen ontheffing mogelijk

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk

Bijlage 1.5 Procedure
Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden
kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het
stroomschema uit Figuur 5 te worden gevolgd.
Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat negatieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk.
Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht.
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen.
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Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb
Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een
ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van:
♣ Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te
verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatievenstudie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven.
♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van
beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer
3-5 jaar geldig).
De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevingsvergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie
waarin het plangebied is gelegen.
Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht’ (WABO).
Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een
projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden.
De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft als onderdeel van
de omgevingsvergunning.
De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedragscodes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn
geldelijke boetes of het stilleggen van werkzaamheden.
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1.

OMGEVINGSDIALOOG IN OOSTERHOUT

1.1

Waarom een Omgevingsdialoog?

Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en daarbij de kansen en
uitdagingen van de energietransitie benutten. Hierbij is samenwerking met name op lokaal niveau de sleutel
tot succes. Om duurzame en innovatieve oplossingen te kunnen realiseren zijn goede samenwerking met de
lokale overheid, belanghebbenden en draagvlak in de omgeving essentieel.
Het plangebied voor het EnergieparkA59 ligt tussen de A59, de Statendamweg, het Kromgat en de
Domeinweg (dichtstbijzijnde adres is van het RWZI Dongemond, Statendamweg 90). De initiatiefnemers
Eneco en Shell zetten samen met de grondeigenaren in op een combinatie van zonne- en windenergie in het
EnergieparkA59, geheel in lijn met de wensen en duurzaamheidsambities van de gemeente Oosterhout.
Shell verkent hierbij de mogelijkheden voor zonne-energie als onderdeel van het EnergieparkA59. Het
beoogde zonnepark is niet zichtbaar voor omwonenden, maar wel zichtbaar vanaf de omliggende wegen. Dit
kan impact hebben op de beleving van het gebied door de omgeving. Daarnaast heeft het zonnepark een
ander gebruik van de grond tot gevolg, met als nieuwe functies het opwekken van groene stroom en de
versterking van biodiversiteit. Het is daarom belangrijk dat de bewoners en andere direct belanghebbenden
worden betrokken en geconsulteerd bij de ontwikkeling en exploitatie van het zonnepark. Ook de gemeente
vindt dat belangrijk en stelt de richtlijn Omgevingsdialoog als eis voor het indienen van de
omgevingsvergunning.
De Omgevingsdialoog is bedoeld om te informeren, de omgeving te betrekken en om input op te halen over
de plannen uit de omgeving. Dat wil dus niet zeggen dat alle partijen het met de plannen eens hoeven te zijn.
Het is wel de bedoeling dat er goede interactie tussen de initiatiefnemers en de belanghebbenden is geweest
en dat hier zorgen en vragen zijn geadresseerd en waar mogelijk zijn meegenomen in de
vergunningsaanvraag.

1.2

Wat is een Omgevingsdialoog?

De Omgevingsdialoog houdt in dat gedurende de planontwikkeling de dialoog met de omgeving en haar
belanghebbenden (zie 2.1) wordt aangegaan. Hierbij is het voor Shell als initiatiefnemer van belang inzicht te
krijgen in de belangen, wensen, vragen en zorgen van omgeving. Waar mogelijk worden deze meegenomen
in de verdere uitwerking van het ontwerp van het plan. De uitkomsten worden door de initiatiefnemer
besproken met de omgeving en vastgelegd in een verslag. Dit verslag zal vervolgens onderdeel uitmaken van
de aanvraag omgevingsvergunning, waarna de gemeente de uitkomsten van de Omgevingsdialoog betrekt in
haar besluitvorming.
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

Shell gaat graag in een vroeg stadium met de omgeving in gesprek over de plannen voor zonneparken als
onderdeel van de energietransitie. Op verzoek van de gemeente Oosterhout heeft Shell echter gewacht,
totdat de gemeenteraad geïnformeerd was over de plannen voor het EnergieparkA59. De gemeente heeft
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vervolgens toestemming gegeven voor het starten van de Omgevingsdialoog voor het EnergieparkA59 op 31
maart 2020. Met een aantal belanghebbenden, zoals de natuurorganisaties is op dat moment wel al eerder
gesproken. Parallel aan de Omgevingsdialoog liep de inspraakprocedure van de gemeente naar aanleiding
van het principeverzoek.
Met dit verslag wordt de Omgevingsdialoog afgerond volgens de richtlijnen die de gemeente hiervoor heeft
opgesteld. De dialoog met de omgeving loopt tijdens het project door, zodat ook na afronding van de
Omgevingsdialoog de omgeving betrokken blijft en de mogelijkheid blijft houden om vragen, zorgen en
ideeën te delen met de initiatiefnemers.

1.4

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

De verantwoordelijkheid voor de Omgevingsdialoog is Shell, de initiatiefnemer van het plan voor een
zonnepark in het EnergieparkA59. De gemeente heeft geen deel uitgemaakt aan de Omgevingsdialoog, maar
is wel als toehoorder aanwezig geweest bij een aantal gesprekken die Shell heeft gevoerd met de omgeving.
Voornaamste reden hiervoor was de informatieronde over het duurzaamheidsbeleid en de
inspraakprocedure, die aan de Omgevingsdialoog parallel liepen. Daarom was het wenselijk gezamenlijk op
te trekken en op dezelfde momenten om de omgeving te spreken.

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 Shell, 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, waarbij met
redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het
beleidsvoornemen wordt overgegaan. Met uiteindelijk als conclusie het besluit van het college of zij wel of
niet de aanvraag omgevingsvergunning willen ontvangen of, onder welke voorwaarden.
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2.

STAKEHOLDERS

2.1

Direct belanghebbenden

Om belanghebbenden in de omgeving te identificeren is een selectie gemaakt van stakeholders die gevolgen
kunnen ondervinden door de komst van het zonnepark. Dit zijn personen en/of organisaties die een
aantoonbaar belang hebben. De volgende definities zijn hierbij gehanteerd:
- Alle bewoners, organisaties en bedrijven binnen een straal van 1 kilometer van het zonnepark wonen of
zijn gehuisvest;
- Alle bewoners, organisaties en bedrijven die op een andere manier direct belanghebbend zijn,
bijvoorbeeld:
 Partijen die gebruik maken van het plangebied voor bijvoorbeeld recreatie;
 Partijen die direct betrokken zijn bij het belang van natuur in het plangebied;
 Partijen die te maken hebben met de ontwikkeling van het initiatief;
 Partijen die op verzoek van de gemeente zijn meegenomen in de dialoog.
Daarnaast zijn ook indirect belanghebbenden in overleg met de gemeente Oosterhout meegenomen in de
Omgevingsdialoog:
- Onderwijs
- Bedrijven op Statendam noord en -midden
- Brandweer
De gemeente heeft de initiatiefnemer geadviseerd doormiddel van het verstrekken van een overzicht van
belanghebbenden (zie bijlage 1) die betrokken moeten worden in de Omgevingsdialoog.
2.2

Overzicht van benaderde en gesproken belanghebbenden

Shell en Eneco trokken gezamenlijk op bij het benaderen van de belanghebbenden, het voeren van de
gesprekken en bij de vastlegging hiervan. Op deze wijze kreeg de omgeving een compleet beeld van het
EnergieparkA59 en werd de omgeving effectief betrokken Shell heeft belanghebbenden bij twee
bijeenkomsten gesproken en tijdens individuele gesprekken.
a. Circa 6.240 huishoudens uit Oosterhoutzijn per brief uitgenodigd voor het Virtueel Energiecafé op 2
april. De uitnodiging heeft daarnaast gestaan in het weekblad Oosterhout (oplage 25.000). Circa 90
bewoners namen deel aan het Virtueel Energiecafé.
b. Circa 8.960 huishoudens uit Oosterhout, Made, Raamsdonkveer en Geertruidenberg zijn per brief
uitgenodigd voor het Panoramapaviljoen op 12 september. De uitnodiging heeft daarnaast gestaan
in de weekbladen Oosterhout, ’t Carillon, en De Langstraat (oplage 49.000). Circa 120 bewoners
waren in groepjes van maximaal vijf personen gedurende de dag in de tent in de Oranjepolder.
c. Met circa 20 belanghebbende organisaties en bedrijven zijn individuele gesprekken gevoerd.
Eenzelfde aantal gaf aan, nadat we contact hadden opgenomen, geen behoefte aan een gesprek te
hebben. Zie bijlage 2

De website www.energieparka59.nl beschrijft het project, de procedures en doet verslag van het Energiecafé
en het Panoramapaviljoen. Vragen en antwoorden uit de gesprekken zijn hier voor iedereen toegankelijk. De
website biedt mogelijkheden om vragen te stellen en om vervolggesprekken aan te vragen.
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2.3

Proces gesprekken

Shell en Eneco hebben bedrijven en organisaties benaderd via telefoon of de mail. Als een eerste
contactpoging via deze weg niet lukte volgde een tweede en derde poging via mail en (indien beschikbaar)
telefoon. Van alle gesprekken zijn verslagen gemaakt, welke na afloop voorgelegd zijn aan de
gesprekspartners. Tijdens de gesprekken en e-mails is verwezen naar de website www.energieparkA59.nl
waar voor de belanghebbenden de relevante informatie te vinden is.
Bewoners van Oosterhout in de wijk Dommelbergen werden uitgenodigd voor het Energiecafé. Bewoners
van Oosterhout in de wijk Dommelbergen en uit Oosterhout, Made, Raamsdonkveer en Geertruidenberg zijn
voor het Panoramapaviljoen uitgenodigd. De uitnodigingen zijn via lokale kranten verschenen.
Gespreksverslagen en antwoorden op aanvullende vragen zijn allen gepubliceerd op de website
www.energieparka59.nl.
2.4

Proces en beschrijving raadsinformatie sessies

Shell heeft twee keer direct met de gemeenteraad van Oosterhout gesproken. Het eerste moment was
tijdens een raadsinformatiebijeenkomst online op 31 maart 2020. De fysieke bijeenkomst op 25 maart 2020
ging niet door vanwege de COVID-19 maatregelen. Tijdens de bijeenkomst heeft Shell de plannen voor het
zonnepark gepresenteerd en heeft daarna de vragen van de raadsleden beantwoord.
Het tweede moment was tijdens een speciaal raads-blok tijdens het Panoramapaviljoen op 12 september
2020. Shell heeft de stand van zaken van het plan voor het zonnepark toegelicht en vragen beantwoord van
de raadsleden.
2.5

Bewonersbijeenkomsten: Virtueel Energiecafé en Panoramapaviljoen

Virtueel Energiecafé
De eerste bewonersbijeenkomst was een Virtueel Energiecafé georganiseerd door Eneco en Shell was op 2
april 2020. 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 COVID-19 maatregelen.
- Datum: 2 april 2020
- Deelnemers: 90
- Aantal vragen: 120
- Middel: Webinar (klik hier om het webinar terug te kijken)
Bewoners, maar ook 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 toelichting op de plannen en
beantwoordden vragen van deelnemers. Het programma bood veel ruimte voor vragen. Vragen die niet
tijdens de uitzending beantwoord waren, zijn in de week daarna persoonlijk beantwoord. Het overzicht van
alle vragen is 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 plangebied.
- Datum: 12 september 2020
- Deelnemers: 120
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Aantal vragen: 189. Aantal vragen is samengevoegd en vragen zijn al naar aanleiding het Energiecafé
eerder beantwoord. Totaal zijn circa 50 nieuwe vragen naar aanleiding van het Panorama paviljoen
beantwoorden en de op website gezet.
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 EnergieparkA59 eruit zou zien. Het doel daarvan was een beeld geven hoe
het EnergieparkA59 eruit zou zien als men op die plek in de polder zou staan. In groepjes van maximaal
vijf gingen de deelnemers eerst 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
evaluatieformulier. Shell en Eneco hebben alle vragen beantwoord, en op de website geplaatst. Alle
deelnemers hebben hierover een mail ontvangen. Een fotoverslag en een video zijn terug te vinden op
de website.

2.6

Inspraakprocedure van de gemeente (geen onderdeel van de omgevingsdialoog)

De inspraakprocedure is de verantwoordelijkheid van de gemeente Oosterhout. Omdat het parallel heeft
gelopen aan de omgevingsdialoog, en omdat het resultaat van de inspraakprocedure ook impact heeft op de
planvorming, is de inhoud in dit verslag opgenomen.
Datum: het principeverzoek van Shell heeft ter inspraak gelegen in de periode februari tot en met april van
dit jaar. Ter afsluiting heeft de gemeente Oosterhout op 27 juni 2020 een fysieke bijeenkomst georganiseerd
waar ongeveer 100 geïnteresseerden op afkwamen.
- Aantal inspraakreacties: 8
- Aantal gecombineerde reacties met het windpark: 5
Hierbij een link naar meer informatie over de inspraakprocedure en het inspraakverslag van de gemeente.
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3.

BELANGEN, ZORGEN EN KANSEN

Hieronder staan de thema’s beschreven die een hoofdrol speelden in de gesprekken tijdens de
Omgevingsdialoog. Aan het eind volgt de conclusie.
3.1

Vóór duurzame energie in Oosterhout
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Stichting ONE, Natuurplein de Baronie, IVN Natuurtuin, MC Roadrockers Oosterhout,
HMC Raamsdonksveer, Wijkraad Raamsdonksveer Zuid, Plukmade Tuinders, Provincie, Gemeente
Drimmelen, Gemeente Geertruidenberg, Inspraakreacties, Virtueel Energiecafé 2 april, Panoramapaviljoen
12 september, Enexis, RWZI
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de gehele looptijd van de omgevingsdialoog.
Uit de inspraakreacties, het Virtueel Energiecafé, het Panoramapaviljoen en de individuele gesprekken met
belanghebbenden bleek dat zij vóór duurzame energie zijn en dat de energietransitie vorm moet krijgen
binnen de gemeente Oosterhout. Het belang van de energietransitie werd onderstreept en veel van de
gesprekspartners lieten weten op welke manieren zij zelf al bijdragen.
O.a. Stichting ONE gaf aan dat zij het idee van het EnergieparkA59 goed vinden en dat ze het belangrijk
vinden dat duurzame energie in Oosterhout zelf wordt opgewerkt. De verwachting is dat er in de toekomst
weer betere oplossingen voor handen zullen zijn voor het opwekken van duurzame energie en opslag. Maar
voor de komende 20 jaar vinden zij EnergieparkA59 een belangrijke stap de duurzame ambities waar te
kunnen maken.
Daarnaast wordt de zichtbaarheid van het wind- en zonnepark ook als katalysator gezien die wellicht voor
een rimpeleffect kan zorgen en de verdere verduurzameling van Oosterhout kan versnellen.
Reactie en verwerking bij planvorming
Shell staat positief tegenover de mening van de belanghebbenden dat duurzame energie een plek moet
krijgen in Oosterhout. Shell wil graag een actief deelnemen aan de energietransitie en werkt hard aan het
realiseren van duurzame energieprojecten in samenspraak met de directe omgeving. De acceptatie van het
zonnepark wordt gezien als een krachtig signaal om te kunnen bijdragen aan de energietransitie van
Oosterhout, waarbij we de omgeving blijven betrekken.
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3.2

Locatiekeuze
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Natuurplein de Baronie, IVN Natuurtuin, Wijkraad Raamsdonksveer Zuid, Virtueel
Energiecafé, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de gehele looptijd van de omgevingsdialoog. Dit thema is het
meest benoemd ten tijde van het Virtueel Energiecafé, daarna kwam het tijdens enkele gesprekken terug.

Shell kreeg veel vragen over hoe de locatiekeuze tot stand is gekomen. Belanghebbenden vroegen zich af
waarom gekozen is voor de huidige locatie. Zij ervaren de locatie als zwaar belast, met onder meer de
snelwegen A27/A59, de Amercentrale, 380KV en de windturbines op Weststad.
Ook speelt de vraag of een zonnepark op land in Oosterhout nodig is en of alle daken wel geütiliseerd zouden
kunnen worden binnen de gemeente. En of hier zomaar agrarische bestemmingen voor zouden moeten
worden gebruikt. Voor Natuurplein de Baronie speelt mee dat het plangebied aanzienlijk natuurwaarde met
zich meebrengt. En zij zouden graag een andere invulling van het gebied zien.
Vanuit bewoners kwamen tijdens het Virtueel Energiecafé en het Panoramapaviljoen een paar voorstellen
voor alternatieven: het volleggen van bedrijfspanden met zonnepanelen, een groter zonnepark zonder
windturbines en drijvende zonnepanelen op de Plas van Caron.
Reactie en verwerking bij planvorming
Shell kan het door de gemeente aangewezen zoek- en plangebied niet wijzigen en heeft voor dit gebied het
ontwerp opgesteld. De gemeente is in zijn onderbouwing wat ons betreft duidelijk, waarbij dit zonnepark
een bijdrage kan leveren in de duurzaamheidsambities van de gemeente.
De gemeente stimuleert daarnaast ook zon op dak en is van mening dat zon op dak en ons zonnepark beide
nodig zijn om de duurzame ambities te realiseren.

3.3

Inpassing en uitzicht
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: gemeente Oosterhout, omwonenden Virtueel Energiecafé, MC Roadrockers
Oosterhout, HMC Raamsdonksveer, Panoramapaviljoen
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog.
De omwonenden hebben te kennen gegeven dat de Oranjepolder een belangrijk gebied is om te recreëren.
Hierom was er algemene nieuwsgierigheid naar hoe het zonnepark in het landschap zal komen te liggen en
hoe/in welke mate deze zichtbaar zal zijn. Tijdens het Virtueel Energiecafé werd gevraagd wat de gevolgen
van het zonnepark 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. In zijn algemeenheid
geven belanghebbenden aan dat er een verminderde zichtbaarheid van zonnepark, waar mogelijk, de
voorkeur geniet.

Verslag Omgevingsdialoog Fout! Gebruik het tabblad Start om Title toe te passen op de tekst die u hier wilt
weergeven.

10

Met betrekking tot de opstelling en hoogtes was er voornamelijk behoefte aan verduidelijking. Er werden wel
mogelijkheden gezien voor fauna als de panelen niet te dicht bij de grond zouden worden geplaatst.
Sportverenigingen MC Roadrockers Oosterhout en HMC Raamsdonksveer gaven aan te verwachten geen
overlast te ervaren van het zonnepark. Overige benaderde fietsclubs en andere sportverenigingen en
recreatieverenigingen (zie BIJLAGE 2 – ) hebben aangegeven geen behoefte te hebben om in een gesprek
verder te spreken over de initiatieven binnen het EnergieparkA59.
Reactie en verwerking bij planvorming
Het inpassingsplan laat zien dat het zonnepark goed is in te passen in het aangewezen zoekgebied. Het
zonnepark kan goed landschappelijk worden ingepast waarbij natuurwaarden kunnen worden hersteld en
waarbij de structuur, richting en aanwezige omvang van de kavels intact worden gelaten. Het zonnepark is
alleen in de volledige omvang zichtbaar van de A59 en vanaf een deel van het fietspad langs het Kromgat.
Belanghebbenden geven aan dat het de voorkeur geniet om vanaf het fietspad het zonnepark zo min
mogelijk te zien. In de werkgroep biodiversiteit wordt besproken hoe het zicht met de groenzones langs het
Kromgat kan worden geminimaliseerd. Daarnaast is verzocht of de circa 15 transformatiehuisjes die in het
plan langs de Hilleweg worden geplaatst, groen kunnen worden geverfd waardoor ze minder in het zicht zijn.
Shell neemt deze verzoeken mee in de verdere uitwerking.

3.4

Omvang van het zonnepark
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Stichting ONE, Natuurplein de Baronie, IVN Natuurtuin, Provincie, Gemeente
Drimmelen, Gemeente Geertruidenberg, Virtueel Energiecafé 2 april, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen
12 september
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog.
Vrijwel tijdens alle gespreken werd er gevraagd naar de grootte van het zonnepark. In algemene zin werd dit
ter informatie aangenomen. Omdat de bijdrage dat het zonnepark aan de duurzaamheidsambities van de
gemeente levert als positief wordt gezien, werd in sommige gevallen gevraagd waarom niet het hele gebied
tot aan de Domeinweg voor het zonnepark wordt gebruikt.
Het zonnepark lijkt een geaccepteerde omvang te hebben die de bestaande grenzen van het gebied
respecteert en een passende plek in de Oranjepolder kan krijgen. Vanuit de woningen en/of de
bedrijfspanden is het zonnepark niet zichtbaar. Alleen vanaf de verhoogde A59 en een klein stuk van het
fietspad langs het Kromgat is het zonnepark in haar totale omvang zichtbaar.
Reactie en verwerking bij planvorming
Over het algemeen wordt gesteld dat het zonnepark met de grootte zoals beschreven is in het plan een
passende plaats kan krijgen in de Oranjepolder, mits goed landschappelijk ingepast, waarbij groenstroken het
zicht vanaf bepaalde plaatsen ontnemen en waarbij het zonnepark bijdraagt aan het verhogen van de
biodiversiteit. Een groter zonnepark zoals door enkele belanghebbende is voorgesteld is op dit moment niet
mogelijk, omdat we geen overeenkomst met de grondeigenaren hebben ten zuiden van het plangebied. Een
kleiner zonnepark is ook niet mogelijk omdat het project dan onvoldoende bijdraagt aan de duurzame
ambities van de gemeente Oosterhout en daarnaast niet economisch rendabel is.
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3.5

Natuurwaarden en biodiversiteit
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Natuurplein de Baronie, IVN Natuurtuin, Natuurfederatie Geertruidenberg,
Inspraakreacties, Virtueel Energiecafé 2 april, Panoramapaviljoen 12 september
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog.
Bij bewoners en natuurverenigingen leven zorgen over de impact van het zonnepark op de bestande fauna
en natuurbeleving in de Oranjepolder. Natuurorganisaties IVN en Natuurplein de Baronie deelden hun
zorgen over de impact op het gebied en de natuurwaarde die het heeft. Zij vroegen zich af of Shell hier
voldoende rekening mee houdt en waren benieuwd naar de rapportage van de natuurtoets die bij de
aanvraag omgevingsvergunning wordt gevoegd.
In de inspraakreacties, tijdens het Virtueel Energiecafé en tijdens het Panorama Paviljoen bleek ook de zorg
over voornamelijk de fauna. Bezoekers gaven aan dat in de Oranjepolder tal van verschillende weide- en
akkervogels zitten en vroegen welke maatregelen worden genomen om deze fauna de ruimte te geven.
Er werden een aantal vragen gesteld over de impact op de natuurbeleving vanuit het fietspad land het
Kromgat, omdat vanaf een deel van het fietspad het zonnepark duidelijk zichtbaar is.
Het maatschappelijk probleem van drastische afname van biodiversiteit in het landelijke gebied leeft ook in
Oosterhout. Het zonnepark kan een bijdrage leveren aan versterking van de biodiversiteit in het gebied. Het
Naturalis Biodiverstity Center uit Leiden adviseert Shell hierbij. Om te spreken over hoe het zonnepark kan
bijdragen en om ideeën hiervoor te toetsten is een werkgroep biodiversiteit opgezet.
Circa 30 bewoners hebben zich inmiddels opgegeven voor deze werkgroep. Daarnaast nemen ook
Natuurplein de Baronie en IVN deel aan de werkgroep.
Reactie en verwerking bij planvorming
Het zonnepark versterkt de natuurwaarden van het gebied. Naast de productie van groene stroom levert het
zonnepark ook maatschappelijke meerwaarde door bij te dragen aan het vergroten van de biodiversiteit in het
gebied. Ruim 37% van het plangebied zal onbebouwd blijven en deze ruimte zal een actieve invulling met
groenstroken krijgen, met gedefinieerde zones waar geselecteerde zaadmengsels zullen worden ingezaaid. In
het gebied wordt onderscheid gemaakt tussen diverse zones, met elk hun eigen doel en specifieke kenmerken
op het gebied van kwaliteitsverbetering en biodiversiteit.
De uitgangspunten en restricties van deze zones zijn gedefinieerd. Ook is er een voorlopig plan voor de invulling
van deze zones, deze is in de ruimtelijke onderbouwing meegenomen. Echter kiezen we ervoor met de
werkgroep biodiversiteit de wensen van de omgeving, maar ook om de lokale kennis van experts mee te
nemen bij de keuze die zal worden gemaakt voor de verschillende zones. Daarnaast adviseert Naturalis
Biodiversity Center hoe biodiversiteit het beste verstrekt wordt en zal metingen doen voorafgaand aan de
totstandkoming van het zonnepark. De werkgroep zal in oktober en november 2020 bij elkaar komen (vitueel)
en middels een werksessie tot een advies komen.
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3.6

Geluidshinder
Input Omgevingsdialoog

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.
Tijdens het Virtueel Energiecafé en het Panoramapaviljoen zijn vragen gesteld over geluidproductie van het
zonnepark en of dit hoorbaar zou zijn door omwonenden.
Reactie en verwerking bij planvorming
Door de aanwezigheid van het zonnepark zal het geluidsniveau in het gebied niet significant toenemen. Een
zonnepak bestaat uit zonnepanelen, draagconstructies, kabels en omvormers die vrijwel geen geluid
produceren. Een geluidsstudie voor het Shell zonnepark in Moerdijk heeft dit laten zien. 1 Daarnaast is het niet
aannemelijk dat het zonnepark het geluid van de A59 en de windturbines waarneembaar zal versterken. Een
studie in Overbetuwe naar de geluidsoverdracht van wegverkeersgeluid heeft geconcludeerd dat versterking
van het geluid door het zonnepark met menselijk oor niet waarneembaar is.2 De bouw van het zonnepark zal
circa 6-9 maanden duren en kan tijdelijk leiden tot extra geluid door het vervoer van materialen en de bouw
en het installeren van de draagconstructie voor de panelen. Dit is echter tijdelijke hinder, waarbij gelet op de
grote afstand tot woningen in de omgeving bovendien niet verwacht wordt dat deze hinder waarneembaar is.

3.7

Lichtreflectie
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Virtueel Energiecafé 2 april, Inspraakreacties, Panoramapaviljoen 12 september
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog.
Tijdens gesprekken in het Panoramapaviljoen werd er gevraagd naar de lichtreflectie. Met name in relatie tot
de snelweg. Hierbij is de voornaamste zorg lichtreflectie dat tot (tijdelijke) verblinding zou kunnen leiden
tijdens het rijden.
Zonnepanelen worden zo ontworpen om zoveel mogelijk licht op te vangen. Hierdoor is de reflectie gering en
dit ik ook de reden dat zonneparken langs start- en landingsbanen van vliegvelden kunnen worden gebouwd.
Zorgen over reflectie konden tijdens gesprekken hierover weggenomen worden.
Reactie en verwerking bij planvorming
Uit onderzoek blijkt dat er geen aanpassing van het plan nodig is om binnen de wettelijke norm voor
lichtreflectie te blijven. Het grootste deel van het zonlicht dat op de panelen terecht komt, wordt
geabsorbeerd en omgezet in elektriciteit. De toplaag van zonnepanelen is echter gemaakt van glas. Hierdoor
wordt ook een klein deel van het zonlicht gereflecteerd.
Uit onderzoek (Visual Impact Assessment, Capital Solar Farm, december 2010) blijkt dat de panelen tussen
de 82-90% zonlicht absorberen. Daaruit komt logischerwijs dat de weerkaatsing 10-18% bedraagt. Een
dergelijke reflectie van zonlicht wordt voor de luchtvaart niet als hinderlijk ervaren. Daarnaast is reflectie van
10-18% minder dan typische landelijke gebieden met een reflectie van 15-30%. In onderstaande grafiek
1

Peutz, 25 Oktober 2017, Shell Moerdijk – Geluid ten gevolge van vier transformatorhuisjes behorende bij de uitbreiding van zonneweiden

2

LBP Sight, 19 September 2018, Zonnepark Overbetuwe – Effect op geluidsoverdracht verkeerslawaai
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wordt de vergelijking getrokken tussen de reflectie afkomstig van panelen ten opzichte van andere
materialen. Hieruit blijkt dat alleen asfalt minder lichtreflectie kent.
figuur 1.

Lichtreflectie zonnepaneel en andere veel voorkomende materialen (bron: Visual Impact Assessment, VK, Capital Solar Farm, dec. 2010)

3.8

Bouwverkeer tijdens de aanleg
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd: Virtueel Energiecafé, Panoramapaviljoen en MC Roadrockers Oosterhout
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de tweede helft van de omgevingsdialoog
Er zijn tijdens het Virtueel energiecafé en het Panoramapaviljoen enkele vragen gesteld over het
bouwverkeer tijdens de aanleg. Met name de route van het bouwverkeer werd als mogelijk overlastgevend
gezien. Met MC Roadrockers Oosterhout is het thema besproken en zij gaven aan te verwachten hier geen
overlast van te ervaren.
Reactie en verwerking bij planvorming
Shell is in gesprek met het RWZI om tijdens de bouw een kortere route te kunnen gebruiken, die niet door de
wijk Dommelbergen loopt. Indien mogelijk gebruikt Shell net als Eneco een tijdelijke aftakking van de
Statedamweg. Shell zal actief zorgdragen om overlast van geluid en bouwverkeer voor de omgeving tot een
minimum te bepreken. Gedurende dit proces zal de omgeving actief geïnformeerd worden.
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3.9

Kennis en excursies

Thema benoemd door: IVN en OBS Duizendpoot
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de eerste helft van de omgevingsdialoog
Input Omgevingsdialoog
IVN gaf aan dat zij het interessant zouden vinden om excursies aan te kunnen bieden naar het zonnepark, als
het zonnepark gebouwd is.
Openbare Basisschool De Duizendpoot heeft aangegeven in een later stadium met Shell over schoolexcursies
en voorlichting te willen spreken. Dan kan nagedacht worden over voorlichting. Dit kan mogelijk 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.
Reactie en verwerking bij planvorming
De kans om het zonnepark te benutten voor kennisdeling en excursies vindt Shell een goed idee en werkt
daar graag aan mee. Belanghebbenden blijven graag betrokken, waarbij specifieke belangstelling is voor de
biodiversiteit. Shell zal, mogelijk in samenspraak met de werkgroep biodiversiteit een programma met
veldexcursie opstellen voor een langere periode. In een later stadium zal ook met OBS De Duizendpoot
worden besproken of ook schoolbezoeken kunnen plaatsvinden.

3.10

Participatie
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Virtueel Energiecafé, Panoramapaviljoen en stichting ONE
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de loop van de omgevingsdialoog
Tijdens het Virtueel Energiecafé en het Panoramapaviljoen werden enkele vragen gesteld over hoe bewoners
in Oosterhout voordeel zou kunnen halen uit het EnergieparkA59, met bijvoorbeeld een
duurzaamheidsfonds of obligatieproducten.
Verreweg de meeste bewoners zouden een participatievorm willen, waar de gemeenschap als geheel van
profiteert via het versterken van de lokale energietransitie. Een duurzaamheidsfonds wordt daarin als een
geschikt middel gezien. Enkele bewoners willen graag investeren, met als doel winstdeling. Verreweg de
meeste bewoners gaven aan dat dit maar voor een kleine groep bewoners interessant is, omdat persoonlijk
kapitaal beschikbaar moet zijn.
Ook Stichting ONE gaf aan dat zij het belangrijk vindt dat de hele omgeving op het niveau van het individuele
huishoudens meeprofiteert van het EnergieparkA59. Aandacht moet hierbij zijn voor de groep die nu lastig
meekomt in de energietransitie. Als er een duurzaamheidsfonds zou komen, zouden zij voor zichzelf een plek
in het bestuur zien. Door de grote kennis binnen Oosterhout en expertise van ONE op het gebied van
duurzaamheid, zouden zij goed inzicht hebben in waar de middelen uit het fonds aan besteed zouden
kunnen worden. De kracht van ONE zit in het contact met inwoners. ONE, Eneco en Shell hebben een aantal
belangrijke factoren voor het fonds besproken met elkaar:
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-

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.
Reactie en verwerking bij planvorming

Tijdens de omgevingsdialoog heeft Shell kennisgenomen van het standpunt van de gemeente Oosterhout
over participatie, zoals verwoord in de reactie op het principeverzoek. Ook heeft Shell de wens van de
omgeving rondom participatie opgehaald. Wij concluderen dat er geen andere middelen dan een
duurzaamheidsfonds uit de Omgevingsdialoog naar voren zijn gekomen. De vraag om een brede invulling en
het gebruiken van het zonnepark als katalysator om andere duurzaamheidsplannen uit te rollen is groot. Het
voornemen is dan ook een omgevingsbrede participatiewerkgroep in te richten om vorm te geven aan het
duurzaamheidsfonds, de randvoorwaarden en de besteding ervan. Uit de gesprekken die Shell met de
omgeving had is duidelijk naar voren gekomen dat het fonds open moet staan voor alle belanghebbenden
van het EnergieparkA59 en dat het fonds van en voor de omgeving moet zijn.

3.11

Veiligheid
Input Omgevingsdialoog

Thema benoemd door: Virtueel Energiecafé, Panoramapaviljoen en Veiligheidsregio (Brandweer)
Wanneer speelde dit thema: Gedurende de tweede helft van de omgevingsdialoog
Gezien het recreatieve karakter van het plangebied, werken er vragen gesteld omtrent de veiligheid. Het hek
wat het zonneprak zal omheinen werd als afdoende ervaren.
Wel waren er zorgen over eventueel brandgevaar en de mogelijkheid dat glassplinters zich bij brand door het
gebied zouden kunnen verspreiden.
Binnen de veiligheidsregio wordt een zonnepark als een maatschappelijk noodzakelijk onderdeel van de
energietransitie gezien. Hierbij zijn de risico’s voor brand bij zonneparken met name gelegen in
omvormers/trafostations en (slecht) natuuronderhoud met droogte als gevolg. Vooralsnog wordt ervan
uitgegaan dat geen cumulatie van risico’s ten aanzien van zon en wind is waardoor een EnergieparkA59 met
beide systemen meer risico heeft dan een solitair zonnepark of windpark. Een calamiteit kan zich altijd
voordoen, ongeacht of de opstellingen voor wind en zon op hetzelfde terrein aanwezig zijn.
Op het moment dat een brand ontstaat ter plaatse van de zonnepanelen, wordt de rook afkomstig van de
brand afgevoerd door de wind. Voor zover de rotorbladen niet lager dan 30 meter ten opzichte van het
maaiveld komen, zullen zij de rook naar verwachting niet extra doen verspreiden. Aangezien de rotorbladen
ruim boven deze hoogte komen, worden hier geen extra risico’s verwacht ten opzichte van een scenario
zonder windmolens.

Reactie en verwerking bij planvorming
Het plan past binnen de normen van externe veiligheid, dus er kan veilig gerecreëerd en gesport worden in
de Oranjepolder naast het EnergieparkA59. Shell de plannen daarom niet aan. Indien zich een brand
voordoet wordt de depositie als gevolg daarvan in de gaten gehouden. Dit is conform het huidige protocol
van de Brandweer. Wanneer blijkt dat sprake is van depositie van bijvoorbeeld glasscherven of overige
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objecten in de omgeving plaatsvindt, wordt deze depositie opgeruimd. Omdat er geen asbest kan vrijkomen,
worden geen extra maatregelen gevraagd ter voorkoming van depositie bij brand.
Wel wordt er extra aandacht geschonken aan het systeem om de brandweer toegang te verlenen tot het
zonnepark. Mocht dit niet toereikend zijn kan hiervoor ten allertijden de slijptol worden toegepast, op
aangeven van de Brandweer.

3.12
-

-

-

-

Vervolgafspraken na de gesprekken
De website zal online blijven gedurende de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het
EnergieparkA59. De initiatiefnemers plaatsen hier actuele informatie en vragen kunnen worden
gesteld.
Met het Natuurplein de Baronie is afgesproken dat na de afronding van de flora- en fauna
onderzoeken weer contact opgenomen zal worden. Om deze toe te lichten en naast de lokale kennis
en expertise te leggen.
Natuurplein de Baronie zal plaatsnemen in de werkgroep biodiversiteit en zal contact opnemen met
Natuurmonumenten en partijen die in het gebied onderzoek hebben gedaan om hun kennis ook mee
te kunnen nemen.
Er is afgesproken met alle gesproken partijen dat Shell het laat weten als de definitieve aanvraag
omgevingsvergunning en de bijbehorende definitieve rapporten gepubliceerd worden en waar deze
documenten te vinden zijn.
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4.

CONCLUSIE

Op een constructieve wijze heeft Shell met de omgeving kunnen spreken tijdens de zeer uitgebreide
Omgevingsdialoog. Zeer veel vragen, zorgen en ideeën zijn besproken waarbij deze goed zijn vastgelegd en
antwoorden gedeeld zijn met de belanghebbenden.
Er was wederzijds respect en begrip voor posities en belangen. Natuurlijk hebben we ook emoties,
verwarring en boosheid gezien bij bewoners. Shell begrijpt dat de ontwikkeling van een zonnepark impact
kan hebben op de omgeving en op de beleving van de leefomgeving
Zorgen en kansen
De belanghebbenden die wij spraken lieten in groten getale weten voor duurzame energie en het zonnepark
te zijn, maar niet iedereen was het eens met de locatie voor het zonnepark. Men had het idee niet goed
geïnformeerd te zijn over de locatiekeuze van het EnergieparkA59 door de gemeente. Enkelen zagen
mogelijkheden voor een zonnepark in een ander deel van Oosterhout. Bij de inpassing van het plan zal de
aanwezige landelijke structuur gerespecteerd worden en hiermee het zonnepark op een goede manier in te
passen in de Oranjepolder.
He grootste zorgenpunt tijdens de gesprekken was het mogelijke gevolg van het zonnepark op de aanwezige
natuur en de beleving hiervan. Daarnaast leven er zorgen over de afname van de biodiversiteit.
Belanghebbenden zien de mogelijkheden dat het zonnepark met veel groenstroken en zones voor het
inzaaien van gewassen kan bijdragen aan de biodiversiteit en aan de natuurbeleving.
.
Stakeholders en bewoners
De twee bewonersbijeenkomsten, 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 een
meerderheid van de bedrijven op Statendam (noord en midden) heeft aangegeven geen behoefte te hebben
aan verdere informatie of 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 Natuurplein de Baronie en IVN. Met deze organisaties
blijft Shell actief in gesprek om de kansen voor landschappelijke inpassing en biodiversiteit te benutten, door
hun expertise en betrokkenheid zo veel mogelijk te gebruiken.
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BIJLAGE 1 - LIJST BELANGHEBBENDEN AANGELEVERD DOOR DE GEMEENTE
-

Gemeenteraadsfracties Oosterhout
Geertruidenberg: bestuurlijk/ambtelijk en omwonenden
Drimmelen: bestuurlijk/ambtelijk en omwonenden
Natuurplein
Natuurvereniging IVN (natuurtuin Oranjepolder, idem)
Volkstuinvereniging Oranjepolder
Omwonenden Dommelbergen
Eigenaar/projectmanagement 380kv
Eigenaar buisleidingen onder percelen
Bedrijvenvereniging Weststad
Basisscholen Dommelbergen
De Brandweer
Sportverenigingen (waar relevant, bv wielerclub)
Bedrijven strookje Statendamweg/Hondenclub/Motorclub
RWS
Waterschap Brabantse Delta (ook i.v.m. uitbreidingsplannen rioolzuivering)
Stichting One (m.b.t. participatieproces)
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BIJLAGE 2 – BELANGHEBBENDEN
Benaderde belanghebbenden
Bewoners Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen
Virtueel Energiecafé 2 april
Panoramapaviljoen 12 september
Inspraakreacties
Oosterhout organisaties
1. Basisschool de Duizendpoot
2. Stichting ONE
Natuurorganisaties
3. Natuurplein de Baronie
4. Faunabescherming Oosterhout
5. West Brabantse Vogelwerkgroep
6. Milieuvereniging Oosterhout
7. Brabantse milieufederatie
8. Natuurfederatie Geertruidenberg
9. IVN Natuurtuin
Sport en recreatie
10. MC Roadrockers Oosterhout
11. Hunter Club Oosterhout
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

HMC Raamsdonksveer
IJSCO Oosterhout
Voetbalvereniging SCO Oosterhout
Jonge Renner Oosterhout
Volkstuinvereniging Slotbessetoren
WTC Gouden Wiel Oosterhout
Velo Amice Oosterhout
Voetbal Club RFC Geertruidenberg
Sint Sebastiaan handboogschut vereniging

Omgevingsdialoog
Ja: 90 deelnemers
Ja: 120 deelnemers
Ja: 495 totaal voor het EnergieparkA59

Ja: 22 september 2020
Ja: 10 september 2020

Ja: 29 april 2020 en 22 september 2020
Ja: 22 september 2020
Ja: 22 september 2020
Ja: 22 september 2020
Ja: 22 september 2020
Ja: schriftelijke input en vragen, afspraak
volgt in oktober
Ja: 28 januari 2020

Ja: 10 september 2020
Nee: afgezegd voor 10 september,
gevraagd om schriftelijke input
Ja: 10 september
Nee: geen behoefte
Nee: geen behoefte
Nee: geen behoefte
Nee: geen behoefte
Nee: geen behoefte
Nee: geen behoefte
Nee: geen behoefte
Geen reactie

Oosterhout Bedrijven Statendam (noord en midden Statendam)
21. Martens en Van Oord
Nee: geen behoefte
22. Ginneken
Nee: geen behoefte
23. Staalstraal Brabant
Nee: geen behoefte
24. Bouwcenter Nelemans Oosterhout
Nee: geen behoefte
25. AncoferWaldram Steelplates BV
Nee: geen behoefte
26. Volkerwessels Bouwmaterieel
Nee: geen behoefte
27. Autocompleet Oosterhout
Nee: geen behoefte
28. GroenRijk Oosterhout
Nee: geen behoefte
29. ForFarmers
Nee: geen behoefte
30. Autoservice A.S.
Nee: geen behoefte
31. JeePee-Center
Nee: geen behoefte
32. Holtgrefe
Nee: geen behoefte
33. Van Leeuwen Container Service B.V
Nee: geen behoefte
34. Dierenpension
Geen reactie
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Overheden
35. Gemeenteraad Oosterhout
36. Provincie Noord-Brabant
37. Gemeente Drimmelen
38. Gemeente Geertruidenberg
Overige organisaties
39. Tennet
40. Enexis
41. Rijkswaterstaat

42. RWZI Brabantse Delta

43. Brabantse Delta

44. Brandweer/Veiligheidsregio

Ja: 31 maart 2020 en 12 september 2020
Ja: 25 mei 2018, 12 juni 2019 (telefonisch)
Ja: 04 juli 2020
Ja: 04 juli 2020

Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen
EnergieparkA59
Ja: 12 september 2020
Meerdere gesprekken sinds maart 2019
Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen
EnergieparkA59
15 oktober 2018
Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen
EnergieparkA59
12 december 2018
13 februari 2019
Uitgenodigd voor Panoramapaviljoen
EnergieparkA59
07 maart 2019
05 augustus 2020
28 september
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BIJLAGE 3 – TIJDSLIJN
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Bijlage

Veiligheidsdocument RWZI Dongemond,
Waterschap Brabantse Delta.
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