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1. Samenwerkingsovereenkomst 
De nieuw opgestelde intentie overeenkomst door Carmen Mutsaers wordt te vrijblijvend 
gevonden door het bestuur. Het geeft beide partijen te veel vrijheid. Wellicht is een te 
strakke overeenkomst bij een start en pilot ook niet handig. Misschien moeten we dit 
wel na het 1ste jaar overeenkomen, dan weten we ook hoe we samenwerken. Daarnaast 
is het feit dat, ook al staat het in de overeenkomst, we het waarschijnlijk nog niet af 
kunnen dwingen. Daarom wordt afgesproken dat we de huidige intentie overeenkomst 
ondertekenen met geheel bestuur platform maar ook het gehele college van 
Burgemeester & Wethouders. Het moet een integraal gedragen samenwerking zijn 
waarbij voor 2021 de te maken visie voor Dorst als doelstelling staat.  
 

2. Omgevingsvisie 
Het Platform is begin 2020 betrokken bij de update van de Omgevingsvisie onder leiding 
van Dennis van Dongen. Echter er is niet veel met de input van het Platform gedaan. 
Daarbij is het stuk ook niet echt visionair, het is een opeensomming van zaken die in veel 
gevallen niet het meest relevant zijn in Dorst. 
Het stuk moet dus aangepast worden. Arthur Kok en Jean Paul Nelissen zijn ermee aan 
de slag. De input wordt verwerkt door Ger. We moeten dan wel op hoofdlijnen blijven 
waar zaken knellen en waarbij we duidelijk stellen dat de visie voor Dorst in de 
samenwerking Platform & Gemeente het komende jaar ingevuld gaat worden. Dit moet 
formeel ingebracht worden als zienswijze. Dit kan vanuit Platform met handtekeningen 
van bewoners. 
  
3. Zonneweide 
Het proces van de Zonneweide is formeel juist doorlopen. Rooftop heeft in augustus een 
beroep gedaan op het Platform voor ondersteuning bij de omgevingsdialoog maar we 
hebben aangegeven ons niet te willen verbinden aan commerciele partijen. Inmiddels is 
de omgevingsdialoog gepresenteerd, de omwonenden zijn erg negatief over de 10 
hectare zonneweide voor hun deur, terwijl er op het moment van interview nog geen 
duidelijke indruk was van de ontwikkelingen op de Bavelse berg. Als we omwonenden nu 
spreken en ook bewoners elders in Dorst is men ontdaan door de “industriele 
verkrachting” van de maagdelijke groene Bavelse berg. Het Platform heeft in het overleg 
met de gemeente van 12 januari laten weten dat zij de omgevingsdialoog onzorgvuldig 
uitgevoerd vindt. De presentatie laat foto’s zien van een zonneweide tegen een nog 
onbebouwde groene Bavelse berg en de timing, net voor de plaatsing van de panelen op 
de berg, is onjuist gekozen. Het Platform heeft zich op het standpunt gesteld dat de 
omgevingsdialoog opnieuw uitgevoerd dient te worden. Hierbij dient dan ook meer 
groenbeplanting van de Bavelse berg meegenomen te worden. Dit is destijds beloofd 
maar de beplanting is tot op heden achterwege gebleven. Daarbij doet Rooftop er goed 



aan om het geheel van de Bavelse berg weer op een acceptabel landschappelijk niveau 
te brengen.  Daarnaast komt tijdens het gesprek naar voren dat er mogelijkheden zijn 
om “groene” stroom van de weide af te nemen door te participeren. Ook zal er een 
fonds gaan zijn waar Rooftop per opgewekt Kwh een bijdrage in stort. De opbrengsten 
kunnen dan voor lokale projecten worden ingezet. Het Platform vindt daarom dat dit 
alles, dus groenbeplanting, participatie en steunfonds onderdeel moet zijn van de 
omgevingsdialoog. De omwonenden moeten er ook wat voor terug krijgen. Gemeente 
Oosterhout heeft hier niet voor gekozen maar gaat nu zelf de inwoners informeren en 
inspraak organiseren. De concept bewonersbrief wordt gedeeld met ons.  Onze vraag 
wat de criteria zijn van een omgevingsdialoog, op basis waarvan men verder het proces 
in kan, blijft onbeantwoord. 
 
4.       Buurtschappen Seters en Steenoven 
Chris heeft contact gehad met Marielle Govers (Steenoven). Zelf ziet zij af van deelname 
aan Het Platform maar legt de vraag neer in de buurt voor interesse. 
 
4. Beperkte groei database 
Inmiddels zitten we op 240 e-mailadressen, dat zijn nog lang geen 1000 waar we op 
hopen. We besluiten een flyer te maken alleen gericht op het interesseren van bewoners 
om mee te doen door te reageren op voorstellen. Daarnaast zijn we dringend op zoek 
naar vrijwilligers op vlak van communicatie, juridische en stedenbouwkundige 
ondersteuning.  
 
5. Communicatie 
Afgesproken wordt dat er een fysieke flyer uitgaat voor de werving van e-mail adressen. 
Dit wordt een aparte flyer. Chris heeft contacten met de drukker. Rian levert tekst aan. 
Een nieuwsbrief met nieuws over Zonneweide, Omgevingsvisie, Intentie-overeenkomst 
en informatie vanuit de werkgroepen volgt daarna.  
De ondertekening van de zienswijze Omgevingsvisie gaat via de 240 e-mailadressen de 
deur uit.  

 

6. Wat verder ter tafel komt 
Er wordt niets meer ingebracht.  

 
 


