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Ambitie

• Bestuursakkoord
“Windenergie zien wij als een tussenoplossing op weg naar nieuwe manieren van 
duurzame energieopwekking. Om die reden zijn wij voorstander van het plaatsen 
van zes tot maximaal tien windmolens in een strook langs de A59…” 

• Toekomstvisie
“De doelstelling voor 2030 was veertig procent kooldioxide-reductie en bijna 
dertig procent duurzaam energiegebruik. We hebben dit grotendeels weten te 
bereiken door het plaatsen van tien windturbines in de Oranjepolder en vijf op Vijf 
Eiken.” 



Plangebied Windpark 
Oranjepolder

Plangebied beslaat ongeveer 50 hectare (500.000m2)



Plangebied: 
belemmeringen 

700m



Wind of zon?

• Ambitie gemeente Oranjepolder: Wind

• Ambitie Shell: zonne-energie

• Shell biedt ruimte om windenergie te realiseren. 
Samenwerking tussen Shell en Eneco

• Wind is effectiever: 
• Opbrengst windturbine: 1 windturbine van 3MW (25TJ) 

geeft voldoende elektriciteit voor 2000 huishoudens

• 1 windturbine =  zonneweide 9 hectare (18 
voetbalvelden)



Initiatief Shell

• Zonneweide Shell: 33 ha (81TJ) geeft voldoende 
elektriciteit voor ongeveer 7300 huishoudens



Onderzoek Wind

• Meerdere varianten in beeld op basis van 
financiële haalbaarheid en belemmeringen

• Onderzoek Bosch & Van Rijn 2013 



Rol Gemeente

• Meerdere varianten voor samenwerking en rol 
gemeente verkend, ook deelname 
ontwikkelmaatschappij

• Marktpartijen (Eneco/Shell) geïnteresseerd



Vervolg

• Overleg eigenaren Shell/Eneco positief

• Initiatief Shell concreet

• Iniatief Eneco: verkenning



Tot juli

• Voorbereiden mogelijke afspraken tussen 
gemeente en grondeigenaren/Shell/Eneco

• Uitwerken planning en onderzoek mogelijke 
vervolgstappen

• Hoe verhouden de zonnepanelen zich tot de 
windturbines qua proces doorlooptijd

• Eén planologisch traject?

• Overleg provincie (bevoegd gezag)

• Overleg buurgemeenten



Na juli

• Overeenkomst ontwikkeling energiepark

• Communicatie omgeving/sociale wind

• Start planologische procedure(s)



Planologisch traject

• Zonneweide: tijdelijke afwijking bestemmingsplan 
(kruimelgeval), geen Milieu Effect Rapportage

• Windmolens: tijdelijke afwijking bestemmingsplan 
(vvgb gemeenteraad), Milieu Effect Rapportage

Trajecten kennen eigen doorlooptijd



Zonneweides

• Veel animo voor het realiseren van een 
zonneweide in Oosterhout

• 18 locaties

• 2 locaties gunstig



Locaties zonneweiden 1 
(Oosteind)



Locaties zonneweiden 2 
(Dorst)



Locaties zonneweiden 3 
(Noord)



Overwegingen

• RO, stedenbouw, archeologie, water, mobiliteit, 
wonen, natuur en groen en ruimte

• Puntensysteem (1 voor niet geschikt, 5 zeer 
geschikt)

• 2 locaties die we ambtelijk mogelijk achten:

- Bavelse Berg (5,7 ha)

- Oranjepolder (20 of 33 ha) 

Nog af te stemmen met wethouder RO


