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Ontwerpvergunning windpark A59

Bis-nummer:

Voorstel:
1. In te stemmen met ontwerpvergunning voor het windpark en deze ter inzage te leggen.

Samenvatting
Op 15 december 2020 heeft Eneco een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie
van een windpark in de Oranjepolder. Hiervoor is, naast een omgevingsvergunning voor de activiteit
‘bouwen’, ook een uitgebreide afwijking van het bestemmingsplan nodig. Voor die afwijking is een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad noodzakelijk. De gemeenteraad heeft
op 30 maart een beslissing genomen over de vvgb.
De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst en voldoet voor de activiteit ‘bouwen’, ‘kappen’,
‘uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde’ en ‘aanleggen van uitwegen’. De aanvraag samen met
de ruimtelijke onderbouwing voldoet voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’. De
gemeenteraad heeft inmiddels een ontwerp vvgb afgeven. Het is nu aan het college om het
ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning te nemen.
De ontwerp vvgb wordt samen met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning 6 weken ter
inzage gelegd. Hierover kan iedereen zienswijzen indienen. Wij verwerken de zienswijzen en leggen
de gemeenteraad daarna een voorstel voor over het verlenen van de (definitieve) vvgb.
Aanleiding
Aanvraag omgevingsvergunning windpark
Op 15 december 2020 heeft Eneco een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie
van een windpark met 2 windmolens in de Oranjepolder. Eneco heeft op 19 februari 2021 de
ruimtelijke onderbouwing op enkele plaatsen aangepast. De locatie is gelegen tussen de A59 in het
noorden, het Kromgat in het oosten, de Domeinweg en de rioolwaterzuivering Dongemond in het
zuiden en de Statendamweg in het westen.
Op basis van het bestemmingsplan is het realiseren van een windpark op deze locatie niet
toegestaan. Voor het project is daarom naast een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’
ook gevraagd om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit dient op basis van de Interim
omgevingsverordening Ruimte van de provincie te gebeuren met een uitgebreide afwijkingsprocedure
(artikel 2.12, eerst lid, onder a, sub 3 van de Wabo). De aanvraag is gedaan voor de maximale termijn
van 25 jaar, na deze termijn worden de windmolens weer afgebroken en krijgen de gronden hun
oorspronkelijke agrarische gebruik terug. Ook deze termijn is ingegeven vanuit het beleid van de
provincie voor windparken in landelijk gebied.
Voor deze uitgebreide afwijking van het bestemmingsplan geldt dat een omgevingsvergunning alleen
verleend mag worden als het aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard daartegen geen
bedenkingen te hebben. De gemeenteraad heeft hiervoor op 30 maart 2021 een ontwerp verklaring
van geen bedenkingen afgegeven.

De ontwerp vvgb wordt samen met het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning 6 weken ter
inzage gelegd. Nadat de zienswijzen zijn ontvangen en beoordeeld wordt de raad opnieuw
geraadpleegd over het al dan niet verlenen van de vvgb.
Argumentatie
1.1. de aanvraag omgevingsvergunning is getoetst en akkoord bevonden.
De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan de relevante wet- en regelgeving en provinciaal en
gemeentelijk beleid. De aanvraag voldoet voor de activiteit ‘bouwen’, ‘kappen’, ‘uitvoeren van een
werk, geen gebouw zijnde’ en ‘aanleggen van uitwegen’. De aanvraag samen met de ruimtelijke
onderbouwing voldoet voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’, zodat ook op dit punt
ingestemd kan worden.
1.2. De gemeenteraad heeft een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven
Op 30 maart 2021 heeft de gemeenteraad een ontwerp VVGB afgegeven om af te kunnen wijken van
het bestemmingsplan. Hierdoor kan nu ook een besluit genomen worden over de
omgevingsvergunning.
Bij het beluit over de ontwerp VVGB heeft de gemeenteraad ook een motie en een amendement
aangenomen.
- Het amendement ziet op het doen van onafhankelijk onderzoek naar de opbrengst van de
windmolens i.r.t. de invulling van de sociale en financiële participatie. Dit onderzoek wordt
inmiddels uitgevoerd door Topwind B.V. (aanbevolen door Martijn Messing). Op basis van de
resultaten zullen we met Eneco in gesprek kunnen gaan over een eventuele andere invulling
van de sociale en financiële participatie. TNO gaat het in de motie gevraagde onderzoek naar
laagfrequent geluid uitvoeren. Dit onderzoek bestaat uit een second opinion op de door Eneco
geleverde onderbouwing over laagfrequent geluid en de gevolgen voor de gezondheid van de
vergunningsaanvraag.
Voordat besluitvorming plaats gaat vinden door college en raad over de ingebrachte zienswijzen en de
definitieve VVGB zullen de resultaten van beide onderzoeken beschikbaar zijn. Ook heeft dan het
gesprek met Eneco over de participatie plaatsgevonden.
Afweging
De aanvraag voldoet aan de relevante wet en regelgeving. Waar dat noodzakelijk is zijn aanvullende
voorwaarden opgenomen in de ontwerpvergunning om bepaalde zaken te borgen. De ruimtelijke
onderbouwing is door Eneco goed uitgewerkt. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening, omdat
voldaan wordt aan alle geldende (milieu)wet- en regelgeving.
Risico’s
Het Energiepark A59 ligt maatschappelijk gevoelig. Voor het halen van de doelstellingen die we
hebben op het gebied van energietransitie, en de afspraken die we daarover in regionaal verband
hebben gemaakt, vormt het Energiepark een belangrijke invulling.
Zoals in het inspraakverslag van juni 2020 uitgewerkt zijn er in Oosterhout geen andere locaties
voorhanden die ruimtelijk beter passend zijn voor de beoogde invulling met de combinatie van
windmolens en een zonneveld. Desondanks is weerstand te verwachten voor de keuze die in het
algemeen belang wordt gemaakt.
Dit algemeen belang is ook in besluiten van de gemeente vastgelegd en het project is een uitvloeisel
van de afspraken uit Toekomstvisie 2030, Ambities Energietransitie 2030 en Routekaart
Energietransitie 2019-2022. Het is belangrijk om iedereen mee te nemen in de afwegingen die

gemaakt zijn. Daarbij moet benadrukt worden dat wat betreft de realisatie van windenergie (welke
techniek vele malen efficiënter is dan zonne-energie) er geen andere alternatieven voorhanden zijn
om de ambities voor de gehele gemeente goed in te vullen (zie ook de paragraaf communicatie).
Financiële paragraaf en participatie
Niet van toepassing. Betreft enkel besluit om de ontwerpvergunning en vvgb ter inzage te leggen.
Communicatie
Over de voorgenomen besluitvorming wordt gecommuniceerd op de verschillende websites van de
gemeente en het Energiepark A59 (www.energieparkA59.nl). Hierin is ook aandacht voor de beoogde
planning van deze procedure.
De ruimtelijke onderbouwing en de aanvraag omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd. Hier
wordt op gebruikelijke manier over gecommuniceerd, maar wordt ook gebruik gemaakt van de andere
digitale kanalen. Een bewonersbrief wordt naar de omgeving verstuurd om hen te attenderen op de
terinzagelegging en termijn. Deze wordt zowel in de omgeving van Dommelbergen als in
Raamsdonkveer verspreid. Ook wordt een Webinar georganiseerd waarbij geïnteresseerden nog
vragen kunnen stellen ter verduidelijking van de ter inzage liggende stukken.
De gemeente Geertruidenberg wordt ook per brief op de hoogte gebracht van de start van de ter
inzage legging van de stukken.

