
        
Amendement 1. 

Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor Zonnepark Vroenhout 
 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 24 september 2020, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren 
van een zonnepark nabij de Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal; 
 
Besluit:  
 
Beslispunten 1 en 2 te schrappen; 
 
En  
 
Een nieuw beslispunt toe te voegen:  
 

1. Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, conform bijgevoegd voorstel en 
onder de voorwaarden zoals opgenomen in het bijgevoegd voorstel voor een concept-
ontwerpbeschikking, geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve 
van de procedure, zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3, Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voor het realiseren van een zonnepark, de Vroenhoutseweg en Heirweg in 
Roosendaal, gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, 
sectie P, nummers 268 en 656 (ged.); 

 
Waarbij op grond van artikel 6.5, lid 2, van het Besluit omgevingsrecht, in het belang van een goede 
ruimtelijke ordening, de volgende argumenten worden gegeven:  
 
De aanvraag om een vergunning voor realisatie van het zonnepark is niet in overeenstemming met het 
geldende bestemmingsplan. Het verlenen van een vergunning is alleen dan mogelijk indien de activiteit niet 
in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en indien het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
bevat. De vergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen heeft afgegeven. 
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening achten wij de landschappelijke inpassing onvoldoende. Het 
onttrekken van het zicht op het zonnepark voor omwonenden is onvoldoende in de landschappelijke 
inpassing verwerkt. 
 
Voorts is de co-creatie in het licht van de maatschappelijke meerwaarde van dit initiatief onvoldoende 
geweest. 
 
Nog los van het voorgaande wordt verwezen naar de hardheidsclausule als opgenomen in de beleidsvisie 
zonne-energie van de gemeente Roosendaal. In dit geval is er sprake van een dergelijk zwaarwegend, 
maatschappelijk belang, om juist géén medewerking te verlenen:   
 
De Provincie Noord-Brabant heeft een tijdelijk verbod gegeven op het realiseren van zonneparken op goede 
landbouwgrond totdat de zonneladder in werking treedt. Een zonneladder geeft aan in welke prioriteitsvolgorde op 
welke goede landbouwgrond zonneparken het best gerealiseerd kunnen worden. Goede landbouwgrond komt pas dan 
als locatie in beeld, nadat alle andere mogelijkheden/locaties geen optie blijken te zijn.  
 
Er mist een duidelijke en gemotiveerde afweging in het kader vanuit het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik.  
 
 



Er zijn verder geen (bijzondere) omstandigheden aangevoerd die tot medewerking in afwijking van het 
beleid noodzaken en er bestaan voldoende redelijke alternatieven voor de initiatiefnemer om in te zetten op 
initiatieven t.a.v. het opwekken van zonne-energie  binnen onze gemeentegrenzen,  met voldoende 
maatschappelijke meerwaarde; 
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