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Datum Zaaknummer 

313178 

In behandeling bij 

21 december 2021 M. Schreuders   

tel. 14 0162 

 

Onderwerp 

   

Ontwikkelingen project Energiepark A59 

 

Geachte raad, 

 

Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het Energiepark A59. 

 

Naar een duurzaam Oosterhout 

In oktober vond in Glasgow de internationale klimaatconferentie plaats. De noodzaak en urgentie om 

als wereld te verduurzamen is hier nogmaals benadrukt. Iedereen zal hieraan zijn steentje moeten 

bijdragen. De rol van de Westerse landen, waaronder Nederland, is hierin cruciaal. Enerzijds vanwege 

de financiële en economische mogelijkheden die deze landen hebben om de verduurzaming en 

benodigde innovaties mogelijk te maken. Anderzijds, omdat het juist deze landen zijn die met hun 

CO2-footprint de grootste invloed kunnen hebben op de wereldwijde CO2-reductie.  

 

De gemeente Oosterhout draagt samen met haar inwoners en ondernemers bij aan de verduurzaming 

van Nederland. De Oosterhoutse ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% terug te brengen. In 

2050 moet de gemeente energieneutraal zijn. Deze doelstellingen zijn opgenomen in onze 

Ambitienota Energietransitie 2030 en de Routekaart Energietransitie 2019-2022.  

Het project Energiepark A59 is in de Routekaart Energietransitie benoemd als een van de 

belangrijkste pijlers om onze doelstellingen voor 2030 te realiseren, naast zonnepanelen op 

bedrijfsdaken en woningen. Het Energiepark A59 bestaat uit twee projecten, het zonnepark en het 

windpark, die beiden een eigen vergunningprocedure doorlopen.  

Transportschaarste op het elektriciteitsnet maken dat het nog belangrijker is om deze projecten, 

waarvoor de capaciteit al is gecontracteerd, te realiseren. 2030 lijkt misschien nog ver weg, maar 

gezien de doorlooptijd van dit project is het noodzakelijk nu hierover te beslissen om in 2030 aan de 

doelstelling te kunnen voldoen. 

 

Pauzeknop Windpark A59 blijft ingedrukt 

Het college besloot op 13 juli 2021 de ruimtelijke procedure voor de bouw van twee windmolens langs 

de A59 tijdelijk te pauzeren. Dit was voor in ieder geval drie maanden. Aanleiding was de uitspraak 

van de Raad van State over het proces van totstandkoming van de milieunormen voor windparken in 

het Activiteitenbesluit (n.a.v. het Europese Hof / Nevele-arrest). In het coalitieakkoord van het nieuwe 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

kabinet is aangekondigd dat gewerkt gaat worden aan heldere afstandsnormen voor windmolens op 

land. De ontwikkeling hiervan kan effect hebben op het project. In afwachting van meer duidelijkheid 

vanuit het Rijk over dit voornemen uit het coalitieakkoord, houdt het college de pauzeknop ingedrukt. 

 

Geen overname project Zonnepark A59 door combinatie gemeente/BOM  

Op 1 maart 2021 heeft Shell laten weten de ontwikkeling van het zonnepark A59 stop te zetten als 

gevolg van dalende SDE++-subsidie en extra eisen van de gemeenteraad bij de behandeling van de 

concept verklaring van geen bedenkingen. Dit leidde tot een dusdanige verslechtering van de 

businesscase dat het zonnepark voor Shell niet langer economisch rendabel was. 

 

In de weken daarna is de gemeente met Shell overeengekomen dat exclusief met de gemeente zou 

worden gesproken om tot een overname van het zonnepark te komen. De gemeente trok hierin op 

met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Afspraak was dat uiterlijk 20 juli een 

overeenkomst gesloten moest zijn tussen gemeente/BOM en Shell.  

 

Bij het onderzoek naar de haalbaarheid van het zonnepark voor de combinatie gemeente Oosterhout/ 

BOM bleek dat de businesscase ook voor hen op dat moment niet rendabel te maken was. Het feit dat 

Shell de stekker uit dit project trok is daarmee begrijpelijk. Ook zijn we het niet eens geworden met 

Shell over de voorwaarden waaronder we het project over zouden nemen. Shell heeft op 22 juli laten 

weten conform de afspraken ook op zoek te gaan naar een mogelijke andere overnamekandidaat. 

Ook na deze datum heeft de gemeente met Shell nog gesprekken gehad om te zien of het project 

toch over te nemen was. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 

 

Overname zonnepark door Eneco 

Shell is, na een interessepeiling, na de zomer gaan onderhandelen met Eneco. Partijen zijn in oktober 

tot overeenstemming gekomen over de overnamevoorwaarden van het project Zonnepark A59. Eneco 

ziet kansen om het Energiepark A59 succesvol te realiseren. Derhalve kreeg de gemeente Eneco ook 

als gesprekspartner voor het zonnepark A59.  

 

Eneco heeft het college in oktober gevraagd om mee te werken aan het vervolgen van de 

vergunningprocedure en de realisatie van het zonnepark. De formele instemming van de gemeente 

Oosterhout is niet noodzakelijk, aangezien het een lopende vergunningprocedure betreft. Het laatst 

genomen formele besluit betreft de afgifte van de voorlopige verklaring van geen bedenkingen door 

uw raad. 

  

Het college heeft benadrukt dat de uitspraken van uw raad, bij afgifte van de voorlopige verklaring van 

geen bedenkingen, voor ons uitgangspunten zijn voor de verdere procedure (meer participatie, 

mogelijkheden voor dubbel ruimte gebruik en innovaties). Eneco wil hier aan voldoen door onder 

meer: 

 

1. Een bijdrage aan het gemeentelijk duurzaamheidsfonds van 1 €/MWh bij regulier functioneren 

van het zonnepark. 

2. Het opzetten van een ‘Raad van advies PV Energiepark A59’ waar Eneco en Gemeente 

zitting in hebben, in relatie tot de onderwerpen: 

a. Innovatiemogelijkheden 

b. Meervoudig ruimte gebruik 

c. Landschap en biodiversiteit 

d. Beheer en onderhoud (bovenop regulier B&O) 

3. De mogelijkheid voor de omgeving van het project stroom af te nemen uit het park. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

Vervolgproces 

Shell was eigenaar van de vergunningaanvraag en de optie op de netaansluiting bij Enexis. Beiden 

zijn in november 2021 overgedragen aan Eneco.  

 

De concept verklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad, met enkele 

aanvullende voorwaarden (participatie, dubbel ruimtegebruik, innovaties).  

 

De ruimtelijke procedure wordt vervolgd met het ter inzage leggen van de vergunningaanvraag, zodat 

iedereen zienswijzen kan indienen. Voordat hiertoe over wordt gegaan zal Eneco eerst zelf de 

onderliggende stukken bij de vergunningaanvraag toetsen aan het eigen beleid. Ook dient de 

landschappelijke inpassing op onderdelen nog te worden versterkt, zoals reeds met Shell besproken 

was. We verwachten de vergunningaanvraag begin 2022 ter inzage te leggen. 

 

Na beantwoorden van de zienswijzen en zo nodig aanpassen van de vergunningsvoorwaarden zal de 

gemeenteraad worden gevraagd in te stemmen met de definitieve verklaring van geen bedenkingen.  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Oosterhout 

 

     , burgemeester, 

     {{Signer1}} 

 

 

     , secretaris. 

     {{Signer2}} 
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