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1. Algemeen, gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, vergunningen en procedures
Wat gaat er gebeuren met bezwaren uit de
omgeving?
De reacties op het principeverzoek zijn door de
gemeente behandeld. Vragen die tijdens het
Energiecafé (2 april) en Panoramapaviljoen (12
september) zijn gesteld, staan op de website
www.energieparka59.nl. Zorgen en wensen van
belanghebbenden, die tijdens de omgevingsdialoog
zijn besproken, hebben waar mogelijk geleid tot
het bijstellen van plannen. In een verslag van
de omgevingsdialoog hebben Eneco en Shell dit
beschreven. Tijdens de vergunningprocedure
worden de plannen opnieuw ter inzage gelegd.
Belanghebbenden kunnen op deze plannen
zienswijzen indienen.
Waarom is de reactietermijn zo kort?
De inzage termijn duurt 6 weken. Dit is een landelijke
richtlijn.

Wat zijn de milieueffecten?
Alle milieueffecten zullen worden beschreven
in de milieueffectenrapportages. Deze zijn in de
vergunningsaanvragen opgenomen en kunnen door
iedereen worden ingezien tijdens de terinzagelegging
gedurende het vergunningproces.
Hoe wordt de omgevingsdialoog uitgevoerd en
wanneer?
De omgevingsdialoog is doorlopen zoals vastgesteld
door de gemeente Oosterhout. Vragen die zijn gesteld
tijdens het Energiecafé, via de website en tijdens het
Panorama paviljoen zijn beantwoord. De vragen en
antwoorden staan op www.energieparka59.nl.
Zorgen en wensen van belanghebbenden, die tijdens
de omgevingsdialoog zijn besproken, hebben waar
mogelijk geleid tot het bijstellen van plannen. De
omgevingsdialoog is nu afgerond. Het verslag van
de omgevingsdialoog hebben/zullen Eneco en Shell

bijvoegen in de vergunningsaanvraag.
Als de windmolens niet gerealiseerd worden,
komt het zonnepark er dan wel?
Voor de beide initiatieven worden aparte
vergunningsprocedures doorlopen. Hierbij is er een
mogelijkheid dat uiteindelijk beide, één of geen van
de initiatieven zal worden gerealiseerd.
Waarom niet wachten op echt duurzaam?
In 2050 moet in Nederland de energievoorziening
duurzaam en CO2-neutraal zijn. In 2030 moet 70%
van alle elektriciteit en minimaal 27% van alle energie
(elektriciteit, gas en warmte) duurzaam opgewekt
worden. Dat hebben de lidstaten van de Europese
Unie met elkaar afgesproken. De overstap naar
duurzame energie gebeurt stapsgewijs.
Nederland wekt duurzame energie vooral op met
windmolens en zonnepanelen. In de toekomst
komen daar technieken bij die nog verder
doorontwikkeld moeten worden waaronder
aardwarmte, restwarmte en groene waterstof. En
op termijn komen wellicht ook nieuwe technieken

beschikbaar voor energieopwekking die in de
omslag naar een Nederland met een volledige
duurzame energievoorziening een belangrijke plek
innemen. Terwijl we in Nederland werken aan het
doorontwikkelen van nieuwe duurzame technieken
wekken we tegelijkertijd ook duurzame energie op.
Welke oplossingen van waterkracht zijn er en
waarom worden deze (nog) niet gebruikt?
De Nederlandse vereniging voor Energie uit Water
(EWA) bevordert de opwekking en de toepassing van
energie uit water en maakt de kansen voor energie
uit water zichtbaar voor de markt, de politiek en de
burgers. Zie voor meer informatie:
www.energieuitwater.nl.
Is de locatie voor het energiepark definitief?
Ja. Het volledige antwoord op deze vraag: kijk in de
Q&A van 12 april.
Wat is het tijdsplan van realisatie van het park?
Op de website www.energieparka59.nl vindt u meer
informatie onder het kopje ‘’Planning’’.

2. Energepark algemeen
Is er rekening gehouden met de afname van de
vergoeding van geleverde energie?
Voor het bouwen van zonne- en windparken is
subsidie nodig. Het opwekken van duurzame
energie is een commerciële activiteit. Ondanks een
kostendaling van installaties en de toename van
opwekcapaciteit zijn de kosten zonder subsidie
hoger dan de opbrengsten. Om toch duurzame
energieprojecten van de grond te krijgen, heeft de
overheid een Stimulering Duurzame Energieproductie
subsidieregeling (SDE++) ingesteld. Bij de aanvragen
van de subsidies en in de businessmodellen is
rekening gehouden met mogelijke variaties van
opbrengsten gedurende de looptijd van de projecten.
Kan het net de stroom die er met dit energiepark
wordt opgewekt wel aan? Wordt het niet
overbelast?
Het windpark en het zonnepark zullen met een
20kV-leiding aan het regionale net worden gekoppeld

via het onderstation in Geertruidenberg. Met de
regionale netbeheerder Enexis is een hiervoor
oplossing gevonden waarbij het net voldoende
capaciteit heeft.
Wat gebeurt er met te veel opgewekte energie? Is
er voldoende opslagcapaciteit?
Wat gebeurt er met de energievoorziening
wanneer het niet waait en geen zon schijnt?
Wordt energie opgeslagen?
Kan te veel opgewekte energie opgeslagen,
bijvoorbeeld in de transformatiehuisjes? Wat
gebeurt er als het niet waait of als er geen zon is?
Alle opgewerkte stroom kan direct aan het regionale
net worden geleverd. Er is geen sprake van
overcapaciteit, daarom is opslag op dit moment niet
nodig. Het zonnepark levert ook stroom wanneer het
bewolkt is, echter wanneer de nacht invalt niet meer.
Als er te weinig of geen wind is, zullen de turbines
geen stroom opwekken. De energievoorziening in

de regio ondervindt hier geen last van omdat lagere
productie van het energiepark wordt ondervangen
door stroomcentrales.
Wat is het daadwerkelijke vermogen per jaar en
op basis van welke vollasturen is dit de uitkomst?
Het totaal vermogen zoals aangegeven voor het
Energiepark A59 is een inschatting en uiteraard
afhankelijk van de weersomstandigheden. De
weersomstandigheden van de afgelopen 20 jaar
zijn gebruikt om het vermogen in te schatten. Het
EnergieparkA59 zal naar verwachting een jaarlijkse
opbrengst van 73 GWh krijgen .
Gaan Eneco en Shell ook aan het
duurzaamheidsfonds bijdragen?
Of er een duurzaamheidsfonds komt, is nog niet
bekend. De vorm waarin de lokale gelden die
vrijkomen als de windmolens en zonnepanelen
duurzame energie opwekken, is een uitkomst van
gesprekken met de omgeving en is onderwerp van
gesprek met de gemeente en staat tevens in relatie
tot het gemeentelijk verzoek om geen 3 maar 2
windmolens te realiseren.
Wat is de relatie, als die er is, met de haalbaarheid
van dit park en een eventuele sluiting van de
Amercentrale?
Er is geen directe relatie tussen het EnergieparkA59
en de Amercentrale.
Hoe verhoudt het project Zuid-West 380 kV Oost
zich tot het Energiepark A59?
Het zonnepark ondervindt geen hinder van het
380kV-tracé. Voor het bepalen van de locaties van
de windturbines zijn richtlijnen gevolgd waardoor
rekening is gehouden met dit tracé.
Heeft het project invloed op de weg aanpassing
Hooipolder?
Nee het project heeft geen invloed op de weg
aanpassing hooipolder.
Worden de scholen ook betrokken bij het park
- komen er educatieprojecten in samenwerking
met het energiepark?
Eneco en Shell hebben met OBS De Duizendpoot
gesproken hierover. In een later stadium zullen de
gesprekken worden hervat en kan een samenwerking

voor excursies of andere educatieprojecten worden
uitgewerkt.
Hoe, langs welke weg, wordt alles aangevoerd?
Komt er een directe aansluiting aan de
Statendamweg achter de waterzuivering?
Er wordt voor het Windinitiatief een nieuwe
ontsluitingsweg aangelegd tussen turbine 1 en 2
met een in- en uitrit op de Statendamweg. Als beide
initiatieven tot realisatie komen, zal het zonnepark
ook gebruik maken van de afrit op de Statendamweg.
Indien alleen het zonnepark (of eerder) tot realisatie
komt, zal tijdens de bouw de samenwerking
worden gezocht met de RWZI. Na de bouw zal voor
onderhoud de bestaande wegenstructuur worden
gebruikt.
Waar wordt 15 ha zon gerealiseerd als de derde
windturbine komt te vervallen? Is dit in de
plannen meegenomen?
De gemeente heeft Eneco verzocht een windmolen
in het Energiepark te laten vervallen en voorgesteld
deze te vervangen door 15 hectare zonnepanelen.
Of een Energiepark plan met twee windmolens
gerealiseerd kan worden, is op dit moment nog niet
bekend evenals of en waar 15 hectare zonnepanelen
gerealiseerd kan worden.
Wijzigt de afrit 33 Oosterhout van de A59 vanaf
Made en oprit naar Waalwijk nog door het nieuwe
plan oprit A59 vanaf Raamsdonkveer en zo nee,
hoe kort kunnen de windmolens bij de oprit 33
naar Waalwijk staan?
Voor wat betreft de voorgenomen wijziging van
infrastructuur wordt verwezen naar de gemeente;
de turbines worden parallel geplaats aan de A59 op
een afstand van ongeveer 300 meter, afrit 30 ligt op
ongeveer 85 meter.
Wat is het effect van een grote calamiteit op het
park voor de bevolking?
In Nederland gelden strenge wettelijke regels voor
windmolens en veiligheid. Initiatiefnemers stellen
voor de operationele fase een Veiligheidsplan op
waarbij onder andere aandacht is voor de effecten
van een eventuele calamiteit zo beperkt mogelijk te
houden.

Is er iemand hoofdelijk aansprakelijk te stellen
indien er zaken verkeerd lopen, mensen t.g.v. het
park gezondheidschade oplopen?
Als een persoon van mening is dat een dergelijke
situatie zich voordoet, kan dit worden voorgelegd aan
de rechter. Het is aan de rechter om hier een oordeel
over te vellen.
Waar hebben Shell en Eneco vergelijkbare
projecten gerealiseerd. Vergelijkbaar oppervlak
zonnepanelen en vergelijkbare hoge windmolens.
Kunnen we daar een kijkje nemen?
Qua nagenoeg vergelijkbare afmetingen realiseert
Eneco momenteel windturbines in Delfzijl Geefsweer,
het betreft turbines met een ashoogte van 145 meter,
rotor 136 meter en een tiphoogte van 213 meter.
Qua type zonnepark is momenteel in Heerenveen
een zonnepark in aanbouw op landbouwgrond naast
een industrieterrein en het spoor. Dit project omvat
ongeveer de helft in omvang.
Het zonnepark in Moerdijk is qua oppervlakte
vergelijkbaar als het plan in Oosterhout. Dit park ligt
echter op het terrein van de Chemische fabriek en

is niet voor publiek toegankelijk. Wel is het zichtbaar
vanaf de overzijde van het Hollands Diep en de
Moerdijkbrug.
Waar blijven over 20 jaar de milieuvervuilende
afvalstoffen, na ontmanteling van de windmolens
en zonnepanelen?
Zoveel als mogelijk wordt gewerkt aan het
hergebruiken van grondstoffen die worden
gebruikt voor de aanleg van een windpark. De
windturbines zelf zijn gemaakt van staal en composiet
(rotorbladen). Staal is heel gemakkelijk opnieuw te
gebruiken, maar composiet niet. Aan laatstgenoemde
wordt in Nederland hard gewerkt om tot een
oplossing te komen waaraan Eneco ook een bijdrage
levert.
Zonneparken hebben de wettelijke verplichting tot
het recyclen van zonnepanelen en omvormers. De
stellages zijn van staal en kunnen volledig worden
gerecycled. In de aanbesteding zullen afspraken
over worden gemaakt met de leveranciers van de
zonnepanelen en omvormers via PVCycle of een
andere marktconforme instantie die deze verplichting
tot uitvoering kan brengen.

3. Zonnepark
Waarom dient Shell een vergunningsaanvraag
voor een zonnepark in de Oranjepolder.
Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse
energietransitie. In Nederland investeren wij in
projecten zoals grootschalige windmolenparken op
zee, zonneparken op land, snellaadpalen op onze
tankstations en het leveren van restwarmte aan de
omgeving van Pernis.
De gemeente Oosterhout wil met het EnergieparkA59
in de Oranjepolder een belangrijk deel van haar
duurzame ambities realiseren. Shell wil graag aan
deze duurzame ontwikkeling bijdragen en verkent
daarom de mogelijkheid voor een zonnepark als
onderdeel van het Energiepark A59.
Vindt er regionale afstemming plaats over waar er
zonneparken gebouwd mogen worden?
Ja, de regio West-Brabant voert hierover regie met de
Regionale Energiestrategie

Is er gekeken naar zonnepanelen direct langs de
snelweg zoals bijvoorbeeld in Etten-Leur?
Nee, Shell heeft alleen naar de planlocatie in de
Oranjepolder gekeken. Deze planlocatie heeft andere
karakteristieken dan in Etten-Leur. De A59 ligt op een
primaire waterkering en een zonnepark als in EttenLeur is hier niet toegestaan.
Als de windmolens er niet komen, kan dit dan
opgevangen worden door meer zonnepanelen te
plaatsen in het zonnepark?
Als dit aan de orde komt, zullen de gemeente
en Shell bespreken wat mogelijkheden zijn. De
vergunningsaanvraag heeft alleen betrekking op het
beschreven plangebied.
Van wie is de grond voor het zonnepark?
Er zijn vier grondeigenaren in het plangebied voor

het zonnepark. De grond wordt niet aangekocht door
de initiatiefnemers, maar gepacht van de huidige
eigenaren. Shell is geen eigenaar van de grond.
Waar komen transformatiehuisjes en kunnen
deze groen geverfd worden?
In ons plan komen circa 15 huisjes die langs de
Hilleweg worden opgesteld. Deze kunnen eventueel
groen worden geverfd.
Wat is de reflectie van het zonnepark. Wat merk
je ervan?
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.
In de vergunningsaanvraag is beschreven dat deze
reflectie geen gevaar voor het verkeer op de A59
oplevert als gevolg van de opstelling van de panelen.
Ook zullen passanten in de Oranjepolder op de paden
geen significante last door schittering ondervinden
Zijn er ook doorzichtige panelen die gebruikt
kunnen worden?
Er bestaan panelen die gedeeltelijk zonlicht
doorlaten. Deze techniek is voor het zonnepark in de
Oranjepolder niet economisch haalbaar omdat de
kosten nog te hoog zijn.
Neemt het rendement van de panelen af als de
temperatuur stijgt?
Ja, het rendement van de panelen neemt af bij stijging
van de temperatuur, maar dat betekent ook dat
de panelen efficiënter zijn bij lagere temperaturen.
Deze gegevens worden meegenomen in de
opbrengstberekening.
Worden er dijken en waterkeringen verhoogd?
Nee, deze zullen niet worden verhoogd.
Wordt het grondwaterpeil veranderd?
Binnen het zonnepark zijn er mogelijkheden om
het waterpeil te verhogen, wat goede effecten op
de biodiversiteit kan hebben. Hier wordt verder
naar gekeken in overleg met het waterschap,
gezien mogelijke effecten op de omgeving en de
beheersplannen.

Leveren de zonnepanelen geluid op?
Nee, de zonnepanelen zelf produceren geen geluid.
Het geluid van de transformatoren is beperkt en valt
weg bij andere omgevingsgeluiden.
Heb ik zicht op de panelen als ik langs het park
wandel of rijd?
Vanaf de A59, de Statendamweg en een klein deel
van het fietspad langs het Kromgat is het park
zichtbaar. Vanuit alle andere punten rondom het
park zal het park niet zichtbaar zijn. Er is vooralsnog
bewust gekozen om langs het fietspad het zonnepark
te laten zien. Belanghebbenden gaven aan dat zij
het zonnepark vanaf het fietspad minder zichtbaar
willen hebben. Binnen de Biodiversiteitswerkgroep,
waarin ook 30 bewoners zitting nemen, zal besproken
worden hoe het zicht kan worden verminderd met
een groenstrook.
Waar komen de panelen vandaan?
Pas tijdens de aanbesteding zullen we duidelijkheid
hebben over de herkomst van de panelen voor dit
zonnepark.
Is het al bekend of het plan haalbaar? Zo niet, is
het plan haalbaar en wanneer is dit bekend?
Technisch is de realisatie van het plan haalbaar.
Voor het bouwen van zonneparken is subsidie
nodig. Het opwekken van zonnestroom is
ook een commerciële activiteit. Ondanks een
kostendaling van zonnepanelen en de toename
van opwekcapaciteit zijn de kosten zonder subsidie
hoger dan de opbrengsten. Om toch duurzame
energieprojecten van de grond te krijgen, heeft de
overheid een Stimulering Duurzame Energieproductie
subsidieregeling (SDE++) ingesteld. Nadat een
omgevingsvergunning is verleend, dient Shell de
aanvraag voor de SDE+ subsidie in. Tegelijkertijd
worden in deze fase de mogelijkheden voor de
netaansluiting verder uitgewerkt en wordt het
technische ontwerp voor het zonnepark verder
geoptimaliseerd. Als de SDE++ subsidie wordt
toegekend kan Shell op basis van de businesscase de
investeringsbeslissing nemen.
Hoe veel landbouwgrond wordt in Nederland voor
zonneparken gebruikt?
Er is ongeveer 10.000 hectare aan zonneparken nodig
om de Europese duurzaamheidsdoelstellingen te

halen, op een oppervlak van 1,8 miljoen hectare dus
ongeveer een 0,5 %.

4. Windpark
Hoeveel, waar en welk type (hoogte) windmolen(s)
kom(t)en er nu?
De windmolens die worden onderzocht hebben
een maximale tiphoogte van circa 235 meter.
De maximale rotordiameter is 170 meter. Eneco
onderzoekt de mogelijkheden voor de plaatsing van 2
windmolens.
Waarom zulke grote zeewindmolens?
Wat is de beweegreden om zulke hoge windmolens
in een dichtbevolkt gebied te plaatsen? Kunnen de
windmolens niet een maatje kleiner?
De maximale afmetingen zijn vereist om een haalbaar
project te kunnen realiseren als bijdrage aan de
duurzaamheidsambitie van de gemeente Oosterhout.
Graag wil ik een visuele impressie van de
hoogte van de windturbines, maar liefst ook
een visualisatie vanaf de wijk Schildersbuurt
(Dommelbergen).
Kan ik gevisualiseerd zien wat ik vanuit mijn
tuin kan waarnemen wat ik te zien krijg als de
windmolens er staan? En heb ik dan slagschaduw?
Zie website www.energieparka59.nl waarop
visualisaties vanuit omliggende punten van het
windpark zijn te vinden.
Waar in Noord-Brabant c.q. Nederland staan
windturbines van 235 meter hoog op land in
vergelijkbare omstandigheden?
Voor het antwoord op deze vraag kijk bij hoofdstuk
2. ENERGIEPARK ALGEMEEN.
Hoe zit het met berichten die ik steeds vaker lees,
dat windmolens amper rendabel zijn?
Is niet in generieke zin te beantwoorden, elk project
staat op zichzelf. Eneco bekijkt of een plan met twee
turbines haalbaar kan zijn.
Wat gaat er gebeuren met de 6 windmolens op het
Ikea en Martens terrein?

Onbekend, technische levensduur bedraagt naar
verwachting nog minstens 10 jaar. Gedurende deze
periode zal bezien worden of turbines vervangen
kunnen worden.
Wat als bewoners wel hinder ondervinden van de
windmolens. Worden deze dan verwijderd?
Nee, de windmolens worden niet verwijderd.
Wat is het effect van de windmolens op het
leefgebied aan de kant van Raamsdonksveer?
Inpasbaarheid van de windturbines is onderzocht en
wordt nader onderbouwd in de vergunningsaanvraag.
Er is sprake van een inpasbaar plan met
aanvaardbare impact (binnen wet- en regelgeving) op
Raamsdonkveer zo ver als dit aan de orde is.
Welk gevaar is er voor vogels?
Studies tot op heden verwachten een gering tot nihil
effect. Dit wordt nader onderbouwd in de Natuurtoets
als onderdeel van de vergunningsaanvraag.
Geluidshinder het gemiddelde, waarom niet
het moment als norm aanhouden i.v.m.
geluidshinder?
Voor het antwoord op deze vraag kijk op de website.
Onder het kopje vraag en antwoord -> windenergie.
Wat is de geluidsoverlast als de wind noordwest is?
Hier is geen specifieke berekening van. Op www.
energieparka59.nl vindt u meer informatie over de
norm van geluidscontouren van de windmolens.
Welke onderzoeken naar geluidsoverlast
(windturbines) zijn er en wat zijn de resultaten
daarvan?
Voor meer informatie kijkt u op de website www.
enegrieparka59.nl. Nadere onderbouwing volgt bij de
vergunningsaanvraag.

Hoe is de schaduwwerking van de windmolens bij
een laagstaande zon? Meer concreet, tot hoe ver
reikt de slagschaduw als de zon op zijn laagste
stand staat (boven de Steenbokskeerkring) ?
Op de website Energiepark A59 vindt u meer
informatie over de slagschaduw van de windmolens.

5. Natuur/biodiversiteit
Hoe zie je het zonnepark vanaf het fietspad en de
wegen? Blijven recreatieve routes gelijk?
Het ligt lager dan de A59, dus dan kijk je er overheen.
Gezien vanaf de Statendamweg bepaalt een haag het
beeld. Langs het fietspad langs het Kromgat komt
grotendeels een afschermende groenzone. Over
deze groenzone wordt gesproken in de werkgroep
Biodiversiteit. De recreatieve routes, langs het
Kromgat, blijven ongewijzigd.
Zou de grond onder panelen gebruikt kunnen
worden om gewassen te kweken?
Op deze manier zou inderdaad de grond een
dubbelfunctie kunnen krijgen. In het plan voor het
zonnepark is voor een andere dubbelfunctie gekozen
waarbij deze grond onder panelen wordt gebruikt om
de biodiversiteit te versterken.
Kunnen we niet een schapenweide aanleggen
onder en rond de zonnepanelen?
Schapenbegrazing is niet heel gunstig voor de
biodiversiteit. Alleen hooguit nabeweiding, laat in het
seizoen.
Zal er ook genoeg kale grond beschikbaar zijn
voor bepaalde biodiversiteit? Dus dat niet alles
begroeid raakt?
We proberen ook bijzondere nestelmilieus voor
insecten op te nemen, zoals dood hout onder
de panelen en kale grondwalletjes als basis voor
de hagen. In de uitwerking en met de werkgroep
Biodiversiteit gaan we dit verder detailleren.
Wordt bij het inrichten van het zonnepark de
biodiversiteit versterkt, zo ja hoe en hoe wordt
dat beheert tijdens de levensduur van het park?
Uit onderzoek in Engeland en Nederland is gebleken

dat bij een zonnepark de biodiversiteit hoger wordt,
met name wat betreft kruiden en insecten. Naturalis
Biodiversity Center voert hiervoor onderzoeken uit bij
de Shell zonneparken in Moerdijk en Heerenveen, en
adviseert bij de aanleg en beheer van het zonnepark.
Waarop is gebaseerd dat de biodiversiteit zal
toenemen als er een zonnepark wordt gebouwd?
Conclusies uit onderzoek in Engeland en door
Wageningen Universiteit laten dit zien. Net als
de resultaten van het onderzoek van Naturalis
Biodiversity Center uit Leiden op het zonnepark in
Moerdijk.
Kunnen er tussen de panelen paden worden
gemaakt voor insectenvriendelijke begroeiing en
ten behoeve van de bijenstand?
De ruimten tussen de panelen worden met een
geschikt zaadmengsel ingezaaid en extensief, 1
à 2 keer per jaar gemaaid. Op deze manier levert
de begroeiing een maximale bijdrage aan de
insectenfauna.
Wat gebeurt er onder de panelen? Hoe ziet de
grond onder de panelen er na paar jaar uit?
Onder de panelen wordt het donkerder en blijft het
vochtig door regenwater. De begroeiing blijft deels
gras en wordt deels ingezaaid met een zaadmengsel
van schaduwsoorten. Onder het park heeft de
beplanting zich dan aangepast aan de veranderde
lichtsituatie door het inzaaien van zaadmengsels. De
vochtsituatie blijft vrijwel ongewijzigd. De planten
zorgen voor inbreng van organische stof in de bodem
en daarmee behoud van de bodemvruchtbaarheid.
Hoe wordt regenwater naar de grond geleid als al
die panelen hier liggen?

Door spleten tussen de panelen breed genoeg te
laten.
Welk effect heeft het zonnepark op het
dierenwelzijn in de polder en de vegetatie?
Vrijwel alle andere dieren en diergroepen hebben
baat bij het park door rust, beschutting, ongestoorde
vegetatie. Het zonnepark heeft voor een beperkt
aantal dieren een negatief effect, zoals enkele
weidevogels. Deze vogels zullen van een open terrein
zullen worden afgeschrikt, andere zullen juist meer
rust en beschutting vinden, juist langs de slootjes in
het gebied, zoals de zilverreigers. Hazen en andere
kleine dieren kunnen goed leven in een zonnepark,
blijkt uit onderzoek, zeker omdat we de noodzakelijke
hekken loslaten van de grond. Voor reeën is het
zonnepark minder toegankelijk maar zij hebben veel
aan het compenserende groen in de randen.
Waar kunnen weidevogels, hazen en
andersoortige kleine dieren en reeën heen als
een deel van hun foerageergebied een zonnepark
wordt?
Hazen en andere kleine dieren kunnen goed leven in
een zonnepark, blijkt uit onderzoek, zeker omdat we
de noodzakelijke hekken loslaten van de grond en ze
goed het terrein kunnen betreden. Voor reeën is het
zonnepark minder toegankelijk maar zij hebben veel
aan het compenserende groen in de randen.
Wat zijn de effecten op populaties weidevolgels en
reigers?
De weidevogels van open terrein zullen worden
afgeschrikt, terwijl andere vogels juist meer rust en
beschutting zullen vinden, juist langs de slootjes in
het gebied, zoals de zilverreigers. Fauna onderzoek
geeft aan dat er voldoende vergelijkbaar gebied is
zodat populaties niet worden geschaad.
Wat is het effect van het zonnepark op de
populatie van de patrijzen?
Engels onderzoek heeft aangetoond dat het aantal
patrijzen toeneemt door aanleg van een zonnepark,
door de rust, beschutting en eetbare planten en zaden.
Aan de Statendamweg huizen uilen en andere
roofvogels die nu geconfronteerd worden
windmolens en zonnepanelen. Hoe vangen die
straks nog hun voedsel?

De muizenpopulatie tussen de panelen zal naar
verwachting toenemen, waardoor ook de roofvogels
zullen blijven komen. Wat betreft de windturbines is
onderzoek gedaan naar vliegbewegingen door bureau
Waardenburg. Zie voor conclusies Eneco.
Worden bomen die worden weggehaald
gecompenseerd?
Ja, het bosje dat midden in het plangebied ligt
wordt weggehaald om het park efficiënter te
laten functioneren en ook het open landschap te
herstellen. Het bosje is vooral een doorgeschoten
haag. Het heeft beperkte kwaliteit en een geïsoleerde
ligging. Dit bosje wordt aan de aan de oostzijde
gecompenseerd. Hier kan het groenoppervlak
een betere functie hebben als versterking van de
ecologische structuur in noordelijke en zuidelijke
richting.
Welk effect heeft het verdwijnen van het bosje op
de dieren?
Met name voor reeën en buizerds betekent het
verdwijnen van het bosje een verandering van hun
leefgebied. De reeën hebben baat bij compenserend
groen aan de randen van het zonnepark.
Hoe wordt IVN betrokken bij het versterken van
de biodiversiteit?
We gaan samen bespreken hoe de groeninrichting
van het zonnepark kan aansluiten bij de IVN
Natuurtuin.
Wat voor hagen zullen worden gebruikt rond het
zonnepark?
Gemengde hagen of meidoornhagen zullen worden
geplaatst. De soortenkeuze wordt afgestemd mede
op het vermijden van ziektes en plagen voor de
fruitteelt.
Kan de kleigrond worden verarmd om hierdoor
de grond geschikt te maken voor de groei
van bepaalde planten en bloemen? Vanuit de
Natuurtuin Oosterhout hebben we hier veel
kennis van en kunnen we wellicht meedenken.
Dit zou inderdaad mooi zijn als het kan. Hiervoor
zouden we de jaren van voorbereiding uitvoering
kunnen gebruiken. Hierover gaan we in de werkgroep
Biodiversiteit verder spreken.

6. Participatie
Op welke wijze kunnen de bewoners participeren
in het park, bijvoorbeeld met obligaties? Kan ik
hierover meepraten?
Participatie heeft als doel om een zo breed mogelijke
groep belanghebbenden te laten profiteren en om
de energietransitie in Oosterhout te versnellen. Na
het afronden van de omgevingsdialoog, waarbij
participatie een gesprekonderwerp was, wordt een

duurzaamheidsfonds hiervoor als meest kansrijk
gezien. Tijdens een participatieproces worden
de mogelijkheden verder uitgewerkt, waarbij
belanghebbenden in een Werkgroep Participatie
kunnen mee praten hierover. Voor deze werkgroep
hebben zich nu 20 bewoners aangemeld.

