
Nader toegelicht
Inspraakprocedure en planningen 

*  Het zonnepark past niet binnen het huidi-
ge bestemmingsplan. Daarom moet van 
het bestemmingsplan worden afgeweken. 
De gemeenteraad stemt hierover. 

Denkt en praat u mee?

Duurzaam-
heidsfonds 
Zonnepark Dorst
Wilt u meedenken en meewerken aan 
het Duurzaamheidsfonds en moge-
lijke bestemmingen? Geef u dan op 
voor de werkgroep Duurzaamheids-
fonds en stuur een e-mail naar  
duurzaam@oosterhout.nl.

De duurzame energie van Zonnepark 
Dorst wordt verkocht. Het is belangrijk dat 
inwoners ook profiteren van de opbrengst 
van het zonnepark. Daarom komt van elke 
verkochte Megawattuur 50 eurocent in een 
duurzaamheidsfonds. Ieder jaar is dit een 

bedrag van ongeveer € 40.000. Dit bedrag 
wordt besteed aan projecten in de omge-
ving. Zoals zonnepanelen voor gebouwen 
van verenigingen. Of voor andere voorzie-
ningen die voor inwoners belangrijk zijn.  
En dat 25 jaar lang.

Duurzaamheidsfonds
€ 40.000 per jaar voor maatschappelijke  
en duurzame projecten Het plan 

zonnepark 
Dorst

Vanaf 2020 
Omgevingsdialoog
Omwonenden en andere belanghebben-
den kregen in 2020 al informatie van 
Rooftop Energy. Met reacties van bewo-
ners wordt rekening gehouden. Er komt  
meer ruimte voor groen langs de  
Ackerweg en er komt meer ruimte langs 
de Molenley. Bij iemand die dichtbij het 
zonnepark woont, wordt nu 70 meter 
afstand tot de bossages aangehouden.  
De gesprekken met de mensen in de 
omgeving blijven doorgaan.

Van 4 februari 
t/m 23 februari 2021 
Inspraak op plannen
Rooftop Energy heeft al een verzoek  
ingediend bij de gemeente Oosterhout.  
Op 19 januari heeft B&W besloten dat  
dit verder besproken wordt. Daarom  
kunnen omwonenden en betrokkenen nu 
al hun mening (inspraakreactie) geven.

Oproep: Stuur uw inspraakreactie 
met uw naw-gegevens, onder ver-
melding van Inspraakreactie  
zonnepark Dorst naar  
duurzaam@oosterhout.nl. 

 

Verwacht maart 2021 
Uitwerking projectplan
Het college bekijkt de reacties om te be-
palen of Rooftop Energy verder kan met 
de plannen en met het aanvragen van de 
vergunningen. Het kan ook zijn dat Roof-
top Energy de plannen moet aanpassen.

Verwacht van april t/m oktober 2021 
Vergunningaanvraag voor  
maximaal 25 jaar
De vergunningaanvraag is voor maximaal 
25 jaar*. Na 25 jaar wordt het zonnepark 

verwijderd en wordt het gebied weer 
agrarisch. De vergunning wordt in  
oktober 2021 verwacht.

Verwacht oktober 2021
Aanvraag SDE+ subsidie
Rooftop Energy vraagt SDE+ subsidie aan 
voor het project.

Verwacht eind 2022 – begin 2023 
Bouw zonnepark
Als de subsidie zeker is, wordt met de 
bouw gestart. De bouw duurt enkele 
maanden.

Een park met veel 
plantengroei 

-
Energie voor

4.000 huishoudens
-

Uw mening is 
belangrijk, denk  
en praat mee!

Samen in actie komen door nu te
starten met de energietransitie! 
Marcel Willemsen, wethouder

Op www.oosterhout.nl/nieuws/bekendmakingen/ruimtelijke-ordening kunt u het hele projectplan lezen!



Denkt en praat u mee? 

Beplanting  en natuur 
Zonnepark Dorst
Met het zonnepark wordt ingezet op 
meer planten en insecten. Wilt u hierover 
meedenken en meepraten? Geef u dan op 
voor de werkgroep Natuur en stuur een 
e-mail naar duurzaam@oosterhout.nl.

Denkt en praat u mee?

Participatie 
Zonnepark Dorst
Wilt u meedenken en meepraten over 
de beste manier(en) om met zo veel 
mogelijk mensen mee te doen? Geef 
u dan op voor de werkgroep Partici-
patie en stuur een e-mail naar  
duurzaam@oosterhout.nl.

Voor de inwoners van Dorst heeft het zon-
nepark ook andere voordelen. Zoals zelf 
energie afnemen of er geld mee verdienen. 
Dit zijn mogelijke opties:

Crowdfunding  
U kunt investeren in het park en daar geld 
mee verdienen.

Postcoderoosproject 
Inwoners van Dorst/Oosterhout (rondom 
het zonnepark) kunnen investeren in het 
project via Oosterhout Nieuwe Energie en 
zo profiteren van een subsidie per  
opgewekte kWh.

Paneel of zon op naam 
Hierbij krijgt u de energie van het paneel 
dat u koopt.

Stroom uit het park 
Rooftop Energy verkoopt de energie aan 
een energieleverancier. Bent u daar klant, 
dan kunt u kiezen voor stroom van Zonne-
park Dorst.

Uw voorkeur weegt mee
We horen graag uw voorkeur. Zodat we 
goed kunnen aansluiten bij de wensen in 
de omgeving.

Kansen om mee te doen

Landschappelijke inpassing 
Het park in Dorst sluit mooi aan bij het 
zonnepark op de Bavelse Berg. Dit park ligt 
hoger waardoor je het vanuit de omgeving 
meer ziet. In het najaar 2021 komt er daar-
om beplanting omheen (helaas kan dit niet 
eerder in verband met het plantseizoen dat 
loopt van oktober tot en met maart). Hier-
door is het park straks minder zichtbaar. 
Het zonnepark in Dorst komt veel minder in 
zicht dan het park in Breda. Dit omdat het 
park op het maaiveld komt. Ook worden de 
zonnepanelen in rechte rijen geplaatst. Dit 
levert een rustig beeld op. Andere onder-
delen, zoals de transformatorbehuizing, 
krijgen grijze en groene kleuren die niet 
opvallen in de omgeving. 

In een groene omgeving
De gemeente Oosterhout vindt het belang-
rijk dat Zonnepark Dorst in een groene om-
geving komt. Daarom is met Rooftop Energy 
afgesproken de beplanting zoveel mogelijk 
al voor de aanleg van de zonneweide te 
realiseren.

Dit zijn de eerste plannen
•  Een houtwal en struweelhagen aan de 

kant van de Akkerweg houden het park uit 
het zicht

•  Er komt extra vrije groene ruimte aan de 
kant van de Akkerweg

•  Het groen bestaat uit vaste planten, 
grasland met kruiden en bomen

•  Een groene aansluiting op het groene 
gebied (ecologische zone) van de  
gemeente Breda.

•  Ook aan de noordrand komt groene beplan-
ting zodat het zonnepark uit het zicht is.

Het plan zonnepark Dorst
Het plan zonnepark Dorst wordt 10 hectare groot en komt naast bedrijventerrein Hoogeind 
Minervum en de Bavelse Berg. In totaal komen er 37.680 zonnepanelen die stroom opwek-
ken voor ongeveer 4.000 huishoudens. Rooftop Energy gaat het plan uitvoeren.

Zonneweide met ruimte  
voor planten en insecten 
Zonnepark Dorst wordt een park met 
veel plantengroei waardoor er meer 
insecten en vogels op afkomen. Om 
dat voor elkaar te krijgen komen de 
zonnepanelen hoger te liggen. Ook is 
gekozen voor speciale zonnepanelen 
die meer licht en minder warmte 
doorlaten. Hierdoor groeien en bloei-
en er meer kruiden. En daar komen  
dan weer insecten en vogels op af. 

Ook in Oosterhout merken we de 
gevolgen van klimaatverandering en 
willen we minder CO2 uitstoot. Wij 
willen onze verantwoordelijkheid 
nemen en samen met inwoners, 
ondernemers en Oosterhout Nieuwe 
Energie* in actie komen door te 
starten met de energietransitie. 
Minder energie gebruiken en meer 
energie opwekken met wind en zon. 
Voor de leefbaarheid en de toekomst 
van Oosterhout.

Voor het opwekken van duurzame 
energie zet de gemeente Oosterhout 
- na zonnepanelen op daken - in op 
twee grootschalige opweklocaties. 
Een zonnepark in combinatie met 
windmolens in Oosterhout Noord 
langs de A59 en een zonnepark aan 
de Akkerweg in Dorst. 

De keuze voor de locatie aan de 
Akkerweg in Dorst is in 2018 vastge-
steld na afweging van 17 voorstellen. 
De impact op de omgeving van deze 
locatie is relatief gezien klein. En het 
sluit aan bij bestaande structuren 
(zonnepark op de Bavelse Berg en de 
grens met Breda/Minervum).

In deze folder leggen we u uit wat het 
plan inhoudt en wie er bij zijn betrok-
ken. En ook hoe u kunt deelnemen 
aan diverse werkgroepen om mee te 
praten over bijvoorbeeld de beplan-
ting langs de rand van het zonne-
park. Ik wil daarbij benadrukken dat 
ik als wethouder Duurzaamheid niet 
alleen voor het algemeen belang sta, 
maar als wijkwethouder Dorst ook 
voor de belangen van de inwoners en 
ondernemers uit Dorst. Dus ik nodig 
u van harte uit om te lezen over de 
plannen en/of mee te doen aan een 
van de werkgroepen.

     Marcel Willemsen
     Wethouder

Duurzaam  
Oosterhout

*  Oosterhout Nieuwe Energie (ONE)  
is een onafhankelijke en ideële  
coöperatie die het gebruik van duur-
zame energievormen in Oosterhout 
stimuleert. ONE komt voort uit daad- 
krachtige en betrokken ondernemers  
en inwoners, die zich geheel belange-
loos inzetten. Kijk voor meer informatie 
op oosterhoutnieuwenergie.nl.

37.68010ha 4.000
huishoudenszonnepanelenoppervlakte

Aanleg groene zone

rondom de Bavelse berg.

Zonnepark Dorst wordt een park 
met veel plantengroei waardoor er 
meer insecten en vogels op afkomen. 
Tijmen van Straten, projectleider namens initiatiefnemer Rooftop Energy

Wij zijn  
Rooftop Energy
Een Nederlandse partij die omvangrijke 
zonnecentrales realiseert en exploiteert. 
Wij gaan voor meer schone energie en 
terugdringing van CO2-uitstoot. Een 
essentiële stap in de verduurzaming van 
Nederland en van groot belang voor de 
leefbaarheid op onze planeet.

Onze zonnecentrales bouwen wij op daken 
van grote panden en op de grond. Zonne- 
centrales op de grond moeten niet ten 
koste gaan van ander nuttig gebruik van de 
grond. Daarom zijn wij gespecialiseerd in 
‘dubbel ruimtegebruik’. Wij voegen zonne-
panelen toe aan objecten die al een functie 
hebben of combineren zonneparken met 
nieuwe functies. Denk hierbij aan geluids-
wallen, een afvalberg zoals in Breda, maar 
ook bijvoorbeeld aan zonnecarports boven 
parkeerplaatsen of het realiseren van 
ecologische zonneweides.

Een belangrijke succesfactor voor zon-
necentrales is de samenwerking met 
alle betrokkenen. Wij merken dat goede 
communicatie en overleg zorgen voor 
wederzijds begrip. Zo doen wij er alles 
aan zo min mogelijk hinder te veroorzaken 
tijdens de bouw. En de zonnecentrale zo 
te ontwerpen dat deze past in de omge-
ving. Meningen over de uitstraling van een 
zonnecentrale zijn uiteenlopend. Maar 
over het belang van zonne-energie voor de 
volgende generaties zijn we het gelukkig 
snel eens.

We kijken ernaar uit met jullie aan de slag 
te gaan. In goede samenwerking reali-
seren we een mooi resultaat naar ieders 
tevredenheid.


