
 
 
Informatiebrief III  

 

Ter attentie van: Politieke partijen van de Gemeente Oosterhout  

18 januari 2021  

 

Als zeer verontruste bewoners van Dommelbergen-Noord hebben wij gemeend u al eerder te 
mogen informeren over onze ernstige zorgen en veelomvattende vragen betreffende mogelijke 
aanleg van een zeer groot energiepark met gigantische windturbines in de Oranjepolder. Middels 
aanleg van dit energiepark is de Gemeente Oosterhout voornemens haar doelstellingen op het 
gebied van duurzaamheid te behalen. 

Gedurende dit proces van politieke besluitvorming zijn onze zorgen alleen maar toegenomen, is het 
gevoel van inspraak verder afgenomen en de procesgang ondoorzichtiger geworden. Het 
uitgebreide artikel over windmolens in BN De Stem van 9 januari (“Experts vrezen overal 
windmolens, ons land gaat in de uitverkoop”) beschrijft dit in algemene zin op een treffende manier. 
De weerstand onder bewoners neemt daardoor alleen maar toe en het draagvlak onder bewoners 
neemt alleen maar af. Helaas is dit ook van toepassing op dit omstreden project.  

Voorgaande informatiebrieven  
Eerder hebben wij u geïnformeerd of vragen gesteld over..  

∙ Alternatieve oplossingen voor het opwekken van duurzame energie. Het energiepark A59 is 
door goedkeuring van amendementen uit de RES gehaald. Alternatieven om toch aan 
doelstellingen te voldoen, blijven noodzakelijk.  
∙ Wat wordt de impact van repowering windpark Weststad? Zeker omdat wij nu begrijpen dat 
door het vervallen van de derde windmolen, de voorgenomen overige twee windmolens en de 
bestaande windmolens op Weststad, “bij elkaar gaan horen”. 
∙ Natuurcompensatie in de Oranjepolder ivm de N629, tegenstrijdig met het energiepark ∙ 
Brabantse Milieu Federatie (BMF) geeft een negatief advies aan de Stuurgroep van de RES 
mbt locatie Oranjepolder in Oosterhout  
∙ Provinciale politiek komt in het verweer tegen windmolens en zonneweides  

Vanuit de verschillende fracties hebben wij geen vragen of terugkoppeling meer ontvangen op de 
eerdere nieuwsbrieven, dus wij zijn blij te constateren dat onze brieven; helder en duidelijk zijn. 
Hierboven hebben wij toch aanvullingen gedaan, omdat er in de loop van de tijd toch een reactie 
op gewijzigde omstandigheden wenselijk is. 

  

Belangengroep Oranjepolder - energieparka59nee.nl  

https://energieparka59nee.nl/


 

Proces  
Het onderwerp 'proces' en 'procesgang' is (helaas) een structureel onderwerp van onze 
nieuwsbrieven waar we op terug moeten blijven komen. Met onderstaande 6 punten, proberen we 
ons, gevoel, onze verbazing en onze vragen aan u te stellen:  
 
 

1. Verklaring van geen bedenkingen (VVGB)  
Sinds de live-gang van de gemeentelijke website energieparka59.nl wordt hier een 
planning gedeeld. Deze planning is volgens onze gemeentelijke contactpersonen leidend 
en  de website, hét communicatiemiddel, met de burger. Naast deze planning is in 
persoonlijke  gesprekken door de gemeente aangegeven dat er een VVGB afgegeven moet 
worden voor  deze 'tijdelijke' functiewijziging van de agrarische gronden.  
Wij zijn verrast door de splitsing van de aanvragen voor zonnepark en windpark. Betekent 
dit dat het ondanks eerdere berichten mogelijk is dat er alleen een zonnepark of alleen 
windmolens geplaatst gaan worden? Het Energiepark A59 is steeds als 1 onlosmakelijk aan 
elkaar verbonden plan gepresenteerd, zon en wind complementair aan elkaar. In de 
toelichting op 5 januari 2021 van de concept VVGB voor het zonnepark is deze vraag ook 
gesteld, maar niet beantwoord. Hoe kan het nu dat wij sinds december, door logisch na te 
denken, pas zelf tot de conclusie  moeten komen, dat de gemeente nu ook deze verklaring 
gaat splitsen per vergunning? Hier is nóóit eerder over gecommuniceerd of gesproken, 
worden wij hier als burgers ineens verrast?  

Juridisch is dit mogelijk te onderbouwen omdat het 2x vergunningen zijn, maar als de 
gemeente dit al wist, zo uit zij zich namelijk ook, had dan van begin af aan duidelijkheid 
geschetst en aangegeven dat dit 2 verklaringen zouden worden. Kijkend naar de financiële 
businesscase is dit tenslotte zeer onwaarschijnlijk los te zien. 

  
Tijdens de (raads)informatie avond van 6 januari jongstleden stelden meerdere fracties ook 
zeer terecht de vraag, waar deze wending vandaan kwam. Ook voor u als fractie was dit dus 
een verrassing en een onaangekondigde procedure wijziging. De gevolgen van deze 
splitsing, namelijk de vraag of de mogelijkheid er gaat zijn of er alleen een zonnepark of 
alleen een windpark zou kunnen komen, is ons inziens niet duidelijk beantwoord.  

Vraag: Voelen we ons als burgers en gemeenteraadsleden nu echt meegenomen en 
transparant geïnformeerd door de projectbetrokkenen? Hoe kan het dat wij allen, continu 
door de gemeente verrast worden met onverwachte wendingen? Is dit een professionele 
werkwijze en een juist procedure?  
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2. "WIE" behartigt nu de belangen van de inwoners?  
Wij (betrokken en minder betrokken inwoners en burgers van Oosterhout) horen en zien             
nergens ambtelijke ondersteuning op de impact van het energiepark A59 als een van de              
toevoegingen in Oosterhout-Noord.  

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij al meerdere onderdelen benoemd welke impact 
hebben op het leefgenot van onze woonomgeving. Zéér beperkt (enkele fracties en 
fractieleden) behartigen "al" onze belangen, maar dit zou toch primair vanuit het 
gemeentehuis B&W moeten gebeuren?  

- Cumulatie van geluid met alle snelwegen en de uitbreidingsplannen vanuit de 
Rijksoverheid (zie bijlagen 1)  

- Cumulatie van geluid door de geplande uitbreiding en toenemende verkeersstromen van 
de Statendamweg  

- Cumulatie van geluid door het in 2025 – 2028 'repoweren' (zie voorgaande nieuwsbrief) 
van de bestaande 6 windmolens op Weststad  

- Impact op (omgevings)straling en impact op biodiversiteit door de nieuwe 380KV lijn, 
welke (deels) dichterbij onze woningen komt dan de huidige stroom lijn. (zie bijlagen 
2) Waarbij er in 2022 een hogere mast (verticale variant) wordt geplaatst, dan de 
huidige  (horizontale) masten. 
https://projecten.tennet.eu/zuid-west-380-kv-oost-projectboek 
3/uitwerkingsgebied-9-s-gravenmoer/  

- Tot slot heeft er nog niemand, (behalve honderden bewoners uit Geertruidenberg) zich 
hard gemaakt voor de enorme horizonvervuiling waar de gemeente Oosterhout mee te 
maken gaat krijgen als al deze energiereuzen (windturbines en 380 KV masten) 
geplaatst gaan worden de komende jaren in de Oranjepolder.  

Vraag: Hoe ervaren jullie als fracties deze ambtelijke ondersteuning en vinden jullie dat dit 
(voldoende) recht doet voor ons als burgers, aan alle (voor zover wij nu weten) komende 
veranderingen en projecten in Oosterhout-Noord?  

Vraag: Waarom wordt de burger niet (formeel) geïnformeerd over de wijziging van 
het  windpark en worden wij deelgenoot gemaakt?   

Belangengroep Oranjepolder - energieparka59nee.nl  

https://energieparka59nee.nl/


 

 
3. Transparante communicatie  

Communicatie blijft vanuit de gemeente, maar ook vanuit de initiatiefnemers écht onder de 
maat. De verplichte 'nummertjes' zijn gedaan, een digitale bijeenkomst en een excursie 
maar verder geen dialoog of enige vorm van participatie (samen, draagvlak creëren)  

Documenten initiatiefnemers:  
- De eerdere haalbaarheidsanalyses en stukken uitgebracht door Shell en Eneco (begin 

2020) welke fungeerde voor de raadsvergadering van Mei 2020, zijn nu nergens meer te 
vinden, op de gemeentelijke website of op de website van het energiepark.  

Vragen:  
1. Waarom zijn deze stukken nu ineens nergens meer te vinden?  
2. Waar kan de burger (of raadslid) zich nu inlezen of verdiepen in de materie?  

Website Energiepark A59:  
- De leidende projectplanning op de website A59, is zonder aankondiging of vermelding 

onder het kopje 'nieuws' al 2x aangepast, uitgebreid en vervangen. (zie bijlagen 3, 4, 5) 
Waarbij op de planning ook geen vermelding wordt gedaan van een wijzigingsdatum of 
versienummer. Hoe moet een burger nu weten wat er, wanneer en waarom gewijzigd 
is?  

Vragen:  
1. Verdiend een dergelijk belangrijk document niet een transparant proces & publicatie? 
2. Waarom staan eerdere versies van deze planning niet meer online?  
3. Waarom is de planning verstopt op de website en niet terug te vinden vanuit de  

          homepage, als je in de menubalk zoekt? (er is überhaupt geen zoekfunctie)  

Moeten wij als burgers het accepteren dat de gemeente, dit complexe, grote en omvangrijke 
project voor 25 jaar op deze troebele wijze er door heen probeert te drukken? Volgens 
gemeentelijke speerpunten zouden wij juiste stap voor stap geïnformeerd moeten worden, 
zodat er echt (burger)participatie plaatsvindt. 

4. Stijgende (officiële) bewijslast over (gezondheid) schade windturbines 
Heel Nederland is in de ban van Energieparken, maar ook binnen Europa komen steeds 
meer (negatieve) ervaringen met Energieparken binnen. Onderdelen als horizonvervuiling, 
slagschaduw, maar vooral laagfrequent geluid lijkt steeds meer blijvend (letsel)schade te 
geven 

1. Steeds meer (omringende) Europese landen hanteren nieuwe stelregels mbt de plaatsing 
van windmolens en windturbines binnen hun landsgrenzen. (stelregel = afstand tot aan de 
bebouwde kom,10x de tiphoogte) Deze landen zoals Denemarken en Duitsland, waar 
men al langer ervaring heeft met windparken, komen nu dus ook steeds meer negatieve 
ervaringen en conclusies, waardoor de overheid in die landen tot hernieuwde inzichten 
komt. Ook steeds meer Nederlandse (overheids)organisaties en specialisten binnen dit 
vakgebied komen nu met bewijzen dat de huidige richtlijnen van de Nederlandse overheid 
écht onvoldoende zijn   
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Link: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij 
woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/ 

 
2. De grote boosdoener van alle gezondheidsklachten, aanpassingen in wet & regelgeving 

en waar ook de grote weerstand van burgers zit is op het 'onhoorbare' laagfrequent 
geluid. Het RIVM doet momenteel ook uitvoerig onderzoek en heeft ook formeel 
aangegeven dat de (verouderde) huidige richtlijnen omtrent de windmolens echt 
herzien moeten worden.  

Link: https://www.laagfrequentgeluid.nl/  

Vraag: Waarom neemt de gemeente vanuit haar rol & verantwoordelijkheden ons als 
burgers niet mee. Waarom worden onze zorgen niet weggenomen en verschuilt de 
gemeente  zich achter, inmiddels achterhaalde, onverantwoordelijke richtlijnen en 
normen?  

5. Landelijke politiek, hekelt landschap vervuiling:  
In de media lezen wij dat de VVD, in de persoon van Mark Harbers, een duidelijk 
statement maakt  géén "volgeplempt landschap met windmolens & zonneweides" te willen, 
waarbij we nog  steeds niet de duurzaamheidsopgave halen die er ligt. Ook partijen als het 
CDA, PVV, FvD  en SGP ondersteunen dit voorstel.  

Link: https://www.bndestem.nl/politiek/kerncentrales-geen-windmolens-en-zonnepanelen 
nederland-rommelland-dat-wil-ik-niet~a30dcdfa/  

Daarnaast lezen wij nu (bijna) dagelijks in de dagbladen artikelen over de zonneweides en 
windparken. Artikelen waarin overal dezelfde onderwerpen de boventoon voeren. Geen 
participatie gedurende het proces, (zeer) beperkt eigenaarsschap, opbrengsten die weg 
stromen, etc.. 
 
Link:https://www.ad.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoen
ensubsidies-en-winst-van-zonneparken~a3f41bf9/ 

 
 https://krant.bndestem.nl/titles/bndestem/7127/publications/12596/pages/60 
  (mogelijk moet er even ingelogd worden voor dit artikel) 

Vraag: Na provinciale twijfels en duidelijke uitspraken over landschapsvervuiling, komt nu 
ook de landelijke politiek. Begrijpt en voelt de lokale politiek nu ook dat deze koerswijziging 
een cruciaal effect heeft op Energiepark A59? Beter onderzoek, meer participatie en 
transparante procesgang noodzakelijk is?  
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 6. Belanghebbenden en belangstellenden:  
Kijkend naar de lijn van belanghebbenden, conform uitspraak Raad van State is dit 10x de 
tiphoogte, heeft het Energiepark A59 een impact op het noordelijk en westelijk deel van de 
wijk Dommelbergen. (Zie bijlagen 6). Belanghebbenden hebben wanneer er sprake is van 
planschade, ook recht op compensatie. Hieruit concluderen wij, dat deze bewoners dus ook 
overlast kunnen of zullen gaan ondervinden.  

Vraag: Bent u als vertegenwoordiger van al deze bewoners in deze wijken van 
dommelbergen, zich bewust van de mogelijke risico's? Keuzes welke het leven voor vele 
inwoners voor 25 jaar kan verstoren?  

 

 
Wij hopen u als fractie met deze informatie wederom te verrijken, maar zeker ook het belang 
in te laten zien, dat een ieder steeds alert blijft op dit project als onderdeel van de 
duurzaamheidsopgave. De keuzes die de gemeente, maar met name portefeuillehouder 
maakt ten tijde van beperkt contact, over deze grote maatschappelijke opgave, blijft ons 
verbazen. In een gemeente die streeft naar; burgerschap, draagvlak en participatie missen, 
wij al deze speerpunten in dit proces en binnen het project Energiepark A59.  
 
Als u vragen heeft of met ons wil 'sparren' staan wij u heel graag te woord.  
 
Met vriendelijke groet,  

Belangengroep Oranjepolder  

Bijlagen:  

1. Printscreen Knooppunt Hooipolder  
2. Printscreen nieuwe 380KV tracé Oosterhout-Noord  
3. Planning versie 1, van d.d. 02-09-2020  
4. Planning versie 2, van d.d. 24-11-2020  
5. Planning versie 3, van d.d. 13-01-2021  
6. Geografisch overzicht planschade bereik windturbines 
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