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Onderwerp
Uitnodiging informatiedag gemeente Oosterhout over het Energiepark A59
Geachte heer, mevrouw,

Ook in Oosterhout merken we de gevolgen van de klimaatverandering. Wij hebben met elkaar de
verantwoordelijkheid voor de generaties na ons om de gemeente Oosterhout en onze leefomgeving
toekomstbestendig te maken. Met de plannen voor het Energiepark A59 zet de gemeente Oosterhout
grote stappen om onze doelstelling van 49% duurzaam opgewekte energie in 2030 te halen.
Het Energiepark A59 bestaat uit twee projecten: een Windpark (initiatiefnemer Eneco) en een
Zonnepark (initiatiefnemer Shell). In de periode van 27 februari 2020 tot en met 22 april 2020 konden
geïnteresseerden en belanghebbenden de mogelijkheid gekregen schriftelijk reageren op de concept
plannen van de initiatiefnemers. Wij hebben hierop bijna 500 inspraakreacties ontvangen.
Op 2 april organiseerden wij daarnaast samen met Eneco en Shell een virtueel energiecafé. Daarmee
wilden we, ondanks de coronamaatregelen, u informeren over de plannen voor het Energiepark A59.
Zo hebben we iedereen de kans gegeven om aan het college van burgemeester en wethouders te
laten weten wat ze van deze plannen vonden. Dit voor de start van de formele procedures rondom de
vergunningaanvraag. Het is duidelijk dat er veel vragen en zorgen in de omgeving leven!
Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders het inspraakverslag vastgesteld. Dit
inspraakverslag kunt u nalezen op www.energieparka59.nl. Met dit inspraakverslag worden de
gestelde vragen en zorgen beantwoord, maar zullen ook weer nieuwe vragen ontstaan. Ook zullen
niet alle zorgen zijn weggenomen.
Ik wil u als omwonende van het energiepark dan ook de mogelijkheid bieden om met mij in gesprek te
gaan en elkaar fysiek te ontmoeten. Daartoe nodig ik u van harte uit op zaterdag 27 juni aanstaande
tussen 10.00 uur en 21.00 uur, op locatie in de Oranjepolder. Tijdens deze bijeenkomst kunt u in
gesprek gaan met mij en mijn ambtenaren over de plannen voor het Energiepark A59.
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Inschrijven
Als u belangbestelling heeft kunt u zich vanaf 17 juni op de website www.energieparka59.nl
aanmelden en een tijd reserveren.
Wij willen zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met ons in gesprek te gaan. Tegelijk moeten wij
ons aan de corona-richtlijnen houden om alles veilig te laten verlopen. Daarom kunt u maar met 1
persoon per huishouden deelnemen.
Voor meer informatie over het Energiepark A59 en deelname aan informatiebijeenkomst kijkt u op
www.energieparka59.nl.
Ik hoop u te zien de 27e!

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Oosterhout,
M. Willemsen
Wethouder Duurzaamheid

