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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van Shell New Energies (hierna: Shell) heeft Mees Ruimte & Milieu een onderbouwing opgesteld 
in het kader van een principeverzoek ten behoeve van de beoogde ontwikkeling van een zonnepark. Dit 
zonnepark maakt onderdeel uit van het te ontwikkelen Energiepark A59 (ook wel: Energiepark 
Oranjepolder) langs de A59. In dit energiepark wordt in samenwerking met diverse partijen en conform de 
gemeentelijke wens ingezet op een combinatie van zonne- en windenergie. In het zelfde gebied bestaat het 
concrete voornemen tot het realiseren van een windpark van 3 windturbines met een opgesteld vermogen 
van circa 15 megawatt (MW) door Eneco.  
 
Het initiatief omvat een zonnepark op een totaal een oppervlakte van ca. 37 ha en heeft een opgesteld 
vermogen van circa 48 MWp. Het zonnepark levert, afhankelijk van het type zonnepaneel, naar verwachting 
een jaarlijkse productie van circa 43,5 MWh. Dit is genoeg zonnestroom om circa 15.500 huishoudens te 
voorzien van elektriciteit en daarmee ongeveer twee derde van het aantal huishoudens in de gemeente 
Oosterhout (Gemeente Oosterhout telt ca. 23.000 huishoudens volgens cijfers van het CBS (1 januari 
2018)). 
 
Voordat voor de ontwikkeling een formele procedure kan worden opgestart, dient een principeverzoek te 
worden ingediend waaruit het plan op hoofdlijnen inzichtelijk wordt gemaakt. Voorliggende rapportage bevat 
de onderbouwing van de ontwikkeling, waarin wordt getoetst aan ruimtelijk beleid en omgevingsaspecten. 
Voor een aantal aspecten is reeds in deze fase een onderzoek uitgevoerd in het kader van de haalbaarheid 
van het plan. De onderbouwing gaat nadrukkelijk enkel in op het zonnepark. Voor het onderdeel wind binnen 
Energiepark Oranjepolder wordt een separate procedure gevolgd. Daar waar dit omwille van de samenhang 
nodig wordt geacht, wordt echter ook het windpark bij de omschrijving betrokken.  

1.2 Ligging projectgebied 
De projectlocatie betreft maakt onderdeel uit van de Oranjepolder. Het gebied ligt in het uiterste noorden 
van de gemeente en is bekend als de Hillenpolder. De noordzijde van de projectlocatie grenst aan de 
Rijksweg A59. Aan de oostzijde wordt de locatie begrensd door waterloop Kromgat. De zuidzijde grenst aan 
landelijk gebied en tevens de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dongemond (RWZI Dongemond). Aan de 
westzijde tot slot, is de Statendamweg gelegen, met direct daarachter water dat uitmondt in de Donge en 
verder richting het noorden in de Bergsche Maas.  
 
De gemeente heeft in haar beleid een gebied aangewezen dat bestemd is voor de ontwikkeling van het 
energiepark. Hierbinnen is ruimte voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie. Figuur 1 toont de 
gronden van het energiepark, met daarbinnen de aanduiding van het zonnepark.  
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figuur 1. Gronden onderdeel zon binnen Energiepark Oranjepolder    

 

Projectgebied opgesteld in GQIS 

1.3 Vigerend planologisch regime 
Ter plaatse van de projectlocatie zijn een aantal gemeentelijke plannen van toepassing en geldt voor een 
beperkt deel van de gronden ook een voorbereidingsbesluit vanuit het Rijk. De volgende plannen zijn 
vigerend:  
 “Buitengebied”, vastgesteld door de gemeenteraad van Oosterhout op 28 augustus 2014; 
 “Reparatie herziening Buitengebied 2016”, vastgesteld vastgesteld door de gemeenteraad van 

Oosterhout op 27 mei 2016.  
 Parapluherziening “Parkeren Oosterhout 2018”, vastgesteld vastgesteld door de gemeenteraad van 

Oosterhout op 3 juli 2018 
 Voorbereidingsbesluit “Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg)”, vastgesteld door de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 8 
oktober 2019.  

 
Voor het zonnepark zijn de bestemmingsplannen ten aanzien van het buitengebied en het 
voorbereidingsbesluit relevant. De parapluherziening heeft gelet op de aard van de ontwikkeling geen 
relevantie voor het plan. Het beoogde zonnepark brengt geen parkeerbehoefte met zich mee. Deze 
parapluherziening wordt daarom verder buiten beschouwing gelaten.  
 
Bestemmingsplan Buitengebied, inclusief Reparatie herziening 
Ter plaatse van het zonnepark is bestemmingsplan “Buitengebied” vigerend. Naar aanleiding van een 
uitspraak van de Raad van State zijn delen van dat plan vernietigd en heeft de gemeente betreffende 
planonderdelen te herzien. Hiertoe is op 27 mei 2016 het bestemmingsplan “Reparatie herziening 
buitengebied” vastgesteld. De twee plannen dienen in samenhang met elkaar te worden bezien, waarbij 
geldt dat de reparatieonderdelen de oorspronkelijke (vernietigde) planonderdelen van bestemmingsplan 
“Buitengebied” vervangen. Voor het overige is het oorspronkelijke bestemmingsplan nog vigerend.  
 
De locatie kent op basis van het bestemmingsplan in hoofdzaak de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 
Landschap’. Voor een beperkt deel gelden ook de bestemmingen ’Natuur, ‘Verkeer’ en ‘Water’. De 
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zuidoostgrens wordt doorsneden door de dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’. Verder gelden een aantal 
gebiedsaanduidingen, te weten: 
 gebiedsaanduiding geluidzone – industrie; 
 gebiedsaanduiding vrijwaringszone – weg; 
 gebiedsaanduiding vrijwaringszone – dijk; 
 
figuur 2. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied”  

 
                                   Verbeelding opgesteld in GQIS 

 

 Agrarisch met waarden – Landschap: Het overgrote deel van de projectlocatie kent de 
hoofdbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschap’. Deze gronden zijn bestemd voor het behoud, 
herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 
waarden en kenmerken van de onderscheidene gebieden en      agrarisch gebruik, zowel bedrijfsmatig 
als hobbymatig.  Met de bestemming samenhangende nevenactiviteiten en bij de bestemming 
behorende voorzieningen zijn eveneens toegestaan. Binnen deze bestemming is de aanleg van een 
zonnepanelenpark niet toegestaan. In de genoemde bestemming is daarnaast een vergunningstelsel 
opgenomen voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden. Dit stelsel 
is niet van toepassing wanneer het werken en werkzaamheden betreffen met een diepte van minder 
dan 50 cm. Van de in het artikel opgenomen werken en werkzaamheden is slechts één onderdeel van 
toepassing op het plan:   

o Beplanten van gronden met houtgewas hoger dan 1 meter.  
  
 Deze activiteit kan slechts worden toegestaan indien geen onevenredige aantasting plaatsvinden van 

de natuur- en landschappelijke waarden. Voor het zonnepark is door Smartland 
Landschapsarchitecten een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. In dit plan wordt expliciet 
rekening gehouden met de waarden en kenmerken van het landschap en natuurwaarden. Verder 
wordt opgemerkt dat geplande beplanting in het ontwerp hoger kan worden dan 1 meter, maar dit bij 
de aanplant er van naar verwachting niet zijn. Van onevenredige aantasting is geen sprake.  

 
 Verkeer en Water: Ook voor de gronden met de bestemming ‘Verkeer’ en ‘Water’ geldt dat de 

oprichting van een zonnepark niet mogelijk is, daar deze bestemmingen wegen en watergangen en al 
het daarbij behorende regelen. De bestaande wegen en watergangen blijven echter gehandhaafd en 
vrij van panelen, waardoor hier geen strijdigheden ontstaan.  
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 Natuur: Voor de bestemming ‘Natuur’ geldt het volgende. Deze gronden zijn hoofdzakelijk bestemd 

voor de instandhouding, herstel en/of ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische 
en abiotische waarden. Dit betreft een zeer beperkt deel van de projectlocatie, namelijk het noordelijke 
gedeelte van de Hillenweg en een smalle strook langs het oosten van de locatie. Ook binnen deze zone 
worden geen panelen of andere objecten gerealiseerd. Langs de oostzijde worden wel een aantal 
ingrepen voorzien ter versterking van de natuurwaarden aldaar. Deze ingrepen leiden niet tot een 
vergunningplicht voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden. Ook op dit onderdeel ontstaat 
geen strijdigheid met het bestemmingsplan.   

 
 Leiding – Riool: Door de zuidoostelijke punt van de locatie loopt een rioolleiding dat van en naar RWZI 

Dongemond leidt. Hiertoe is de dubbelbestemming ‘Leiding – Riool’ opgenomen, waarmee naast de 
andere daar voorkomende bestemmingen tevens de rioolleiding planologisch is geregeld. Ter plaatse 
van deze strook mag in principe niet worden gebouwd en gelden beperkingen ten aanzien van werken 
en werkzaamheden. Het zonnepark houdt rekening met deze leiding. De zone blijft dan ook vrij van 
panelen en andere objecten. Ook van de aanleg van diepwortelende of hoogopgaande beplanting is 
geen sprake. Wel dient de punt van het plangebied middels een kabel te worden betrokken bij het 
overige plangebied, zodat de kabel op enig punt de rioolleiding kruist. Hiertoe wordt te zijner tijd in het 
kader van de watertoets overleg gevoerd met het waterschap. Uit een informeel vooroverleg is reeds 
gebleken dat deze verbinding in principe mogelijk is, mits rekening wordt gehouden met de V.U.W. 
2004.1 Deze is in het bezit van initiatiefnemer en wordt in acht genomen. Bij de formele behandeling 
van de watertoets tijdens de planologische procedure wordt hier nader op ingegaan.  

 
 Waterstaat – Waterkering: Een beperkt deel van de projectlocatie kent tevens de dubbelbestemming 

‘Waterstaat – Waterkering’. Deze gronden zijn behalve de andere daar voorkomende bestemmingen 
(in dit geval de bestemming ‘Natuur’) mede bestemd voor de (aanleg van de) daar gelegen 
hoofdwaterkering, de daarbij behorende voorzieningen alsmede de instandhouding en bescherming 
van die kering. Zonnepanelen mogen binnen deze bestemming niet worden opgericht. Voor werken 
en werkzaamheden geldt het bepaalde binnen de andere daar voorkomende bestemmingen. Binnen 
deze bestemming worden geen zonnepanelen of andere projecten geplaatst. De gronden worden 
uitsluitend benut voor een goede landschappelijke inpassing van het plan alsmede voor de versterking 
van de biodiversiteit / ecologische waarde binnen het projectgebied. Uit de toetsing aan de 
bestemming ‘Natuur’ is reeds gebleken dat deze ingrepen niet leiden tot een vergunningplicht voor het 
uitvoeren van werken en werkzaamheden. Dit betekent dat deze vergunning ook niet noodzakelijk is 
op grond van de bestemming ‘Waterstaat – Waterkering’.  

 
 Gebiedsaanduidingen  

Naast de enkel- en dubbelbestemmingen zoals hierboven besproken, gelden nog een aantal 
gebiedsaanduidingen. Ten aanzien van de vrijwaringszone in verband met de Rijksweg A59 geldt dat 
binnen deze zone (het groene kader langs de weg) geen gebouwen mogen worden gebouwd, met het 
oog op mogelijk toekomstige wegverbredingen. Bouwwerken, zoals installaties voor zonnepanelen, zijn 
echter niet uitgesloten. De vrijwaringszone in verband met de A59 vormt daarom geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling. De geluidzone in verband met industrie vormt eveneens geen 
belemmering, omdat een zonnepark niet kan worden getypeerd als geluidgevoelig object. Verder geldt 
dat rekening moet worden gehouden met het de vrijwaringszone in verband met de dijk. Panelen 
worden niet binnen deze zone geplaatst. Dit onderdeel komt verder aan bod in paragraaf 4.3 van 
voorliggende onderbouwing.   

 
Op grond van het vigerende bestemmingsplan is de aanleg van een grondgebonden zonnepark niet 
mogelijk. Het doorlopen van een planologische procedure is noodzakelijk. Daarbij geldt dat ook sprake is 

  

1 Voorwaarden betreffende de Uitvoering en instandhouding van Werken door, resp. van derden, in de nabijheid van 
zuiveringstechnische eigendommen (persleidingen, rioolgemalen en zuiveringen e.d.) van het waterschap Brabantse 
Delta 
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van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, bestaande uit de aanplant 
van houtgewas hoger dan 1 meter. Dit onderdeel wordt meegenomen in de planologische procedure.  
 
Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) 
Het Rijk is voornemens een (ondergrondse) 380 kilovolt hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen 
Rilland en Tilburg. Hiertoe wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld. Om te voorkomen dat zich in de 
tussentijd ontwikkelingen voordoen waardoor de gronden minder geschikt worden voor de aanleg van deze 
verbinding, heeft het Rijk een voorbereidingsbesluit genomen, dat sinds 12 oktober 2019 van kracht is. Op 
grond van dit besluit geldt binnen het besluitgebied een verbod om zonder omgevingsvergunning bepaalde 
werken en werkzaamheden te verrichten en het bestaande gebruik van gronden en bouwwerk te wijzigen 
in een aantal gevoelige en gevaarlijke functies. Figuur 3 toont het besluitgebied behorende bij het 
voorbereidingsbesluit.  
 
figuur 3. Aanduiding besluitgebied Voorbereidingsbesluit Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) 

 
bron: www. ruimtelijkeplannen.nl 

Op grond van het voorbereidingsbesluit is een omgevingsvergunning vereist voor:  
a. het aanbrengen of rooien van beplanting en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en het aanleggen van drainage.  
e. Het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.  
Verboden gebruik betreft de uitvoering van activiteiten met en/of opslag van gevaarlijke stoffen onder 
andere in het kader van de Wet milieubeheer. Eveneens verboden is de realisatie van gevoelige 
bestemmingen, zoals woningen en scholen.  
 
Een beperkt deel van het zonnepark overlapt met de gronden binnen het besluitgebied. Het betreft een 
smalle strook langs de oostzijde van het projectgebied, dat samenvalt met de bestemming ‘Natuur’ en 
dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ uit het vigerende bestemmingsplan. Binnen deze gronden 
worden geen panelen en andere objecten opgericht. Daarnaast is geen sprake van de realisatie van de in 
het besluit genoemde functies. Ook van de (zonder omgevingsvergunning) verboden werken en 
werkzaamheden is geen sprake. Van strijdigheid met het voorbereidingsbesluit is daarom geen sprake.  
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1.4 Juridisch kader 
 
Procedure ‘planologisch strijdig gebruik’ 
De planologische procedure zal worden doorlopen aan de hand van de omgevingsvergunning ‘planologisch 
strijdig gebruik’ als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Aan de hand van die omgevingsvergunning kan van het vigerende 
bestemmingsplan worden afgeweken. Op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 3o van de Wabo 
dient de motivering van het besluit een Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) te bevatten. Voorliggend 
document vormt daarmee tevens de basis voor de uiteindelijk op te stellen GRO.  
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2 Projectbeschrijving 
 

2.1 Huidige situatie  

2.1.1 Functionele structuur 

Het projectgebied betreft in de huidige situatie agrarisch gebied. In de nabijheid van de projectlocatie zijn 
geen woningen geprojecteerd (meest nabijgelegen woning op een afstand van ca. 600 meter). Andere 
functies die wel binnen en in de directe nabijheid van de locatie zijn gesitueerd zijn:  
 Bedrijven 
 Natuur 
 Infrastructuur.  
 
Bedrijven 
Aan de overzijde van het water langs de Statendamweg is een bedrijventerrein gelegen. Het betreft 
bedrijventerrein Weststad – Statendam, waarbinnen geluidszoneplichtige inrichtingen tot maximaal 
milieucategorie 5 zijn toegestaan. Op dit terrein zijn tevens zes windturbines aanwezig.  
 
Daarnaast grenst de locatie met de zuidgrens aan RWZI Dongemond.  Een ondergrondse rioolleiding voor 
afvalwater loopt naar de RWZI en doorkruist het oostelijke puntje van het projectgebied. Dit betreft een ø700 
asbestcement persleiding (zie verder paragraaf 4.3). 
 
figuur 4. Situering riolering RWZI 

 
bron: ruimtelijkeplannen.nl 

 

Natuur 
Op basis van het bestemmingsplan liggen binnen en rondom de locatie diverse natuurbestemmingen. Uit 
de beoordeling van provinciaal beleid en natuur (paragraaf 3.2 en 4.9) blijkt dat het gebied tevens grenst 
aan het Natuurnetwerk Brabant en een ecologische verbindingszone. Van Natura 2000-gebieden is geen 
sprake. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft de Biesbosch, gelegen op een afstand van ca. 
3,5 kilometer ten opzichte van de projectlocatie.  
 
Infrastructuur 
Diverse vormen van infrastructuur liggen binnen en rondom de projectlocatie.  
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 Weginfrastructuur: Aan de noordzijde van het projectgebied is de A59 gesitueerd. Daarnaast wordt 
de locatie doorsneden door de centraal gelegen Hillenweg.  

 Water: Langs de westzijde van het projectgebied is het Wilhelminakanaal gelegen. Dit kanaal wordt 
gebruikt voor binnenscheepvaart. Hier is tevens een waterkering gelegen, waarvoor de 
dubbelbestemming ‘Waterstaat – Waterkering’ is opgenomen. Langs de oostzijde loopt het 
Kromgat. Ook hier is sprake van een waterkering met bijbehorende dubbelbestemming.  

 Hoogspanningsverbinding: op dit moment loopt direct ten oosten van de locatie een 150 kV 
hoogspanningsverbinding. Zoals uit paragraaf 1.3 is gebleken, heeft het Rijk het doel hier een 380 
kV hoogspanningsverbinding te realiseren.  

2.1.2 Landschappelijke structuur 

In het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied” is 
informatie opgenomen over de landschappelijke 
structuur van de Oranjepolder. Daarvoor geldt dat het 
landschap in Oosterhout zich kenmerkt door open 
agrarische gebieden en agrarische 
coulisselandschappen. Door de ligging op de overgang 
van klei naar zand, komen in het buitengebied van 
Oosterhout vier landschapsstructuren voor. Dit zijn de 
zeekleizone, de randzone, de veenzone en de 
zandzone. De Oranjepolder valt binnen de zeekleizone.   
  
De kenmerkende onderdelen van de zeekleizone zijn de 
polders met kreken, killen en sloten en (in oorsprong) 
ook de afwezigheid van bebouwing. Van de 
oorspronkelijke structuur is weinig nog herkenbaar, 
omdat de kreken, killen, sloten en verkaveling totaal zijn 
veranderd door ruilverkavelingswerken, de polders 
doorsneden zijn met grote infrastructurele werken (de 
kanalen, haven, twee autosnelwegen en omdat grote 
delen van de polders zijn bebouwd (Dommelbergen, 
Weststad). Samenhang tussen landschapsvormende 
elementen is er dan ook nog nauwelijks.   
  
Het Kromgat is een beeldbepalend element, waaruit de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap zich laat 
aflezen. Voor het Wilhelminakanaal geldt dit niet; deze 
is uit een oogpunt van functionaliteit ontstaan 
(gegraven). Door de beplanting erlangs heeft het 
Wilhelminakanaal zich wel gevoegd in het landschap en 
is door zijn functie zeer structuurbepalend.  
  
Aan het verkavelingspatroon van de Oranjepolder is te 
zien dat het hier om een laag gelegen (van oorsprong 
zeer nat) gebied gaat, met als kenmerk veel sloten en 
smalle kavels. In de overige polders is het 
verkavelingspatroon zodanig veranderd, dat de 
samenhang met het natuurlijke systeem verloren is 
gegaan.                   Tijdenreeks Oranjepolder, Smartland Landschapsarchitecten 

  
De polders tussen de rijksweg A27 en het Wilhelminakanaal, waaronder de Oranjepolder,  missen de verre 
uitzichten wegens dominante structuren op de achtergrond of dichterbij in het blikveld, o.a. de 
bebouwingsrand van Dommelbergen, de waterzuiveringsinstallatie en het Wilhelminakanaal. 
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2.2 Situatie na planontwikkeling 
Op de locatie wordt conform gemeentelijke wens (zie ook paragraaf 3.4.4) een energiepark ontwikkeld, 
waarin toepassingen voor zon- en wind gecombineerd worden ingezet. Procedureel gezien worden zon en 
wind losgetrokken, waardoor beide initiatieven via een separate procedure planologisch worden mogelijk 
gemaakt. Voor een volledig beeld van de eindsituatie wordt in subparagraaf 2.2.1 op beide onderdelen 
ingegaan. Subparagraaf 2.2.2 gaat in op de landschappelijke inpassing en gaat enkel in op het onderdeel 
zon.  Binnen het zonnepark is uiteraard wel rekening gehouden met de plaatsing van windturbines.  

2.2.1 Componenten Energiepark Oranjepolder 

2.2.1.1 Zonnepark  

Het zonnepark bestaat uit een aantal technische toepassingen. Naast panelen zijn ook 
omvormers/transformatorhuisjes noodzakelijk. De betreffende onderdelen en de opbrengst van het 
zonnepark worden hieronder besproken. Het betreft hier uitsluitend de technische omschrijving. Voor het 
overige wordt verwezen naar paragraaf 2.2.2, waar het inpassingsplan wordt besproken.  
 
Omvang zonnepark en opbrengst 
Het doel is een zonnepanelenpark te realiseren voor de duur van 25 jaar. De omvang van de locatie 
bedraagt ca. 37 ha. Hierbinnen kan een zonnepark worden opgericht dat een vermogen kent van ca. 48 
MWp. Dit heeft een CO2-reductie van ongeveer 26.000 ton per jaar als gevolg. De met dit zonnepark op 
te wekken duurzame energie kan worden vergeleken met het energieverbruik van ongeveer 15.500 
huishoudens. Dit is gebaseerd op algemene cijfers van het CBS, op basis waarvan een gemiddeld 
verbruik in Nederland geldt van 2.790 kWh per huishouden op jaarbasis.2  
 
Panelen 
Panelen worden in een oost-westopstelling geplaatst en krijgen een hoogte van ca. 2,5 meter (hoogste 
punt). De oost-west opstelling zorgt voor een dakjesvorm, waarbij wel ruimte blijft tussen de panelen en 
paneelrijen. Het laagste punt van de panelen hangt op ca. 80 cm boven de grond. Op dit moment worden 
de mogelijkheden onderzocht deze panelen via een zogeheten PEG-systeem in de grond te verankeren. 
Hierdoor komt de fundering van de panelen op niet dieper dan 40 cm beneden maaiveld, wat relevant is in 
het kader van archeologie (zie paragraaf 4.1).  
 
Transformatorhuisjes en omvormers 
Naast panelen zijn ook transformatorhuisjes en omvormers noodzakelijk voor het in werking hebben van 
een zonnepark. Op basis van de voorgenomen oost-west opstelling van de panelen en de uiteindelijk 
gekozen installatie kan uit worden gegaan van ca. 14 tot 16 transformatorhuisjes, voornamelijk geplaatst 
langs de Hillenweg in het midden van het park. De transformatorhuisjes kunnen afhankelijk van de gekozen 
installatie tevens de omvormers huisvesten. De omvang en grootte van een transformatorhuisje zal 
ongeveer neerkomen op 6 tot 8 m lang, 2 tot 3 m breed en 2 tot 3 meter hoog. Dit kan echter nog wijzigen, 
volgend op de grootte van de transformator en/of de toevoeging van de omvormers. Ook zal er bij het punt 
van de aansluiting met de transportkabel een DNO (overdrachtspunt middenspanning netwerkbeheerder) 
worden geplaatst.  
  

  

2 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81528NED/table?fromstatweb 
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figuur 5. Impressie transformatorhuisje 

 
    bron: Shell New Energies 

Hekwerk 
Met het oog op de publieke veiligheid dient tot slot een hekwerk te worden geplaatst om het park 
ontoegankelijk te maken voor onbevoegden. Het hekwerk wordt ca. 2 meter hoog en uitgevoerd in een 
gepoedercoat zwart, donkdergrijs of donkergroen. Bij de uiteindelijke aanvraag worden de benodigde 
details verder uitgewerkt.  

2.2.1.2 Ruimte voor wind  

Op drie (voorlopige) locaties binnen de plangrenzen van het Energiepark Oranjepolder wordt onder 
toepassing van een separate procedure een windturbine opgericht. De windturbines en zonnepanelen 
tezamen vormen het Energiepark Oranjepolder. Twee van de windturbines zijn gesitueerd binnen de 
grenzen van het zonnepark. In het definitieve ontwerp wordt rekening gehouden met de voorlopige locaties 
en geplande omvang van de windturbines door hier ruimte voor te reserveren. Te denken valt aan het 
permanent en/of tijdelijk reserveren van de kraanopstelplaats, de benodigde ruimte voor bochten van 
uitzonderlijk vervoer (zie figuren 6 en 7) en de plaatsing van hekken, om zo de mogelijkheid te creëren voor 
de constructie en exploitatie van zowel de windturbines als het zonnepark. 
 
figuur 6. Voorlopige locatie en ruimtebeslag windturbines Eneco  

 
bron: Eneco 



Mees Ruimte & Milieu | 18196  Pagina | 15 
  

figuur 7. Impressie bochtstralen bij uitzonderlijke transporten 

 
bron: Eneco 

Wanneer de formele vergunning zal worden aangevraagd zal er in het voorgestelde ontwerp in detail worden 
ingegaan op de gereserveerde ruimte en de voorgestelde bouwplanning. In het schetsontwerp 
landschappelijke inpassing (zie navolgende hierna) is de (voorlopige) locatie van de turbines te zien en is 
hier rekening mee gehouden.  

2.2.2 Voorstel landschappelijke inpassing  

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is door Smartland Landschapsarchitecten een schetsontwerp 
opgesteld. Dit vormt het vetrekpunt voor het op te stellen inpassingsplan en legt in de basis de koppeling 
tussen andere aspecten die in dit plan kunnen worden meegenomen. In onderhavig geval kan gedacht 
worden aan de aspecten ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Figuur 8 toont het schetsontwerp.  
 
figuur 8. Schetsontwerp  

 
bron: Smartland Landschapsarchitecten 

Voorgesteld wordt een sterk zonnepark te realiseren waarbij rekening wordt gehouden met ruimte voor het 
geplande windpark binnen de plangrenzen. Vooralsnog worden twee turbines binnen de grenzen van het 
zonnepark voorzien. De derde valt hierbuiten. In het schetsontwerp is de benodigde ruimte vrijgehouden 
voor de windturbines.   
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figuur 9. Landschappelijke structuur en zichtlijnen  

 
bron: Smartland Landschapsarchitecten 

Met de situering van de panelen in oost-westopstelling worden de bestaande percelen en watergangen 
gerespecteerd, en wordt de richting van het landschap gehandhaafd en benadrukt. Het doel is hier de 
waaierstructuur die oorspronkelijk in het krekenlandschap aanwezig was en die zich in de tijd met enige 
moeite is blijven manifesteren te versterken. Ook bestaat de optie de lijn van de Amertak te versterken door 
aan de Statendamweg een haag te introduceren, die het directe zicht op het zonnepark verzacht, en de 
ecologische structuur versterkt. Mogelijkheden hiertoe worden nog onderzocht. 
 
Daarnaast worden opties overwogen om de recreatief belangrijke kreek Kromgat te versterken. Daarbij kan 
bijvoorbeeld worden gedacht aan een verbrede groenzone als versterking van de ecologische structuur 
NNN, een en ander in aansluiting op de beleving van recreanten. Onderdeel van onderzoek is ook de 
versterking van de biodiversiteit, door bijvoorbeeld dood hout en/of boomstammen onder de panelen aan 
te brengen. Kansen voor biodiversiteit volgen vooral uit de zeer verarmde situatie van het huidige landelijk 
gebied. Een zonnepark biedt uitstekende kansen om hierin veel verbetering te realiseren. Ontwikkeling van 
zon op deze kleigrond kan de huidige aanliggende groenstructuur gekoppeld aan de Donge versterken. De 
biodiversiteit kan verder worden verhoogd door het aanbrengen van passende schaduwminnende 
ondergroei van kleibossen.  
 
figuur 10. Ecologische meerwaarde  

 
bron: Smartland Landschapsarchitecten 
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De gezamenlijke ingrepen resulteren tot een efficiënt en integraal plan met brede maatschappelijke 
meerwaarde. In het uiteindelijke landschappelijke inpassingsplan wordt in detail ingegaan op de diverse 
planonderdelen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit en de daarmee samenhangende 
ontwerpkeuzes. Het huidige schetsontwerp leidt tot de volgende impressies en doorsneden (figuren 11 tot 
en met 14) van het zonnepark.   
 
figuur 11. Vogelvluchtimpressies zonnepark vanuit oosten   

 
 
figuur 12. Beeld zonnepark Kromgat (oost) 

  
 
figuur 13. Beeld zonnepark Statendamweg (westzijde) 
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figuur 14. Dwarsdoorsnedes 

 

2.2.3 Verkeer en parkeren 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient de verkeers- en parkeersituatie beoordeeld te worden om er voor te 
zorgen dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid en een goede ontsluiting alsook om 
ongewenste verkeerssituaties zoals een te grote verkeersdruk op een weg, te voorkomen.  
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Een zonnepark brengt in beginsel nagenoeg geen parkeerbehoefte met zich mee, omdat het een functie is 
die over het algemeen geen bezoekers of publiek aantrekt. Hierdoor is ook de verkeersaantrekkende 
werking laag.  
 
Er is alleen een pad nodig voor aanleg en beheer van de panelen en watergangen. Deze paden worden 
onverharde graspaden van ca. 3 meter breed. Het voorgenomen plan heeft verder geen grote gevolgen 
voor het verkeer en het parkeren. Ten behoeve van het beheer (en tijdens de aanleg- en ontmantelingsfase) 
zal het zonneveld wel bereikbaar moeten zijn. Dit gebeurt aan de zuidkant van de projectlocatie, via de 
Hillenweg. Dit is een pad dat in de huidige situatie al aanwezig is en het projectgebied doorsnijdt. Het gaat 
heir om een overzichtelijke ontsluiting, welke ook na planontwikkeling open blijft. Er zijn geen woningen in 
de directe nabijheid gelegen die hiervan hinder kunnen ondervinden. De waterzuiveringsinstallatie die ten 
zuiden is gelegen, wordt eveneens via dit pad ontsloten.  
 
Er worden geen parkeergelegenheden gerealiseerd, aangezien het park niet openbaar toegankelijk wordt. 
Ook worden er geen nieuwe wandel- en/of fietspaden aangelegd. 
  



Mees Ruimte & Milieu | 18196  Pagina | 20 
  

3 Beleidskaders 
 

3.1 Rijksbeleid 
 
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, vastgesteld 13 maart 2012) is een structuurvisie van het 
Rijk, waarin zij ambities schetst voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. De SVIR 
bundelt alle infrastructurele en ruimtelijke onderwerpen in één structuurvisie voor Nederland.  
 
Met de SVIR is een nieuwe weg ingeslagen, waarbij het Rijk in de eerste plaats verantwoordelijkheden over 
heeft gedragen aan provincies, gemeenten en waterschappen. Op die manier is de decentralisatie ingezet 
en brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij diegene die het aangaat. Het Rijk zit daarmee 
zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten en richt zich op het versterken van de 
internationale positie van Nederland en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel.  
 
Door te kiezen voor de selectieve inzet van het Rijksbeleid op 13 nationale belangen, krijgt de overheid de 
ruimte om haar hoofddoelstelling na te streven: Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Die 
nationale belangen betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, het 
behouden en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de waterveiligheid en 
zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en cultuurhistorische waarden. Verder blijft het 
Rijk uiteraard verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijke ordening.   
 
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Het gaat om het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  
 
Relatie tot ontwikkeling 
De ontwikkeling voorziet in de realisatie van duurzame energievoorziening voor de gemeente Oosterhout. 
Duurzame energie is een onderwerp van nationale belangen in de SVIR. Het SVIR ziet echter met name op 
windenergie op zee en land, en laat beleid inzake andere vormen van duurzame energie over aan provincies 
en gemeenten. Dit belang (nationaal belang 2) wordt daarom niet geraakt met het beoogde zonnepark. Ook 
van andere nationale belangen is geen sprake.  
 
Conclusie  
De ontwikkeling is niet in strijd met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk. Gelet op de aard 
van de ontwikkeling is dit Rijksbeleid niet van toepassing op het project. Voor ruimtelijk beleid dient het 
provinciaal en gemeentelijk beleid te worden geraadpleegd.  
 
3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft de juridische kaders die nodig zijn om het 
vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen en legt daarmee nationale ruimtelijke belangen vast. De ruimtelijke 
onderwerpen van nationaal belang zijn daardoor beperkt. Het bevat regels die de beleidsruimte van andere 
overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat 
noodzakelijk maken. In hoofdstuk 2 van het Barro is, om de nationale belangen te beschermen per 
onderwerp (één onderwerp per titel) aangegeven welke beperkingen er per welk (ruimtelijk) gebied gelden.  
 
Relatie tot ontwikkeling  
Het Barro legt geen restricties op voor de locatie waar de ontwikkeling wordt voorzien.  
 
3.1.3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
Het Bro stelt vanuit de Rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische 
kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende 
overheden. Onderwerpen zoals Ladder voor duurzame verstedelijking en de proceseisen voor goed 
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ontwerp, aandacht voor de waterhuishouding (watertoets), het milieu en het cultureel erfgoed zijn allen 
geborgd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De relevante onderwerpen voor onderhavig project worden 
behandeld in hoofdstuk 4, waarin de ruimtelijke en milieutechnische aspecten worden behandeld in het 
overkoepelende hoofdstuk Omgevingsaspecten. Voor de  Ladder voor duurzame verstedelijking geldt het 
volgende. 
 
Uit een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) blijkt dat 
voor de aanleg van een zonnepark het doorlopen van de Ladder voor duurzame verstedelijking niet nodig 
is. Dit omdat de ontwikkeling van een zonnepark niet als stedelijke ontwikkeling wordt getypeerd. Daarbij 
neemt de Raad van State in aanmerking dat een zonnepark zich bij uitstek niet goed leent voor realisatie 
binnen bestaand stedelijk gebied. Wanneer de Ladder van toepassing zou zijn op dergelijke ontwikkelingen, 
zou dit betekenen dat het bevoegd gezag telkens opnieuw dient te motiveren waarom de ontwikkeling niet 
binnenstedelijk plaats kan vinden. Dat is in het geval van een initiatief zoals voorliggende ontwikkeling, niet 
logisch. De Ladder voor duurzame verstedelijking hoeft daarom niet doorlopen te worden. Verwezen wordt 
naar de uitspraak van 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:178. De nut en noodzaak van het project zal 
evenwel blijken uit de navolgende beleidsparagrafen.   

3.1.4 Energieakkoord voor duurzame groei  

In 2013 hebben in totaal 47 veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- 
en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties en financiële instellingen zich verbonden aan 
het Energieakkoord voor duurzame groei. Daarin is vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam 
moet zijn opgewekt met een verdere stijging van dit aandeel naar 16% in 2023. In het akkoord zijn tien 
pijlers opgenomen die moeten leiden tot een duurzame energieopwekking. Het opschalen van 
hernieuwbare energieopwekking vormt als tweede pijler onderdeel van het programma. Het versnellen van 
de productie is nodig omdat Nederland met een aandeel van 4% achterloopt op de rest van Europa. Een 
intensieve inzet op verschillende bronnen van hernieuwbare opwekking is daarom noodzakelijk. De lokale 
opwekking van energie, zoals zonne-energie, vormt daarbij één van de mogelijkheden, die eventueel 
gecombineerd kan worden ingezet met andere vormen van energieopwekking.  
 
Relatie tot ontwikkeling  
Het beoogde zonnepark maakt onderdeel uit van het Energiepark Oranjepolder, waarin de toepassing van 
zonne- en windenergie gecombineerd worden ingezet. Met de productie van ca. 48 MWp op jaarbasis 
(onderdeel zon), kunnen ongeveer 15.500 inwoners worden voorzien van duurzame stroom. Dit vormt 
ongeveer twee derde van alle inwoners van Oosterhout. Het zonnepark draagt daarom bij aan de 
doelstellingen de energieproductie op te schalen.  

3.1.5 Energierapport 2016  

Vanuit het Klimaatakkoord van Parijs is op mondiaal niveau afgesproken dat vanaf 2050 sprake moet zijn 
van klimaatneutraliteit. Dat betekent dat er een balans moet zijn tussen de uitstoot en vastlegging van 
broeikassen. Gelet daarop is het nodig de nodige inspanningen te leveren de Europese afspraken voor 
2020, 2030 en 2050 na te leveren, evenals de afspraken uit het hiervoor besproken Energieakkoord. Het 
Energierapport geeft daarom een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland en 
geeft aan dat Nederland de broeikasgassen drastisch terug dient te dringen. Om deze uitdaging te behalen, 
stelt het kabinet voor de noodzakelijke transitie naar duurzame energie, drie uitgangspunten centraal:   
1. sturen op CO2-reductie;  
2. verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt;  
3. integreren van energie in het ruimtelijk beleid.   
 
De Nederlandse energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van eindige fossiele 
brandstoffen. Het kabinet wil onder meer de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95% terugdringen 
op Europees niveau. Op dit moment is Nederland voor onze energievoorziening nog voor bijna 95% 
afhankelijk van fossiele brandstoffen.  
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De energietransitie heeft alleen kans van slagen als vroegtijdig en zorgvuldig het gesprek wordt aangegaan 
met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de ruimtelijke inpassing van productie, opslag 
en transport van energie. Zoveel als mogelijk moet gezamenlijk de afweging plaatsvinden tussen de bijdrage 
van een initiatief aan de energievoorziening en de overlast of risico's die dit voor omwonenden met zich 
meebrengt. Dit wordt de ‘energiedialoog’ genoemd.  
 
Relatie tot ontwikkeling  
Binnen Energiepark Oranjepolder wordt een zonnepark opgericht dat met een oppervlakte van ca. 37 ha 
een vermogen van ca. 48 MWp. De daarmee op te wekken duurzame energie levert een CO2-reductie van 
ongeveer 26.000 ton op jaarbasis op. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de 
CO2-uitstoot.  
 
Het genoemde energiedioloog vindt in dit geval plaats middels een omgevingsdialoog. Deze vorm van 
participatie loopt parallel aan het proces van planontwikkeling.  Verwezen wordt naar hoofdstuk 5, waar 
onder andere de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan wordt gemotiveerd.   

3.1.6 Nationaal Klimaatakkoord  

Om de doelen te halen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken heeft Nederland gewerkt aan 
een nationaal Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden concrete afspraken over de maatregelen waarmee de CO2-uitstoot in Nederland gehalveerd kan 
worden. Verschillende sectoren (sectortafels gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik, 
mobiliteit en elektriciteit) denken mee over concrete plannen.  
  
Het centrale doel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 
Nederland met ten minste 49% in 2030 ten opzichte van 1990, de verschillende sectoren (zoals gebouwde 
omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit, landbouw en landgebruik) hebben hier hun eigen taak en rol in 
om dit gezamenlijk te bereiken.   
  
Aan de sectortafel 'elektriciteit' zijn afspraken geformuleerd die ertoe moeten leiden dat in 2030 meer dan 
70% van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen komt. Een belangrijk doel is derhalve het 
vergroten van de productie van hernieuwbare energie. De omschakeling heeft impact op de leefomgeving. 
Gemeenten en provincies hebben hierin met de aanpak van de Regionale Energie Strategieën (RES, zie 
paragraaf 3.3) een belangrijke rol. Daarbij steunt het kabinet de mogelijkheid voor bewoners om te kunnen 
participeren in lokale energieprojecten.  
  
De productie van hernieuwbare energie moet vervijfvoudigen. Concreet wordt hierbij gestreefd naar het 
opschalen van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen tot 84 TWh (terawattuur). De productie 
wind op zee moet worden uitgebreid, maar ook de productie zon en wind op land. In de hoofdlijnen staat 
als doel beschreven dat in 2030 via windenergie en zonne-energie op land 35 TWh wordt gerealiseerd. 
Tevens wordt benadrukt dat de beschikbare ruimte zo efficiënt mogelijk benut moet worden door 
meervoudig ruimtegebruik. Vraag en aanbod dienen zoveel mogelijk bij elkaar gebracht te worden. Ten 
slotte is gesteld dat het belangrijk is om te zoeken naar functiecombinaties en aan te sluiten bij specifieke 
kwaliteiten van het gebied.   
  
Relatie tot ontwikkeling 
Met de realisatie van het zonnepark wordt de productie van zon op land verder uitgebreid. Met een 
vermogen van 48 MWp komt de productie weer een stapje dichterbij de noodzakelijke 35 TWh voor zonne-
energie. Het park kent daarnaast een efficiënte benutting van de ruimte, doordat zonne- en windenergie 
gecombineerd worden ingezet. Het zonnepark houdt in de uitvoering en ontwikkeling rekening met de 
plaatsing van de windturbines van Eneco. Meervoudig ruimtegebruik is daarnaast ook terug te zien in de 
toe te passen maatregelen ter versterking van de biodiversiteit ter plaatse. De ontwikkeling is daarmee in 
lijn met het Nationaal Energieakkoord.  
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3.1.7 Klimaat- en Energieverkenning 2019 en policy brief ‘Het Klimaatakkoord: effecten en 
aandachtspunten’ 

De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 geeft een geactualiseerd beeld van de nationale 
broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot en met 2030. De KEV verschijnt jaarlijks conform de 
Klimaatwet uit 2019 en komt in de plaats van de eerdere Nationale Energieverkenningen (NEV). De KEBV 
2019 is de eerste KEV die in het kader van de Klimaatwet is uitgevoerd.  
 
De KEV 2019 hanteert net als eerdere NEV’s de standaard peildatum van 1 mei voor het vastgestelde of 
voorgenomen beleid. Beleid dat na deze datum wordt aangekondigd, kan niet in de KEV worden 
opgenomen. Daarnaast gelden enkele andere criteria voor het opnemen van beleidsvoornemens in de KEV. 
Zo moet het beleid in openbare stukken zijn gepubliceerd en moet het voldoende concreet zijn uitgewerkt. 
De nieuw aangekondigde maatregelen in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 waren derhalve te laat om 
nog in de KEV 2019 te kunnen worden meegenomen. Bovendien voldoen nog niet alle aangekondigde 
maatregelen aan de criteria om in de KEV doorgerekend te kunnen worden. Gelet daarop heeft het kabinet 
het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd nog een separate, aanvullende analyse uit te voeren, 
waarin de in juni 2019 gepresenteerde maatregelen wel kunnen worden meegenomen.  
 
De policy brief ‘Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten’ geeft invulling aan dit verzoek, door in te 
gaan op twee hoofdvragen. Enerzijds onderzoekt de studie of met Klimaatakkoord meer emissiereductie 
kan worden gerealiseerd dan met het ontwerp Klimaatakkoord. Het antwoord daarop is bevestigend. 
Anderzijds geeft de studie antwoord op de vraag of het doel van 49% emissiereductie bij uitvoering van het 
akkoord bereikt wordt. Ondanks het grotere effect is het antwoord op deze vraag negatief. De studie 
concludeert dan met het akkoord een reductie van 43% - 48% bereikt kan worden.  
 
Relatie tot ontwikkeling  
De oprichting van het beoogde zonnepark brengt de emissiereductie weer eens tap verder richting het 
behalen van de gestelde doelen. Een CO2-recutie van ca. 26.000 ton op jaarbasis is aan de orde, zodoende 
levert het park een waardevolle bijdrage aan de verwezenlijking van de nationale doelstellingen. 
   

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Energieagenda Noord-Brabant 2019 - 2030 

De Energieagenda Noord-Brabant 2019-2030 (Energieagenda 2030) omschrijft de te varen koers ten 
aanzien van energietransitie vormt met enkele leidende principes de leidraad voor het handelen van de 
provincie. Dit met het doel om in 2050 in Brabant 100% duurzame energie en een reductie van 90% van 
de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 te bereiken. Hiervoor is, ook op weg naar 2030, een wezenlijke 
verandering noodzakelijk. Om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften 
van partners, zet de provincie in op hoofdlijnen, en niet op een blauwdruk van projecten en maatregelen. 
Om de Brabantse energietransitie te realiseren, volgt de provincie de strategische lijnen die in de 
Energieagenda 2019-2030 zijn uitgezet: 
1. mobiliseren van de samenleving 
2. selectief en slim stimuleren van koplopers, en 
3. slim integraal combineren. 
 
Deze strategische lijnen helpen om binnen 5 transitiepaden focus aan te brengen in de activiteiten die 
worden uitgevoerd. De transitiepaden zijn:  
1. Elektriciteit 
2. Industrie 
3. Gebouwde omgeving 
4. Landbouw  
5. Mobiliteit  
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Per transitiepad is aangegeven wat de huidige stand van zaken (2016) is en wat bereikt wordt in 2030 indien 
het Innovatieve Toekomstbeeld uit het Haalbaarheidsonderszoek 2018 (bijlage Energieagenda 2030) wordt 
gerealiseerd. Onder het transitiepad Elektriciteit wordt de transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem 
met duurzame opwekkingsmethoden van elektriciteit gerekend, met daaronder ook begrepen de transport 
en opslag daarvan. In het energiesysteem moeten verschillende bronnen, functies en locaties zo slim 
mogelijk gecombineerd worden. Dit vraagt om een elektriciteitsinfrastructuur die daarbij aansluit. Voor 
zonne-energie geldt dat de kansen in Brabant relatief positief zijn door de vele grote daken in de agrarische 
en logistieke sector en het omarmen van nieuwe technieken op het gebied van dunne film zonnetechnologie. 
Voor de beoogde opwek van elektriciteit levert een aanbod van 88 PJoule uit zon en wind tezamen.  
 
Relatie tot ontwikkeling 
De realisatie van het zonnepark is in lijn met de Energieagenda 2030 en meer specifiek met het de doelen 
en te varen koers ten aanzien van het transitiepad Elektriciteit, waarbij toegewerkt wordt naar een CO2-vrij 
elektriciteitssysteem. De opbrengst vanuit het zonnepark leidt tot een CO2-reductie van ca. 26.000 ton op 
jaarbasis. Het vermogen bedraagt ca. 48 MWp. De ontwikkeling levert dan ook een bijdrage aan het behalen 
van de gestelde doelstellingen. 

3.2.2 Omgevingsvisie Brabant 

De provincie wil alvast gaan werken volgens de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. Daarom is 
in december 2018 de Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant, Visie op de Brabantse leefomgeving’ 
vastgesteld. Deze Brabantse Omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving en 
bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Dat gaat om ambities 
op het gebied van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een 
concurrerende, duurzame economie. Sectorale beleidsdoelen maken (nog) geen onderdeel uit van de 
Omgevingsvisie.  
 
De Omgevingsvisie is opgenomen dat de provincie in 2050 100% energie neutraal is. De opgave ‘werken 
aan de Brabantse energietransitie’ staat daarmee centraal in de Omgevingsvisie. In 2050 zijn aardolie en 
aardgas vervlogen energiebronnen en gebruikt Brabant enkel duurzame energie. Het doel voor 2030 is ten 
minste 50% reductie van broeikasgassen ten opzichte van de uitstoot in 1990 en ten minste 50% duurzame 
energie. Voor verduurzaming van energie wil de provincie via een enorme groeispurt grootschalig gebruik 
maken van energie via win, zon, water en duurzame warmte. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat deze 
energie grotendeels afkomstig is uit Noord-Brabant. 
 
Relatie tot ontwikkeling 
Het zonnepark kent als gevolg van de omvang en paneelopstelling een vermogen van 48 MWp. Zoals 
aangegeven is dit onlosmakelijk verbonden met een significante CO2-reductie van zo’n 26.000 ton op 
jaarbasis. De met dit park op te wekken energie kan bovendien vergelijken worden met het verbruik van ca. 
15.500 huishoudens, waarmee circa twee derde van de inwoners van Oosterhout gebruik kunnen maken 
van lokaal opgewekte stroom. De ontwikkeling is daarmee in lijn met de Omgevingsvisie Brabant.  

3.2.3 Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010 (partiële herzieningen 2014) 

Op 19 maart 2014 trad de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking. Dit is een actualisatie van de 
visie die in 2010 werd vastgesteld. In de structuurvisie staat welke ruimtelijke doelen de provincie graag wil 
bereiken en op welke wijze. Hierin worden onder meer onderwerpen als duurzaamheid benoemd. De voor 
dit project meest relevante onderwerpen zijn: 
- ruimtelijke structuren; 
- duurzame energie. 
  
Ruimtelijke structuren 
De provincie bestaat uit een viertal ruimtelijke structuren. Voor elke structuur gelden specifieke 
doelstellingen, gericht op het behoud en versterking van de (kwaliteit van de) structuren. De projectlocatie 
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maakt onderdeel uit van de ‘Groenblauwe mantel’ (verwezen wordt naar de toets aan de Interim 
Omgevingsverordening, paragraaf 3.2.3). Hiervoor gelden de doelen:  
1. een positieve ontwikkeling van de biodiversiteit; 
2. een robuuste en veerkrachtige structuur; 
3. de natuurlijke basis en landschappelijke contrasten versterken; 
4. de gebruikswaarde van natuur en water verbeteren.  
 
Duurzame energie  
De fossiele brandstoffen raken de komende decennia op. Daarom wordt het steeds belangrijker om 
alternatieven voor fossiele energiewinning te implementeren. Duurzame alternatieven zijn onder andere 
windenergie, warmtekrachtkoppeling, zonne-energie, biomassavergisting en geothermie. Duurzame 
energie vormen van duurzame energie bieden op een veelheid van terreinen kansen, maar vragen om een 
goede ruimtelijke visie. De ontwikkeling en opwekking van duurzame energie van onder meer zonne-energie 
wordt door de provincie ondersteund. Concrete doelstellingen ten aanzien van het op te wekken vermogen 
aan zonne-energie zijn in de Structuurvisie niet opgenomen. Voor zonne-energie gelden wel een aantal 
voorwaarden, welke zijn opgenomen in de Interim Omgevingsverordening zoals besproken in de 
navolgende paragraaf.  
 
Relatie tot ontwikkeling 
Bij de ontwikkeling van het zonnepark worden in het landschappelijk inpassingsplan gerichte keuzes 
gemaakt die leiden tot een versterking van de biodiversiteit ter plaatse. Daarmee wordt een bijdrage 
geleverd aan het eerste doel binnen de Groenblauwe mantel. Voor het overige is de ontwikkeling daarmee 
niet in strijd. Daarnaast wordt in lijn met de provinciale doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid een 
transitie naar een nieuwe vorm 

3.2.4 Interim omgevingsverordening provincie Noord-Brabant 

De Interim Omgevingsverordening is tot stand gekomen door de verschillende regelingen op provinciaal 
niveau over de fysieke leefomgeving samen te voegen. Dit betekent dat de regels betrekking hebben op 
milieu, natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem en wegen. De Interim omgevingsverordening is daarbij 
een eerste stap op weg naar een omgevingsverordening, die op grond van de Omgevingswet wordt 
vastgesteld en die verplicht is voor provincies. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 
in werking. De interim omgevingsverordening is vastgesteld op 25 oktober 2019.  
 
De ontwikkeling is getoetst aan de algemene en ter plaatse geldende bepalingen. In de eerste plaats gelden 
een aantal algemene bepalingen ten aanzien van kwaliteit in het landschap als geheel. De projectlocatie 
zelf ligt daarnaast binnen het ‘Landelijk gebied’ en de ‘Groenblauwe mantel’. Tevens ligt de locatie 
gedeeltelijk in een gebied met de aanduiding ‘Reservering waterberging’ en grenst de locatie aan het 
‘Natuurnetwerk Brabant’ en ‘Ecologische verbindingszone’. De afzonderlijke onderwerpen en bijbehorende 
kaarten worden hieronder achtereenvolgens besproken.  
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Algemene bepalingen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit 
 Voor de locatie geldt dat de algemene regels voor de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van 
toepassing zijn. Wanneer een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt dient een toelichting op dat 
plan inzichtelijk te maken dat sprake is van behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, waaronder in 
ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid. Daarnaast moet sprake zijn van zorgvuldig 
ruimtegebruik. Dat houdt in dat ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied enkel binnen een bestaand 
bouwperceel kunnen worden gerealiseerd (verbod op nieuwvestiging), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  
 
Wanneer een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied wordt mogelijk gemaakt, dient de ontwikkeling 
bovendien gepaard te gaan met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het 
gebied of de omgeving. De Interim omgevingsverordening zegt over de kwaliteitsverbetering van het 
landschap het volgende: 
 

Artikel 3.9 kwaliteitsverbetering landschap, Interim omgevingsverordening 
 

Lid 1 
Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in Landelijk Gebied bepaalt dat die ruimtelijke 
ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de 
omgeving. 
 

Lid 2 
Het bestemmingsplan motiveert dat de verbetering past binnen de gewenste ontwikkeling van het gebied én op 
welke wijze de uitvoering is geborgd door dat: 

a. dit financieel, juridisch en feitelijk is geborgd in het plan; of 
b. de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal samenwerken, worden 

nagekomen. 
 

Lid 3 
Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: 

a. de op grond van deze verordening verplichte landschappelijke inpassing; 
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de 

versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 
c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische verbindingszones; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 
Ingeval er toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b geldt dat een passende financiële bijdrage in een 
landschapsfonds is verzekerd én over de besteding van dat fonds periodiek verslag wordt gedaan in het regionaal 
overleg, bedoeld in afdeling 5.4 Regionaal samenwerken. 

 
Voor dit project is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld door Smartland Landschape Architects. 
Dit inpassingsplan is besproken in paragraaf 2.2 van voorliggende rapportage. Hierin is rekening gehouden 
met de kwaliteiten van het landschap en zijn deze waar mogelijk in het ontwerp geïntegreerd en versterkt. 
Daarnaast is door de gekozen opzet en gebruik van materialen in het landschap sprake van een verbetering 
van de biodiversiteit ter plaatse en resulteert het plan in versterking van de ecologische structuur. De 
ontwikkeling is daarmee in lijn met de regels ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit.  
 

Structuur Groenblauwe mantel en zonneparken in landelijk gebied 
De projectlocatie maakt deel uit van het landelijk gebied en de structuur ‘Groenblauwe mantel’. Een en 
ander is te zien op figuur 9. De projectlocatie is aangeduid in het rood.  
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figuur 15. Uitsnede kaartmateriaal Interim Omgevingsverordening   

 
 
In de Interim Omgevingsverordening zijn specifieke regels opgenomen voor de landschappelijke kwaliteiten 
van de Groenblauwe mantel. Daarnaast is een bepaling opgenomen waarin de voorwaarden te vinden zijn 
voor de realisatie van zonneparken in landelijk gebied. Het betreft de artikelen 3.32 en 3.41.  
 

Artikel 3.32 Landschappelijke waarden in de Groenblauwe mantel  
1. Een bestemmingsplan van toepassing op de Groenblauwe mantel: 

a. strekt tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de daarmee samenhangende 
ecologische waarden en kenmerken en landschappelijke waarden en kenmerken;  

b. stelt regels ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en hydrologische waarden en 
kenmerken van het gebied;  

c. borgt dat een ontwikkeling gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling 
van de ecologische waarden en kenmerken en landschappelijke waarden en kenmerken.  

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een beschrijving van de aanwezige 
ecologische waarden en kenmerken en landschappelijke waarden en kenmerken. 

 

 
Artikel 3.41 Zonne-parken in landelijk gebied 
1. Binnen Landelijk gebied is nieuwvestiging mogelijk van zelfstandige opstellingen van zonnepanelen om te 

kunnen voldoen aan de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als: 
a. uit onderzoek blijkt dat de capaciteit voor het opwekken van duurzame energie in Stedelijk gebied, op 

bestaande bouwpercelen en rekening houdend met de ontwikkelingsmogelijkheden van windenergie 
onvoldoende is; 

b. de nieuwvestiging past in het onderzoek naar geschikte locaties voor zelfstandige opstellingen van 
zonnepanelen, gelet op zorgvuldig ruimtegebruik en omgevingskwaliteit; 

c. de ontwikkeling qua omvang inpasbaar is in de omgeving; 
d. de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft; 
e. de ontwikkeling op regionaal niveau is afgestemd met omliggende gemeenten en de netwerkbeheerder, 

gelet op de ontwikkeling van overige duurzame energie initiatieven in de omgeving. 
2. De maatschappelijke meerwaarde wordt onderbouwd vanuit de volgende criteria: 

a. de mate van meervoudig ruimtegebruik; 
b. de maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken; 
c. de bijdrage die wordt geleverd aan andere maatschappelijke doelen. 
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3. Er kan uitsluitend toepassing gegeven worden aan het eerste lid met een omgevingsvergunning waarbij door 
toepassing te geven aan artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 2 of 3, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt afgeweken van een bestemmingsplan, waarbij aan de omgevingsvergunning in ieder 
geval de volgende voorwaarden worden verbonden: 
a. de omgevingsvergunning geldt voor een bepaalde termijn, die ten hoogste 25 jaar bedraagt; 
b. na het verstrijken van de termijn wordt de vóór de verlening van de omgevingsvergunning bestaande 

toestand hersteld en wordt de opstelling voor zonne-energie verwijderd; 
c. voor het gestelde onder b. wordt financiële zekerheid gesteld. 

 
Vanuit de kwaliteiten van de Groenblauwe mantel dient een beschrijving van de ecologische waarden en 
kenmerken van de landschappelijke waarden te worden gegeven. De landschappelijke kenmerken van de 
Groenblauwe mantel zijn reeds omschreven in paragraaf 2.1. Hoe met de waarden wordt omgegaan is 
nader toegelicht in de behandeling van het landschappelijk inpassingsplan. Ecologie tot slot, wordt 
beschreven in paragraaf 4.8. Verwezen wordt naar de betreffende paragrafen. Volledigheidshalve wordt 
hier vermeld dat de waarden, zowel landschappelijke als ecologische, behouden blijven en met het gekozen 
ontwerp van het park worden versterkt. De ontwikkeling is daarmee in lijn met de regels uit de Interim 
Omgevingsverordening.  
 
Ten aanzien van het zonnepark in landelijk gebied geldt het volgende. De gemeente heeft in oktober 2019 
de ‘Nota Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030’ en bijbehorende ‘Routekaart 2019-2022’ 
vastgesteld. Hierin is onderzocht op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd aan de geldende 
doelstellingen vanuit verschillende bestuurslagen ten aanzien van de energietransitie. Zij heeft een aantal 
gebieden dan wel specifieke projecten aangewezen welke tezamen dienen te leiden in een stap dichterbij 
energieneutraliteit. Eén daarvan betreft het Energiepark Oranjepolder, met daarbinnen specifiek ruimte voor 
wind en zon. Met het beleid is gehoor gegeven aan de provinciale voorwaarden voor grootschalige 
opstellingen voor de opwekking van duurzame energie, waaronder zonne-energie, in het landelijk gebied. 
Door te voldoen aan het gemeentelijk beleid terzake, wordt ook op dit punt voldaan aan de provinciale 
regelgeving.  
 
De landschapsarchitect is tevens ecoloog, en kan door de kennis vanuit beide expertises te combineren 
een ontwerp tot stand brengen dat zowel esthetisch waardevol is als andere meerwaarden kan toevoegen. 
Voor voorliggend initiatief wordt gekozen voor een ontwerp dat een meervoudige maatschappelijke 
meerwaarde kent, onder meer op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast levert ook 
proces- en financiële participatie een evidente maatschappelijke meerwaarde.  
  
Het zonnepark wordt tot slot voor de duur van maximaal 25 jaar opgericht. Na ontmanteling van het park 
worden de gronden weer in oorspronkelijk staat terug gebracht. De planologische toestemming geschiedt 
via de omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’, als bedoeld in art. 2.12, onderdeel a, onder 3 
van de Wabo. 
 
Gelet op het bovenstaande wordt voldaan aan de geldende bepalingen ten aanzien van de Groenblauwe 
mantel en zonneparken in Landelijk gebied.  
 
Reservering waterberging  
De aanduiding ‘Reservering waterberging’ geldt aanvullend op het overig bepaalde. Ter plaatse van deze 
aanduiding geldt dat het waterbergend vermogen van het gebied dient te worden behouden. Een ruimtelijk 
plan dient inzicht te geven in op welke wijze de geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden 
blijft. Het gebied aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging is opgenomen in figuur 10. Uit een 
eerder (informeel) overleg met het Waterschap Brabantse Delta is gebleken dat in 2018 een nieuwe toetsing 
van het watersysteem heeft plaatsgevonden, waardoor de reservering waterberging inmiddels achterhaald 
is. Dit is echter nog niet aangepast op het provinciaal kaartmateriaal. De aanduiding voor reservering 
waterberging is daarmee niet meer relevant voor de beoogde ontwikkeling.   
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figuur 16. Aanduiding ‘reservering waterberging’  

 
 
Ecologische hoofdstructuur en verbindingszone 
De projectlocatie grenst voor een beperkt deel aan een ecologische verbeeldingszone, deze zone en het 
Natuurnetwerk Brabant (NNB) ligt verder in de nabijheid van de locatie. De betreffende zones zijn afgebeeld 
op figuur 11.  
 
figuur 17. Aanduiding Natuurnetwerk Brabant en ecologische verbindingszone  

 
 
Artikel 3.16 van de Interim Omgevingsverordening regelt de externe werking van het NNB. Daarvoor geldt 
het volgende.  
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Artikel 3.16 Externe werking Natuurnetwerk Brabant 
1. In aanvulling op de Wet natuurbescherming bepaalt een bestemmingsplan dat een ontwikkeling toelaat in 

Stedelijk Gebied of in Landelijk Gebied, die een aantasting geeft van de ecologische waarden en kenmerken in 
het Natuur Netwerk Brabant, dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, 
negatieve effecten worden gecompenseerd, overeenkomstig artikel 3.22 Compensatie. 

 
De locatie maakt geen onderdeel uit van het NNB. Wel ligt het daarbij in de buurt. Er dient derhalve te 
worden beoordeeld of negatieve effecten van de ontwikkeling uitgaan op deze gebieden. Uit de voor dit 
project uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming (Van der Goes & Groot, d.d. 26 augustus 2019) kan 
worden geconcludeerd dat gelet op de aard van de ontwikkeling en de uit te voeren werkzaamheden, 
negatieve effecten op deze gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten. Compensatie is daarom niet 
noodzakelijk.  
 
Conclusie 
De ontwikkeling is in lijn met de relevante bepalingen uit de Interim Omgevingsverordening. Voor het overige 
is de ontwikkeling daarmee niet in strijd.  
 

3.3 Regionaal beleid  

3.3.1 ONS2050 en RES2030 West-Brabant 

ONS2050 
De regio West-Brabant beschikt over de Regionale Energiestrategie ONS2050 uit 2017. In deze 
energiestrategie is de transitieopgave voor de regio in kaart gebracht. De opgave is groot, voor het 
verwezenlijken ervan wordt in lijn met de zogeheten Trias Energetica eerst ingezet op besparen, om 
vervolgens de restbehoefte duurzaam op te wekken. Bij maximale gebruikmaking van de besparingsopties 
kan tot 28 Petajoule (PJ) worden bespaard op de te verwachten energievraag in 2050. 95 PJ moet dan nog 
duurzaam opgewekt worden. De beste kansen hiertoe liggen in duurzame opwekking van wind- en zonne-
energie.  
 
Met de regio is nagedacht over de invulling en vertaling van de berekende opgave in het ruimtelijke domein. 
De opgave voor West-Brabant is uitgesplitst naar de energievraag die voortkomt uit vier behoeften die 
leidend zijn: Kracht & Licht, Mobiliteit & Transport, Lage Temperatuur Warmte en Hoge Temperatuur 
Warmte.   
 
Voor Kracht & Licht is de omvang van de energievraag in 2050 berekend op 18 PJ. Om tot de maximale 
opwekkingsperspectief te komen zullen zonnepanelen moeten worden geplaatst (in alle denkbare vormen, 
zoals op daken, restruimtes of in zonneakkers) en windmolenprojecten worden gerealiseerd. Ter illustratie: 
18 PJ betekent 630 windmolens van 3 MW of 4500 hectare aan zonnevelden. 1 PJ staat gelijk aan de 
energievraag van ongeveer 42.000 huishoudens.  
 
RES2030 
De besturen van zestien West-Brabantse gemeenten en het Waterschap Brabantse Delta werken 
intensiever samen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Gezamenlijk werken zij aan de 
Regionale Energiestrategie (RES)2030. Het doel van de RES is de energietransitie in de regio te versnellen, 
met maatschappelijk draagvlak. De RES2030 bevindt zich op dit moment in de conceptfase en is daarmee 
nog niet leidend. Omdat de hiervoor besproken energiestrategie ONS2050 bestuurlijk geen formele status 
heeft en meer maatschappelijk draagvlak gewenst is, is de RES2030 in ontwikkeling. Daarbij is ook inzet op 
regie, eigenaarschap en capaciteit een belangrijk uitgangspunt. De RES2030 zal inhoudelijk aansluiten op 
de transitieopgave uit de omvanganalyse in ONS2050. Naar verwachting wordt de RES2050 in het voorjaar 
van 2020 vastgesteld.  
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Relatie tot ontwikkeling 
De opgave voor de regio is groot. Na maximale invulling van besparingsopties is de verwachting dat in 2050 
nog 95 PJ duurzaam moet worden opgewekt. Voor het pad Kracht & Licht geldt een energievraag van 18 
PJ die volledig duurzaam opgewekt moet kunnen worden uit duurzame energie in de vorm van zonne- en 
windenergie. 18 PJ is vergelijkbaar met de energiebehoefte van ongeveer 756.000 huishoudens. 
Grootschalige maatregelen zijn dan ook noodzakelijk.  
 
De beoogde ontwikkeling behelst de realisatie van een zonnepark dat uiteindelijk onderdeel zal zijn van een 
energielandschap waar ook ruimte wordt vrijgehouden voor de oprichting van windmolens. Het geïnstalleerd 
vermogen van het zonneveld bedraagt ca. 48 MWp, gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 15.500 
huishoudens. Dit betreft ongeveer twee derde van de huishoudens van de gemeente Oosterhout. Het 
zonnepark levert daarmee een bijdrage aan het invullen van de regionale opgave.  
 
Conclusie 
De beoogde ontwikkeling is in lijn met de energiestrategie ONS2050 en de toekomstige RES2030.  
 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie Oosterhout 

In de Structuurvisie Oosterhout (de Structuurvisie) zijn de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen de gemeente weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de hoofdzaken van het te 
voeren ruimtelijk beleid. De Structuurvisie is op 22 oktober 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze 
Structuurvisie geldt voor het gehele grondgebied van binnen de gemeentegrenzen.  
 
In de Structuurvisie wordt per (sectoraal) thema waar de gemeente staat en wat bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (on)mogelijk en belangrijk wordt geacht. Aangezien de projectlocatie onderdeel uit maakt 
van het landelijk gebied, is de gemeentelijke visie ten aanzien van landschap, water, ecologie en natuur van 
belang. Ter plaatse van het projectgebied waren ten tijde van het opstellen van de Structuurvisie geen 
ingrepen voorzien, waardoor de ontwikkeling van het zonnepark feitelijk gezien als strijdig te bestempelen 
is. Daarbij is echter van belang dat dit beleid in 2013 is opgesteld, terwijl de afgelopen zeven jaren het 
belang van de energietransitie steeds duidelijker is geworden. De diverse en uiteenlopende mogelijkheden 
op het gebied van duurzame energieopwekking zijn, mede door de vooruitstrevende technologieën op dit 
gebied, op grote schaal toegenomen. Om de doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid en 
energietransitie vanuit alle bestuurslagen te kunnen behalen, is het inmiddels onvermijdelijk dat wordt 
voorzien in nieuwe vormen van duurzame energieopwekking. Daar voorziet de beoogde ontwikkeling in. 
Deze energietransitie en de wijze waarop de gemeente dit teweeg wil brengen, heeft een plek gekregen in 
het later vastgestelde beleid. Dit wordt in de navolgende paragrafen besproken.  

3.4.2 Toekomstvisie Oosterhout 2030 

De Toekomstvisie Oosterhout 2030 (de Toekomstvisie) is vastgesteld in oktober 2018 en schetst het beeld 
van Oosterhout in 2030. Diverse thema’s komen aan bod, waarbij voor elk van de thema’s concrete 
doelstellingen worden benoemd die gezamenlijk moeten leiden tot een kwalitatief goed en leefbaar 
Oosterhout op het gebied van wonen, werken, recreëren en meer.  
 
Voor 2030 heeft de gemeente het volgende beeld ingedachte: de gemeente is dan goed op weg naar Parijs. 
Daarbij wordt gedoeld op de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en is het de bedoeling dat 
tegen die tijd al forse stappen zijn gezet op het behalen daarvan. 30% van het energieverbruik is wordt 
tegen die tijd duurzaam opgewekt. Daartoe worden naast windturbines ook zonneweides expliciet benoemd 
als onderdeel van het programma waarmee de gemeente het zo ver heeft weten te brengen. Naast zon op 
daken en op bedrijventerrein zijn ook een aantal hectares zonneweides aangelegd.  
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Relatie tot ontwikkeling 
De aanleg van het zonnepark binnen het Energiepark Oranjepolder draagt een wezenlijke bijdrage aan het 
behalen van de gemeentelijke doelstellingen. In de Toekomstvisie geeft de gemeente aan dat ze diverse 
hectares zonneweides wil realiseren, daar kan met voorliggend ontwerp op korte termijn al invulling aan 
worden gegeven. De ontwikkeling is daarmee in lijn met de Toekomstvisie voor 2030 van de gemeente 
Oosterhout.  

3.4.3 Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Samen op weg naar 2030’ 

In het Bestuursakkoord 2018-2022, met als ondertitel ‘Samen op weg naar 2030’ is afgesproken dat de 
gemeente Oosterhout een stevige ambitie neer willen zetten op het gebied van duurzaamheid. De gemeente 
wil de eerste forse stappen op weg naar het behalen van de doelstelling in de Toekomstvisie Oosterhout 
2030 gaan zetten. Dat is een gezamenlijke opgave voor inwoners, ondernemers, organisaties en de lokale 
overheid. In het bestuursakkoord zijn daartoe een aantal accenten opgenomen, waaronder het toepassen 
van maatwerk bij zonneweides. Maar ook andere accenten hebben een (directe of indirecte) relatie met de 
aanleg van een zonnepark.  
 
Relatie tot ontwikkeling 
Concrete doelstellingen ten aanzien van zonneparken, voor zover het de invulling en omvang ervan betreft, 
zijn in het bestuursakkoord niet opgenomen. Duidelijk is wel dat de aanleg van het zonnepark een bijdrage 
levert aan het doel 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. De beoogde ontwikkeling levert 
dan ook een bijdrage aan het behalen van de genoemde doelstellingen.  

3.4.4 Nota Ambities voor de energietransitie Oosterhout 2030 en Routekaart 2019-2022 

De gemeente Oosterhout is op weg naar een energie neutrale gemeente in 2050. Dit is reeds ingezet in de 
Duurzaamheidsagenda 2016-2018 waarin op diverse thema’s een aantal doelen zijn geformuleerd. Om 
verder invulling te geven aan de doelstellingen heeft de gemeente op 22 oktober 2019 de Nota ‘Ambities 
voor de energietransitie Oosterhout 2030 ‘Vol energie samenwerken aan de toekomst van Oosterhout’ (de 
Nota) en een bijbehorende Routekaart 2019-2022’ vastgesteld. Dit vormt het meest actuele beleid ten 
aanzien van duurzaamheid en energietransitie binnen de gemeente.  
 
In de Nota is aangegeven welke ambities de gemeente Oosterhout heeft op het gebied van met name de 
energietransitie. In de periode tot 2030 zet de gemeente daarvoor diverse stappen richting 
energieneutraliteit in 2050. Welke stappen daarvoor in de huidige collegeperiode worden gezet staat 
beschreven in de ‘Routekaart 2019-2022'. Verduurzaming dient plaats te vinden middels energiebesparing 
enerzijds en daarnaast het opwekken van de resterende energievraag. Het doel is in 2022 jaarlijks 206 TJ 
extra duurzame energie op te wekken, bovenop de 255 TJ duurzame energieopwekking die al gerealiseerd 
is. In 2030 dient dit uitgebreid te zijn met nog eens 619 TJ, gelijk aan 15% van de verwachte energievraag 
in 2050. Het totaal opgewekte duurzame energie in 2030 komt daarmee op 1080 TJ.  
 
Energiepark Oranjepolder  
Om de CO2-doelstellingen te behalen, zoals geformuleerd in de Nota, zijn verschillende projecten 
beschreven in de Routekaart 2019-2022, die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Het Energiepark 
Oranjepolder is daar een van. Door meervoudig grondgebruik en samenwerking binnen een beperkt 
plangebied kan er ruimte worden gemaakt voor meerdere initiatieven en wordt het ruimtegebruik en de 
impact op de omgeving zoveel mogelijk geminimaliseerd. 
 
In samenwerking met de grondeigenaren, Shell en Eneco zijn er langs de A59 drie windturbines en ~50 
MWp aan zonnepark gepland. Het plaatsen van (netto) ca. 34 hectare aan zonnepanelen en ~15 MWp aan 
windturbines biedt op deze locatie een unieke mogelijkheid om de ambitie tot 2022 in één keer te realiseren. 
Door een wind- en zonnepark op dezelfde locatie te combineren ontstaat het Energiepark Oranjepolder.  
 
Om de ontwikkeling van zon en wind succesvol te laten verlopen is gedegen wederzijdse afstemming vereist 
tussen Shell en Eneco. Shell is op de hoogte van de voorlopige locatie en geplande omvang van de turbines 
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van Eneco en is voornemens om als zodanig ruimte te reserveren in het ontwerp van het zonnepark voor 
de windontwikkeling. Te denken valt aan het permanent en/of tijdelijk reserveren van de kraanopstelplaats, 
de benodigde ruimte voor bochten van uitzonderlijk vervoer en de plaatsing van hekken (zie paragraaf 2.2 
ten aanzien van het projectplan). Op die manier wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de constructie en 
exploitatie van zowel de windturbines als het zonnepark.  
 
De aanpassingen van het uiteindelijke ontwerp van het zonnepark zal voor het indienen van de  aanvraag 
omgevingsvergunning tussen Shell en Eneco verder in detail worden afgestemd en uitgewerkt.  
 
Omvang zon 
De ontwikkeling van de zonneweide op de locatie maakt onderdeel uit van de Routekaart 2019 – 2022 en 
levert een substantiële bijdrage aan het verwezenlijken van de gemeentelijke duurzaamheidsambities. In 
een collegebesluit in het kader van het opwekken van wind- en zonne-energie is vastgelegd binnen welke 
gebieden dit plaats kan vinden en wat in dat kader de definitie van de betreffende plangebieden is. Dit 
geldt ook voor het plangebied waarbinnen Energiepark Oranjepolder wordt gerealiseerd. De omvang van 
het onderdeel zon van 37 ha (34 ha panelen) binnen het Energiepark Oranjepolder past binnen dit 
aangegeven plangebied en de definitie daarvan.  
 
Door de beschikbare ruimte binnen het plangebied te benutten, ontstaat de kans een grote stap richting 
een energieneutrale gemeente te zetten. Er wordt in combinatie met wind niet alleen in één keer voorzien 
in de behoefte tot 2022, maar er wordt ook al een belangrijke stap gezet richting het behalen van de doelen 
in 2030. De meerwaarde van een zonneveld van 37 ha is met het oog op de gemeentelijke ambities dan 
ook evident. Daarnaast is het optimaal benutten van een gebied dat al gereserveerd is voor het energiepark 
een logische keuze. 
 
Conclusie  
De realisatie van een zonneveld als onderdeel van Energiepark Oranjepolder is reeds opgenomen in de 
Routekaart 2019-2022. Het zo volledig mogelijk benutten van de beschikbare ruimte binnen het plangebied 
biedt kansen om een grotere stap richting het verwezenlijken van de gemeentelijke doelstellingen te zetten. 
Realisatie van een zonneweide van 37 ha als onderdeel van Energiepark Oranjepolder is daarmee in lijn 
met de duurzaamheidsambities van de gemeente Oosterhout, zowel die op de korte als op de lange termijn. 
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4 Omgevingsaspecten 
 

4.1 Archeologie  
 
4.1.1 Algemeen  
Erfgoedwet  
De Erfgoedwet bevat de geldende wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed in 
Nederland. De wet regelt tevens  de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem. De uitvoering 
van de Erfgoedwet en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening is primair een gemeentelijke 
opgave. De gemeente is verplicht om in nieuwe bestemmingsplannen rekening te houden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische waarden. Dit volgt uit een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening 
en maakt onderdeel uit van de modernisering van de monumentenzorg. De Erfgoedwet is een voorloper op 
de Omgevingswet, welke naar verwachting in 2021 in werking treedt. 
 
Erfgoedkaart Oosterhout 
Op 25 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Erfgoedkaart Oosterhout vastgesteld. Deze kaart geeft de 
archeologische verwachtingen en archeologische en cultuurhistorische waarden in Oosterhout weer 
waardoor deze als volwaardig belang in ruimtelijke planvorming mee kunnen worden gewogen. Tevens 
worden op deze kaart de voorschriften vastgesteld voor de omgang met archeologische bodemschatten in 
de ruimtelijke inrichting en in bouwprojecten. Daarbij is tevens de Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten 
en Archeologie van belang.  
 
4.1.2 Relatie tot ontwikkeling 
Op basis van de verbeelding behorende het vigerende bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat 
de locatie niet is gelegen binnen (mogelijk) archeologisch waardevol gebied dan wel dat het niet ligt binnen 
een archeologische verwachtingszone. Voor de volledigheid is echter ook de Erfgoedkaart van gemeente 
Oosterhout geraadpleegd. Daaruit blijkt dat de westkant van de projectlocatie in een gebied ligt met een 
middelhoge verwachting. Figuur 12  toont een uitsnede van de Erfgoedkaart. De projectlocatie is aangeduid 
in het rood.  
 
figuur 18. Uitsnede Erfgoedkaart Oosterhout   

 
Bron: Erfgoedkaart Oosterhout 

Op deze gronden geldt dat archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, tenzij sprake is van 
(bouw)werkzaamheden met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2 en een verstoringsdiepte van niet 
meer dan 50 centimeter beneden maaiveld. Voor de beoogde ontwikkeling is derhalve bureau Laagland 
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Archeologie gevraagd een verkennend archeologisch onderzoek uit te voeren, bestaande uit een 
bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. De rapportages zijn opgenomen in de bijlagen bij 
voorliggende onderbouwing.  
 
In de eerste plaats heeft voor het gehele projectgebied een bureauonderzoek plaatsgevonden. Op basis 
van dit bureauonderzoek is geadviseerd enkel een strook langs de westzijde van het projectgebied, direct 
gelegen langs het kanaal, te onderzoeken middels een verkennend booronderzoek. Het betreft een strook 
van in totaal ca. 4,2 ha.  
 
Gelet op bovengenoemd advies is een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan wordt 
geconcludeerd dat kans klein is dat het plangebied archeologische sporen bevat, afgezien van eventuele 
sporen van bewoning of activiteiten uit de Late Middeleeuwen binnen een strook aan het oude havenkanaal 
van Oosterhout. Het voormalige landoppervlak uit die periode ligt op tenminste 130 cm diepte. Op dit 
moment worden mogelijkheden onderzocht de panelen te funderen met een zogeheten PEG-systeem, dat 
tot maximaal 80 cm diep reikt. In dat geval raakt de fundering het voormalige landoppervlak niet. 
Archeologische resten die mogelijk wel binnen de verstoringsdiepte liggen dateren waarschijnlijk van na 
1700. Het archeologisch belang hiervan is laag. Mocht van het eerder beschreven alternatief worden 
afgeweken en de fundering zoals normaal op grotere diepte worden aangebracht, zullen deze ten opzichte 
van de oppervlakte van het onderzoeksgebied echter niet voor significante verstoringen van eventuele 
archeologische niveaus leiden. Om deze reden is geadviseerd geen nader onderzoek uit te voeren en het 
plangebied vrij te geven. 

4.1.3 Conclusie  

Archeologie in het gebied is in kaart gebracht. Van significante verstoringen is geen sprake. Het aspect 
vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.2 Cultuurhistorie  

4.2.1 Algemeen 

Nota Belvedère (1999) 
Vanuit een ontwikkelingsgerichte visie op de omgang met cultuurhistorie worden in de Nota Belvedère 
beleidsmaatregelen voorgesteld die tot een kwaliteitsimpuls bij de toekomstige inrichting van Nederland 
zouden moeten leiden. Doelstelling van de nota is om de alom aanwezige cultuurhistorische waarden 
sterker richtinggevend te laten zijn bij de inrichting van Nederland. Dit met als doel het aanzien van 
Nederland aan kwaliteit te laten winnen en tegelijkertijd de onderlinge samenhang van cultuurhistorische 
waarden op het terrein van de archeologie, gebouwde monumenten en historische cultuurlandschap te 
versterken. 
 
Cultuurhistorie in Noord-Brabant 
De provincie beschikt over de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) uit 2010. De kaart is in 2016 op 
enkele kleine onderdelen herzien. Aan de hand van de CHW kan worden beoordeeld of, en zo ja welke, 
cultuurhistorische waarden in een gebied gelden.  
 
Erfgoedkaart Oosterhout 
Op 25 januari 2012 heeft de gemeenteraad de Erfgoedkaart Oosterhout vastgesteld. Deze kaart geeft de 
archeologische verwachtingen en archeologische en cultuurhistorische waarden in Oosterhout weer 
waardoor deze als volwaardig belang in ruimtelijke planvorming mee kunnen worden gewogen. Tevens 
worden op deze kaart de voorschriften vastgesteld voor de omgang met archeologische bodemschatten in 
de ruimtelijke inrichting en in bouwprojecten. Daarbij is tevens de Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten 
en Archeologie van belang.  
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4.2.2 Relatie tot ontwikkeling 
 
Cultuurhistorische Waardenkaart  
Figuur 13 toont een uitsnede van de CHW van de provincie Noord-Brabant. De projectlocatie maakt 
onderdeel uit van de regio ‘Baronie’, welke een cultuurhistorisch belang kent.  
 
figuur 19. Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant 

 
bron: /www.brabant.nl/onderwerpen/kunst-cultuur-en-erfgoed/erfgoed/cultuurhistorische-waarden-in-brabant 

Het gebied wordt gekenmerkt door een oud, plaatselijk goed bewaard gebleven cultuurlandschap met tal 
van oudere en jongere landgoederen. Opmerkelijk zijn de oude bosgebieden Mastbosch, Liesbosch en  
Ulvenhoutsche Bosch, die tot de oudste van Nederland behoren. Ten noorden van Breda ligt een gaaf  
militair landschap (onderdeel van de Zuiderwaterlinie), bestaande uit schansen, twee linies en  
inundatiegebieden. In de regio liggen diverse cultuurhistorische landschappen van provinciaal belang. De 
projectlocatie maakt daar geen onderdeel van uit.  
 
Erfgoedkaart Oosterhout 
Figuur 13 toont een uitsnede van de Erfgoedkaart Oosterhout (kaartlaag Waardenkaart historische 
geografie). De projectlocatie is aangeduid middels het groene kader en kent een hoge archeologische 
waarde. Daarnaast is de oostelijk gelegen waterloop Kromgat aangeduid als hoge infrastructurele waarde. 
Voor het Kromgat geldt dat deze behouden blijft en de waarden daarmee in stand blijven. De ontwikkeling 
zorgt ook niet voor een wijziging in verkaveling of uitstraling van het gebied waardoor deze waarde minder 
zichtbaar zou worden in het landschap.  
 
Voor de hoge cultuurhistorische waarde geldt het volgende. De Oranjepolder kent genoemde hoge 
cultuurhistorische waarde. In dit noordelijke gedeelte van de gemeente is het onregelmatige kleinschalige 
karakter kenmerkend. Deze gronden hebben na de St. Elisabethsvloed lange tijd onder water gestaan en 
zijn in kleine poldertjes op het water teruggewonnen. Dit heeft geresulteerd in onregelmatige verkavelingen 
en poldertjes, die (deels) nog in het landschap zichtbaar zijn. De oranjepolder en de verkaveling binnen het 
projectgebied blijven onverminderd zichtbaar in het landschap. Met de situering van de panelen in oost-
westopstelling worden de bestaande percelen en watergangen gerespecteerd, en wordt de richting van het 
landschap gehandhaafd en benadrukt. Het doel van het landschappelijk inpassingsplan is hier de 
waaierstructuur die oorspronkelijk in het krekenlandschap aanwezig was en die zich in de tijd met enige 
moeite is blijven manifesteren, te versterken. Daarnaast bestaat de optie de lijn van de Amertak te 
versterken door aan de Statendamweg een haag te introduceren, die bovendien het directe zicht op het 
zonnepark verzacht. Mogelijkheden hiertoe worden onderzocht. 
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figuur 20. Uitsnede Erfgoedkaart Oosterhout, kaartlaag Waardenkaart historische geografie  

 
Bron: Erfgoedkaart Oosterhout 

Landschap in bestemmingsplan  
Naast de door de provincie aangegeven bijzondere te beschermen landschaps- en natuurwaarden in (in dit 
geval) de Groenblauwe Mantel bezit het buitengebied van Oosterhout ook lokale landschapswaarden, die 
een extra bescherming vereisen middels een aanduiding en een hieraan gekoppelde omgevingsvergunning 
voor werken en werkzaamheden). Het betreft landschappelijke en aardkundige waardevolle gebieden, die 
middels specifieke aanduidingen op de verbeelding worden beschermd. Het gaat om de aanduidingen 
‘omgevingsvergunning openheid’ en ‘omgevingsvergunning waardevol reliëf’. Ter plaatse van de 
projectlocatie zijn deze aanduidingen niet opgenomen. Wel is de locatie bestemd als ‘Agrarisch met 
waarden – Landschap’. Met het oog op de bescherming hiervan is een omgevingsvergunningstelsel 
opgenomen voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden. Uit hoofdstuk 1 is reeds gebleken dat met 
name het aanplanten van houtgewas met een hoogte van meer dan 1 meter, naar verwachting tot een 
vergunningplicht zal leiden. Deze groenvoorzieningen worden met het oog op landschappelijke kwaliteit en 
de landschappelijke inpassing van het plan echter zorgvuldig uitgekozen. Van een negatief effect op de 
landschappelijke waarden is derhalve geen sprake.  
 
Overige aspecten cultuurhistorie 
Ter plaatse van de projectlocatie en in de directe omgeving zijn geen waardevolle monumenten aanwezig 
die door het project worden geschaad. Ook is geen sprake van een rijks- of gemeentelijk beschermd 
dorpsgezicht.  
 
4.2.3 Conclusie  
Diverse bronnen ten aanzien van cultuurhistorie zijn geraadpleegd. Projectlocatie maakt onderdeel uit van 
de cultuurhistorisch waardevolle regio ‘Baronie’. Belangrijke elementen van deze regio zijn ter plaatse echter 
niet aanwezig. Wel gedt op basis van de Erfgoedkaart Oosterhout een hoge cultuurhistorische waarde 
binnen de Oranjepolder. In het ontwerp van het zonnepark is hier rekening mee gehouden. De panelen 
worden binnen de oorspronkelijke kavelstructuur geplaatst, waardoor de structuur in eerste plaats 
behouden blijft en bovendien beter zichtbaar wordt. De cultuurhistorische waarde van het Kromgat blijft 
eveneens behouden. De inrichting van het plangebied leidt niet tot wijzigingen in deze waterloop.  
 
Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.3 Water 

4.3.1 Algemeen 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening is het doorlopen van de watertoets verplicht voor alle 
ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en 
de waterbeheerder aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de 
waterhuishoudkundige doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem 
dienen op een juiste wijze in het plan te worden verwerkt. Daarbij spelen over het algemeen aspecten zoals 
waterkwantiteit, waterkwaliteit, beschermde gebieden (zoals waterkeringen) en riolering en andere 
watergerelateerde buisleidingen een rol.  

4.3.2 Relatie tot ontwikkeling 

Het projectgebied is gelegen in het beheergebied van het Waterschap Brabantse Delta. In het kader van 
de te voeren planologische procedure wordt formeel overleg gevoerd tussen initiatiefnemer en het 
Waterschap. De uitkomsten van dit overleg worden verwerkt in de waterparagraaf van de ruimtelijke 
onderbouwing, waar nodig worden de uitkomsten tevens verwerkt in het landschappelijk inpassingsplan. 
Vooruitlopend op dit proces wordt in deze paragraaf reeds een beschouwing gegeven van de diverse 
wateraspecten.  
 
Waterkwantiteit 
Watercompensatie is nodig wanneer de toename van het verhard oppervlak in het buitengebied meer dan 
2.000 m2 bedraagt. In dit geval geldt dat met de panelen geen netto verharding wordt toegevoegd ten 
opzichte van de huidige situatie. Zonnepanelen worden in een schuine hoek geplaatst, waardoor 
hemelwater via de panelen de grond in kan stromen en de grond zich als onverharde grond blijft gedragen. 
Beheerpaden worden bovendien half verhard en daarmee waterdoorlatend uitgevoerd. De enige 
planonderdelen die daadwerkelijk voor een netto toename aan verharding zorgen, betreffen de 
noodzakelijke transformatorhuisjes. Naar inschatting op basis van de omvang van het park zijn daar ca. 14 
van nodig. De verharding als gevolg daarvan is beperkt en blijft ruim onder de grens van 2.000 m2.  
 
Waterkwaliteit 
Toepassing van uitloogbare materialen zoals lood, koper of zink wordt vermeden, zodat geen negatief effect 
op de waterkwaliteit ontstaat.  
 
Beschermingszones waterkeringen en leggerwateren 
Voor dit onderdeel is de Legger waterkeringen van het waterschap Brabantse Delta geraadpleegd. Figuur 
15 bevat een uitsnede van de leggerkaart, waarop waterkeringen en leggerwateren zijn weergegeven. 
Aanvullend daarop geldt dat langs de oostzijde van de planlocatie eveneens een waterkering is gelegen, 
hoewel deze niet zichtbaar is op de Legger van het Waterschap (zie figuur 16).  
 
Binnen de projectlocatie is sprake van een A-watergang en diverse B-watergangen. Daarnaast grenst het 
gebied direct aan waterkeringen en de beschermingszones daarvan. De plangrens overlapt voor een deel 
met de beschermingszones van de noordelijk en westelijk gelegen waterkering, panelen worden hierbinnen 
echter niet opgericht. Ditzelfde geldt voor de waterkering ter hoogte van het water de Kromgat ten oosten 
van het zonnepark. In overleg met het waterschap zal worden bepaald op welke wijze de belangen met het 
oog op de waterkeringen kunnen worden meegenomen in de verdere planontwikkeling.  
 
Ten aanzien van de watergangen geldt enkel een beschermingszone langs de A-watergang ter hoogte van 
de Hillenweg, deze zone bedraagt in de regel 5 meter aan weerszijden. Omdat het onderhoud van de 
watergangen grotendeels plaatsvindt vanaf de Hillenweg, zal met het waterschap worden afgestemd in 
hoeverre de beschermingszones die met het plangebied overlappen, gevrijwaard dienen te blijven van 
panelen of andere objecten.  
  



Mees Ruimte & Milieu | 18196  Pagina | 39 
  

figuur 21. Uitsnede Legger Waterschap Brabantse Delta, watergangen en waterkeringen  

 
    bron: https://www.brabantsedelta.nl/legger 

figuur 22. Aanduiding waterkering Kromgat 

 
bron: ontvangen informatie bevoegd gezag 

Vrijwaringszone – dijk  
Voorts geldt dat in het bestemmingsplan “Buitengebied” een vrijwaringszone is opgenomen in verband met 
de aanwezige dijk. Hiervoor geldt op basis van de regels dat slechts mag worden gebouwd, of 
werkzaamheden slechts mogen worden uitgevoerd, wanneer hiertoe toestemming is verkregen van het 
Waterschap. De westelijke zijde en de noordoosthoek van de projectlocatie liggen binnen deze 
vrijwaringszone. De plannen zijn voorgelegd aan het waterschap. Hieruit blijkt dat, mede door de gekozen 
invulling van het gebied waardoor ruimte wordt gelaten tussen de dijk en het park, er geen sprake is van 
belemmeringen of risico’s voor de veiligheid. Een vergunning is naar verwachting niet nodig.   
 
Figuur 23  maakt de vrijwaringszone inzichtelijk.  
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figuur 23. Aanduiding vrijwaringszone i.v.m. dijk (bestemmingsplan “Buitengebied”)  

   
  bron: ruimtelijkeplannen.nl  

4.3.3 Conclusie 

De verwachting is dat het aspect waterkwantiteit geen belemmering vormt voor de beoogde ontwikkeling. 
Omdat het gebied grenst aan een primaire waterkering, gelden langs deze kering aanvullende regels op 
basis van de Keur alsook het bestemmingsplan. Hiermee wordt rekening gehouden bij de inrichting van het 
zonnepark.   
 
Verder zijn er oppervlaktewateren aanwezig, waarbij met name de A-wateren van belang zijn. Door de 5 
meter brede beschermingszone te respecteren, treden ook hier geen belemmeringen op.  
 
De beoogde ontwikkeling heeft gelet op het voorgaande geen negatief effect op de waterhuishoudkundige 
situatie ter plaatse.  
 

4.4 Bedrijven en milieuzonering  

4.4.1 Algemeen  

Milieuzonering is een instrument dat helpt bij het afwegen en verantwoorden van keuzes aangaande nieuwe 
woningbouw- en bedrijvenlocaties en beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie. Het gaat 
hierbij om de milieuaspecten: geluid, geur, stof en gevaar, waarbij de belasting afneemt naarmate de afstand 
tot de bron toeneemt. Om ervoor te zorgen dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van 
bedrijven gesitueerd worden en dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen 
krijgen, is de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ opgesteld. Door toepassing te geven aan deze 
handreiking wordt zoveel mogelijk voorkomen dat woningen hinder en gevaar ondervinden van bedrijven 
en dat die bedrijven in hun milieugebruiksruimte worden beperkt. 
 
In de handreiking zijn richtafstanden opgenomen voor een scala aan milieubelastende activiteiten, opslagen 
en installaties. De richtafstand geldt vanaf de grens van de inrichting tot de bestemmingsgrens van 
omliggende woningen en betreft nadrukkelijk een leidraad en geen norm. Indien goed gemotiveerd en 
onderbouwd door middel van relevant milieutechnisch onderzoek, kan ervoor worden gekozen van de 
richtafstand af te wijken.  
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tabel 1 Richtafstanden bedrijven en milieuzonering 

 
 
De richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. Zonder 
dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat kan de richtafstand met één stap worden verlaagd indien 
sprake is van een omgevingstype gemengd gebied.  

4.4.2 Relatie tot ontwikkeling 

In de handreiking is een zonnepanelenpark niet opgenomen. Bij de zonnepanelen worden meerdere 
omvormers en een ‘collecting station’ geplaatst. De activiteit  zou daardoor vergeleken kunnen worden met 
elektriciteitsdistributiebedrijven van, in dit geval, 10 - 100 MVA. De activiteit valt dan in milieucategorie 3.1 
met een bijbehorende richtafstand van 50 meter in verband met het aspect geluid. Dit betekent dat 50 meter 
afstand als richtafstand dient te worden gehouden van woningen. De zonnepanelen zelf veroorzaken geen 
geluid.  
 
Binnen een straal van 50 meter ten opzichte van de grens van het zonnepark is geen sprake van bestaande 
of geprojecteerde woningen. Omliggende bedrijven in het gebied ondervinden eveneens geen hinder als 
gevolg van een zonnepanelenpark, het park vormt daarmee geen belemmering in de bedrijfsvoering van 
deze bedrijven. 

4.4.3 Conclusie  

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 

4.5 Externe veiligheid 

4.5.1 Algemeen  

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen onder externe veiligheid. De aan deze activiteiten 
verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 
 
Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Normen voor ondergrondse 
buisleidingen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). Bij de beoordeling van 
de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 
 
 Plaatsgebonden risico (PR): Inwoners van een bepaald gebied kunnen te maken krijgen met 

plaatsgebonden risico (PR). Dit is de kans per jaar dat één persoon overlijdt door een ongeluk met 
een gevaarlijke stof. In theorie zou die persoon zich onafgebroken en onbeschermd op één bepaalde 
plaats moeten bevinden. Deze kans mag niet groter zijn dan 1 op de miljoen. Het PR wordt ‘vertaald’ 
als een risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten 
(bijvoorbeeld woningen) mogen liggen. 
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 Groepsrisico (GR): Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal 
mogelijke slachtoffers en is een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. Rondom een 
risicobron wordt een invloedsgebied gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het 
maximaal aanvaardbaar aantal personen, de zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een 
richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende gemotiveerd door middel van een gedegen 
verantwoording, kan afwijken. Dit betreft de zogeheten verantwoordingsplicht. De 
verantwoordingsplicht geldt voor elke toename van het GR. 

 
Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een risicokaart ontwikkeld waarop verschillende risicobronnen 
inclusief bijbehorende relevante gegevens zijn weergegeven. De risicokaart vormt een hulpmiddel bij het 
beoordelen van het aspect externe veiligheid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast kan ook het 
risicoregister worden geraadpleegd.  

4.5.2 Relatie tot ontwikkeling 

In deze situatie geldt dat een zonnepanelenpark geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object betreft in het 
kader van externe veiligheid. Beoordeling van risicobronnen in de omgeving is daarom niet noodzakelijk. 
De voorgenomen activiteit zelf is bovendien ook geen risicovolle activiteit, waardoor geen sprake is van 
risico’s richting de omgeving.  

4.5.3 Conclusie  

Externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 

4.6 Aansluiting op het net  
In samenwerking met Enexis wordt er gekeken naar een aansluiting van het zonnepark op het net via het 
onderstation Geertruidenberg in Geertruidenberg. In de loop van 2020, wanneer het proces rondom de 
omgevingsvergunning is gestart, zal er worden overgegaan tot het reserveren van de benodigde capaciteit.  
 

4.7 Geluid 

4.7.1 Algemeen  

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient, afhankelijk van het soort functie, een beoordeling plaats te vinden in het 
kader van geluid. Daarvoor zijn de Wet geluidhinder en/of het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang.  
 
Wet geluidhinder 
In het kader van de Wet geluidhinder moeten geluidsgevoelige objecten voldoen aan de wettelijk bepaalde 
normering als het gaat om de maximale geluidsbelasting op de gevels. De limitatieve lijst geluidsgevoelige 
gebouwen bestaat uit: 
 woningen; 
 onderwijsgebouwen;  
 ziekenhuizen; 
 verpleeghuizen;  
 verzorgingstehuizen;  
 psychiatrische inrichtingen;  
 kinderdagverblijven.  
 
Relevante geluidbronnen in het kader van de Wet geluidhinder zijn wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai 
en industrielawaai. Op het moment dat een van bovenstaande functies ontwikkeld wordt in de nabijheid van 
voornoemde geluidbronnen of binnen de zones daarvan, zal middels een geluidsonderzoek aangetoond 
moeten worden of er voldaan wordt aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Daarnaast kan het als het 
gaat om bijvoorbeeld logiesruimtes (hotelkamers, recreatieve verblijven) wenselijk zijn om een goed en 
aangenaam binnenklimaat te kunnen waarborgen. 
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Activiteitenbesluit milieubeheer 
Wanneer inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer worden gerealiseerd, dient er zorg voor te worden 
gedragen dat deze geen onacceptabele hinder richting de omgeving veroorzaken. In het Activiteitenbesluit 
milieubeheer zijn daarom normen opgenomen waaraan een inrichting dient te voldoen. Daarbij gelden 
verschillende normen voor de dag-, avond- en nachtperiode.  

4.7.2 Relatie tot ontwikkeling 

Met de realisatie van een zonnepanelenpark wordt geen geluidgevoelige functie gerealiseerd. De in het 
bestemmingsplan opgenomen geluidszone in verband met industrie vormt dan ook geen belemmering voor 
de beoogde ontwikkeling. De zonnepanelen produceren bovendien geen geluid. Alleen de omvormers 
zullen enigszins geluid produceren. Deze zijn echter voorzien van een gebouw. De omvormers kunnen 
vergeleken kunnen worden met elektriciteitsdistributiebedrijven van, in dit geval, 10 - 100 MVA. Voor deze 
activiteit betekent dat voor het aspect geluid 50 meter afstand als richtafstand dient te worden gehouden 
van woningen in het kader van bedrijven en milieuzonering. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan 
(zie ook paragraaf 4.4). 
 
Een zonnepark betreft in de regel geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Alleen in uitzonderlijke 
gevallen zouden ze tot een inrichting gerekend kunnen worden. Bijvoorbeeld wanneer de zonnepanelen 
worden opgericht binnen de grenzen van een bestaande inrichting (zoals een tankstation), of wanneer de 
omvormers meer dan 200 MVA distribueren. Aangezien daarvan geen sprake is, zijn de algemene regels 
uit het Activiteitenbesluit eveneens niet van toepassing. Onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit 
is dan ook niet nodig. 

4.7.3 Conclusie  

Het aspect geluid vormt derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Akoestisch 
onderzoek is niet noodzakelijk.  
 

4.8 Luchtkwaliteit 
 
4.8.1 Algemeen  
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 
 
In het Besluit NIBM en de Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 
woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken 
dat het geplande project niet in betekenende mate bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege 
blijven.  
 
De definitie van ‘niet in betekenende mate’ is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 3% komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan 
verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling NIBM 
uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder:  
 woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee ontsluitende 

wegen; 
 kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 

brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen. 
 
4.8.2 Relatie tot ontwikkeling 
In onderhavig geval is sprake  van de aanleg van een zonnepanelenpark. De zonnepanelen leveren 
duurzame energie voor ruim 15.500 huishoudens en hebben een CO2-reductie van 26.000 ton per jaar als 
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gevolg. Er vindt geen uitstoot plaats van (schadelijke) stoffen door het park zelf of door het aan het park 
gerelateerde vervoersbewegingen. Het park heeft bovendien nagenoeg geen verkeersaantrekkende 
werking.  
 
4.8.3 Conclusie 
Het milieuaspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling van het 
plangebied. 
 

4.9 Natuur  
 
4.9.1 Algemeen 
Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: de Wet 
natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. 
 
Wet natuurbescherming 
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming geregeld. De 
soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min 
of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal vaatplanten. Gebiedsbescherming wordt 
geregeld middels de Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan de provincie ervoor kiezen om een gebied aan 
te wijzen als bijzonder nationaal natuurgebied- of landschap of als Natuurnetwerk Nederland (NNN). Welke 
soorten planten en dieren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van de Wet 
natuurbescherming. Dat houdt in dat, bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet worden met 
gevolgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, voor instandhouding van de beschermde soort.   
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang 
heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 
natuur. NNN is tevens opgenomen in het streekplan van de provincie. Indien het projectgebied in het NNN 
gelegen is, verlangt de provincie een ‘nee-tenzij-toets’. Afhankelijk van de provincie kan dit ook gelden voor 
projectgebieden in de nabijheid van het NNN.  
 
4.9.2 Relatie tot ontwikkeling  
In het kader van de ontwikkeling is door ecologisch adviesbureau Van der Goes & Groot een quickscan Wet 
natuurbescherming uitgevoerd, waarbij is ingegaan op gebiedsbescherming en soortenbescherming. De 
quickscan van 26 maart 2019 is opgenomen in de bijlagen bij voorliggende rapportage. De resultaten 
worden hieronder besproken.  
 
Soortenbescherming 
In het kader van de quickscan heeft ook een veldbezoek plaatsgevonden, waarbij de situatie ten aanzien 
van soortenbescherming is beoordeeld. Hieruit blijkt dat het plangebied in potentie geschikt is voor een 
aantal beschermde, niet vrijgestelde soorten. Het gaat daarbij om vissen, vogels, amfibieën, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Afhankelijk van de uitvoering van de plannen kunnen mogelijk 
negatieve effecten voor deze soorten optreden. Deze mogelijk negatieve effecten zijn onder te verdelen in 
tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de nieuwe situatie. Hieronder wordt ingegaan 
op de effectbeoordeling van de betreffende soorten. Voor alle overige soorten in het plangebied geldt te 
allen tijde de zorgplicht.  
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Vissen en amfibieën 
Als de verkaveling gelijk blijft en de wateren niet substantieel veranderen door bijvoorbeeld 
schaduwwerking, is geen negatief effect mogelijk op de eventueel aanwezige Grote modderkruiper en 
Alphensalamander. Als ingrijpend aan wateren en oevers wordt gewerkt, dan is vervolgonderzoek naar 
deze vissoort nodig. Aangezien deze werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, geen wijzigingen 
plaatsvinden in de verkaveling en schaduwwerking wordt voorkomen door enige afstand tot de oevers te 
bewaren, zullen geen negatieve effecten optreden. Nader onderzoek naar deze soort is derhalve niet nodig.  
 
Vogels met niet-jaarrond beschermde nesten 
In verband met vogels met niet-jaarrond beschermde nesten, dienen werkzaamheden waarbij nesten 
vernield of verstoord kunnen worden buiten het broedseizoen plaats te vinden. Hiermee kan rekening 
worden gehouden in de planning. Indien dit planningtechnisch toch niet mogelijk blijkt, kan voorafgaand aan 
het broedseizoen of vestiging van broedvogels het plangebied ongeschikt worden gemaakt. Daarbij wordt 
er rekening mee gehouden dat geen mogelijke nestplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten 
ongeschikt of ontoegankelijk worden gemaakt. Nader onderzoek of ontheffing is derhalve niet nodig.  
 
Vogels 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. Nader onderzoek of een ontheffing 
is daarom niet nodig. 
 
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. Ook hier 
geldt dat het, afhankelijk van de precieze inrichting, zeer goed mogelijk is dat het terrein door toename van 
kruiden en ruigte geschikter wordt voor deze dieren. Nader onderzoek en een ontheffing is gelet daarop 
niet nodig.  
 
Vleermuizen 
In het plangebied kunnen foeragerende vleermuizen voorkomen en kan sprake zijn van een vliegroute voor 
deze soort. 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. Ten aanzien van 
de vliegroute geldt dat, indien verlichting van het terrein nodig is, gekozen wordt voor vleermuisvriendelijk 
licht. Op die manier worden belangrijke gevolgen voor (langsvliegende) vleermuizen voorkomen. Nader 
onderzoek is dan ook niet nodig. 
 
Gebiedsbescherming 
Natura 2000-gebieden 
Het projectgebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied. Het meest dichtstbijzijnde gebied betreft de 
Biesbosch op ca. 3,8 km. Gelet op deze afstand en de aard van de ontwikkeling, worden op voorhand geen 
directe negatieve gevolgen verwacht als gevolg van de plannen. Voor het vervolgproces dient wel een 
AERIUS-berekening te worden uitgevoerd met de AERIUS Calculator 2019, waarbij vooral de aanlegfase 
van belang is. Uit eerdere ervaringen met zonneparkontwikkelingen van vergelijkbare omvang en op een 
kortere afstand tot Natura 2000-gebieden, is gebleken dat de stikstofdepositie niet meer dan 0,00 
mol/ha/jaar bedraagt. Voor voorliggende ontwikkeling wordt daarom eenzelfde resultaat verwacht.  
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figuur 24. Natura 2000-gebieden omgeving projectgebied (https://www.synbiosys.alterra.nl/)  

 
bron: synbiosys.alterra.nl     

NNN 
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief de zogenaamde verbindingszones die 
verschillende NNN-gebieden kunnen verbinden (zie figuur 19). 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.  
 
figuur 25. NNN (geel) t.o.v. projectlocatie (rood 

 
bron: uitsnede quickscan ecologie Van der Goes & Groot d.d. 26 maart 2019 
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4.9.3 Conclusie  

Gelet op de aard van de ontwikkeling worden geen negatieve effecten verwacht op beschermde gebieden 
zoals het NNN en Natura 2000. Voor Natura 2000-gebieden geldt voorts dat deze eveneens niet worden 
verwacht als gevolg van de grote afstand tussen het meest nabijgelegen gebied en de projectlocatie (ca. 
3,8 km).  
 
Het plangebied is mogelijk geschikt voor een aantal beschermde soorten. Uit de quickscan blijkt echter dat 
door rekening te houden met een aantal voorwaarden, negatieve effecten kunnen worden voorkomen. 
Aangezien aan deze voorwaarden wordt voldaan, is geen nader onderzoek of een ontheffing in het kader 
van de Wet natuurbescherming nodig. Initiatiefnemer neemt voorts de algemene zorgplicht in acht.   
 
Het aspect ecologie vormt gelet op het bovenstaande geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 

4.10 Bodem 
 
4.10.1 Algemeen  
Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aanvullende 
besluiten leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld voor de bodem ten aanzien 
van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem.  
 
De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een stof in de grond 
of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of een verontreiniging acceptabel 
is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de bestemming van de gronden. 
 
4.10.2 Relatie tot ontwikkeling 
Het huidige gebruik van de betreffende locatie is agrarisch. Het toekomstig gebruik van de gronden is voor 
een zonnepanelenpark en betreft  geen bodembedreigende activiteit. De gronden zijn geschikt voor het 
beoogde gebruik, er is immers geen sprake van toekomstige gebruikers (zoals bewoners) die in aanraking 
kunnen komen met eventueel vervuilde grond. In het kader van de planologische procedure is daarom geen 
bodemonderzoek noodzakelijk. In een later stadium zal in het kader van de vergunning voor het bouwen 
een bodemonderzoek worden uitgevoerd.  
 
4.10.3 Conclusie  
De bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor voorgenomen ontwikkeling. 
 

4.11  (Vormvrije) m.e.r-beoordeling 

4.11.1 Algemeen 

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige 
plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu.  
 
De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU-richtlijn m.e.r. Deze richtlijn is in 
Nederland geïmplementeerd in de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. In het Besluit m.e.r. bestaat een 
belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan de diverse criteria uit 
bijlage C geldt een m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd waarvoor een m.e.r.-
beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt alsnog een m.e.r.-plicht. 
 
In bijlage D worden in kolom 2 drempelwaarden gegeven. Indien een ontwikkeling boven de 
drempelwaarden uitkomt, geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Op het moment dat een ontwikkeling 
genoemd staat in bijlage D, maar onder de drempelwaarden valt, dient te worden beoordeeld of sprake kan 
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zijn van mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen. Deze beoordeling vindt plaats middels de zogeheten 
‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’. Sinds 16 mei 2017 dient het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit 
te nemen teneinde vast te stellen of voor een ruimtelijke ontwikkeling kan worden volstaan met een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling. Hiertoe dient een aanmeldnotitie te worden opgesteld door de initiatiefnemer. Dit volgt 
uit de implementatie van artikel 1, vierde lid, onder a en b, van Richtlijn 2014/52/EU.  

4.11.2 Relatie tot ontwikkeling  

De ontwikkeling betreft de realisatie van een zonnepark op agrarische gronden. De realisatie van 
zonneparken wordt niet in het Besluit milieueffectrapportage genoemd. Wel wordt in de D-lijst een stedelijke 
ontwikkelingsproject genoemd (D11.2), een categorie die bij veel ruimtelijke ontwikkelingen van toepassing 
is. In de nota van toelichting op het Besluit mer wordt het begrip ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ ook geduid. 
Hier wordt over gezegd: “Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als 
woningen, parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een 
combinatie daarvan. Er kan overigens geen misverstand over bestaan dat ook “dorpen” hieronder vallen. 
Wat “stedelijke ontwikkeling” inhoudt kan van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo 
aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt 
afgebroken en er komt een nieuwe voor in de plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig 
milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.”  
 
Het zonnepanelenpark betreft gelet op het voorgaande en de aard en omvang van de ontwikkeling geen 
stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r.. Ook van andere, minder vaak voorkomende 
categorieën is geen sprake. Het gaat daarbij om:  
 Landinrichtingsprojecten (D9). 
 Industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stroom en warm water (D22.1).  
 
Verwezen wordt naar een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 
augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2770), waarin voor elk van de categorieën helder uiteen is gezet 
waarom de oprichting van een zonnepark daar niet onder valt. De ontwikkeling is dan ook niet 
m.e.r.(beoordelings)-plichtig. Gelet op de kenmerken van het project zullen logischerwijs ook geen 
belangrijke negatieve milieugevolgen optreden.  

4.11.3 Conclusie  

Voor dit project geldt geen m.e.r.-(beoordelings)plicht. Van nadelige gevolgen voor het milieu is gelet op de 
aard van de ontwikkeling geen sprake.  
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5 Beschrijving uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 
Het project wordt door initiatiefnemer uitgevoerd. De kosten in verband met de realisatie zijn voor rekening 
van initiatiefnemer. Er is geen aanleiding om aan de economische haalbaarheid van het plan te twijfelen.  
 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het zonnepark wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen 
gemeente Oosterhout en Shell. Hierin wordt overeengekomen dat op het moment er sprake is van 
planschade, voortvloeiend uit voorliggende planologische mutatie, deze schade in zijn geheel ten laste komt 
aan initiatiefnemer. Ook andere zaken, zoals de onderlinge rolverdeling en algemene verplichtingen komen 
daarin aan bod. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.2.1 Participatie  

Shell onderzoekt de mogelijkheden om zo veel mogelijk lokale bedrijven, en waar mogelijk ook mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt, te betrekken bij de aanleg en beheer van het zonnepark. Dat zou kunnen 
met sociale werkvoorziening.  
 
Shell zal bijdragen aan een duurzaamheidsfonds, dat door de gemeente wordt beheerd en waarbij een 
onafhankelijke commissie de aanvragen zal beoordelen. Shell zal hierbij een bijdrage leveren van 0,50 
Euro/MWh per jaar aan participatie, die in lijn is met de nationale gedragscode Zon op Land van Solar 
Holland, die op 13 november 2019 is gepresenteerd. Shell houdt zich aan alle aspecten van deze 
gedragscode omdat Shell het belangrijk vindt dat de omgeving bij de planontwikkeling betrokken wordt, het 
park een meerwaarde levert voor het gebied en dat een gebied uiteindelijk in goede staat achter wordt 
gelaten. 
 
Voor de financiële participatie voor bewoners wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor het beschikbaar 
maken van zonobligaties via zonnepanelendelen.nl. Inwoners en bedrijven van Oosterhout kunnen dan via 
Zonnepanelendelen.nl al vanaf 25 euro investeren in het zonnepark om zo een bovengemiddeld rendement 
te behalen in vergelijking met een spaarrekening. 
 
Middels de omgevingsdialoog zal er input worden opgehaald bij de bewoners in het gebied en de verder 
gemeente om te bepalen welke kansen er middels participatie nog meer zijn. Ook de vorm van de 
participatie wordt verder onderzocht, waarbij het uitgangspunt is dat de middelen zo veel mogelijk worden 
ingezet ten behoeve van alle bewoners van de gemeente Oosterhout. 

5.2.2 Planologische procedure  

Voor deze ontwikkeling wordt de uitgebreide planologische procedure doorlopen. Het is daarom in eerste 
instantie voor een ieder mogelijk door middel van een inspraakreactie of zienswijze te reageren op het 
ontwerpbesluit, dat gedurende zes weken ter inzage ligt. Vervolgens staat nog de gang naar de rechtbank 
en daarna de Raad van State open. 

5.2.3 Conclusie  

Met bovenstaande procedures wordt de maatschappelijke betrokkenheid afdoende gewaarborgd. 
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6 Conclusie ruimtelijke en functionele inpasbaarheid 
In opdracht van Shell New Energies heeft Mees Ruimte & Milieu een onderbouwing opgesteld ten behoeve 
van de beoogde ontwikkeling van een zonnepanelenpark binnen de gemeente Oosterhout. Het zonnepark 
maakt onderdeel uit van een gebied dat is aangewezen voor de realisatie van Energiepark Oranjepolder, 
waarbinnen ingezet wordt op de gecombineerde toepassing van zonne- en windenergie. Binnen de grenzen 
van Energiepark Oranjepolder heeft Eneco dan ook het concrete voornemen een drietal windturbines te 
plaatsen. Procedureel wordt zon en wind losgetrokken, zodat zij beiden een afzonderlijke planologische 
procedure doorlopen. Voorliggend principeverzoek gaat in op het onderdeel zon.  
 
Voor de ontwikkeling dient uiteindelijk een planologische procedure te worden doorlopen. Voorliggend 
document bevat de ruimtelijke onderbouwing, waarbij de verschillende omgevingsaspecten die bij het 
project een rol spelen zijn beschouwd. Een dergelijke onderbouwing is nodig voor de uiteindelijke aanvraag 
om omgevingsvergunning ‘planologisch strijdig gebruik’. Echter, voordat de procedure formeel wordt 
doorlopen, wordt voor de ontwikkeling eerst een principeverzoek ingediend. Voorliggende onderbouwing  
dient daarom in eerste instantie als motivering van de haalbaarheid van het project in het kader van het 
principeverzoek. 
 
Het initiatief behelst de realisatie van een zonnepark van ca. 37 ha, waarbinnen een geïnstalleerd vermogen 
van ca. 48 MWp kan worden bereikt. Hiermee kunnen ca. 15.500 huishoudens worden voorzien van 
duurzame energie, wat ongeveer twee derde van de bevolking van Oosterhout betreft. Het park heeft 
bovendien een CO2-reductie van ongeveer 26.000 ton op jaarbasis tot gevolg. De ontwikkeling levert dan 
ook een waardevolle bijdrage aan het behalen van de doelstellingen vanuit alle bestuurslagen ten aanzien 
van de noodzakelijke energietransitie en CO2-reductie. Dit beleid is onder andere neergelegd in het 
Nationale Energieakkoord, de Energieagenda Noord-Brabant en de Nota Ambities voor de Energietransitie 
Oosterhout en bijbehorende Routekaart 2019-2022. Dit is slechts een kleine greep van het veelomvattende 
beleid ter zake.  
 
Het zonnepark wordt opgericht binnen het cultuurhistorisch waardevolle Oranjepolder. Voor het park wordt 
door Smartland Landschapsarchitecten een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarvan de eerste 
ontwerpen in voorliggende onderbouwing van het principeverzoek zijn verwerkt. De Oranjepolder en de 
waardevolle verkaveling binnen het projectgebied blijven onverminderd zichtbaar in het landschap. Met de 
situering van de panelen in oost-westopstelling worden de bestaande percelen en watergangen 
gerespecteerd, en wordt de richting van het landschap gehandhaafd en benadrukt. Op die manier wordt, 
gelijktijdig met het zetten van een forse stap richting de nodige energietransitie, de cultuurhistorische 
structuur van het gebied gerespecteerd en ook versterkt.  
 
De landschapsarchitect is tevens ecoloog, en kan door de kennis vanuit beide expertises te combineren 
een ontwerp tot stand brengen dat zowel esthetisch waardevol is als andere meerwaarden kan toevoegen. 
Voor voorliggend initiatief wordt gekozen voor een ontwerp dat een meervoudige maatschappelijke 
meerwaarde kent, onder meer op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en biodiversiteit. Daarnaast levert ook 
proces- en financiële participatie een evidente maatschappelijke meerwaarde. Met het gekozen ontwerp en 
de invulling van het park, wordt voldaan aan de provinciale en gemeentelijke voorwaarden voor de 
ontwikkeling van zonneparken zoals opgenomen in voornoemd beleid.  
 
Tevens is het initiatief getoetst aan diverse relevante omgevingsaspecten. Hieruit blijkt vooralsnog dat zich 
geen belemmeringen voordoen. Een quickscan ecologie is reeds uitgevoerd, alsmede een verkennend 
onderzoek in het kader van archeologie. Ten aanzien van ecologie geldt dat geen negatieve effecten op 
soorten te verwachten zijn. Met het oog op gebiedsbescherming en de recente ontwikkelingen ten 
aanzien van de stikstofproblematiek, dient nog wel een berekening van de stikstofdepositie als gevolg van 
de aanlegfase van het zonnepark te worden uitgevoerd. Belemmeringen worden, mede gelet op eerdere 
ervaringen uit andere zonneparkontwikkelingen, niet verwacht. Voor archeologie geldt dat de relevante 
waarden in kaart zijn gebracht en bij de uitvoering van de plannen zullen worden gerespecteerd. De 
haalbaarheid van het project is daarmee aangetoond.   
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