1

Besluitenlijst Commissievergadering 31 januari 2019
Aanwezigen
Voorzitter: A.J.M. Gepkens
Secretaris: C. Koop
Deelnemers: Roosendaalse Lijst: Y.A.J.M. de Beer-van-Kaam, P.L.F. Raijmakers, C.A.J.M. Goossens
VLP M.W.C. Verbeek, J.F.A. Heeren VVD: S.M.J. Vermeulen, J.P.L.M. van den Beemt GroenLinks
L.C. Villée, N. El Azzouzi CDA: A.S. Hamans, R.C. A. W. van Nassau SP: A.A. Maas-Cleeren PvdA:
M.S. Yap, E.J.M. Stroop D66: H.W. Emmen, A. Homma Burger Belangen Roosendaal: S. Bozkurt
ChristenUnie: K. Suijkerbuijk-Ader, G.A.M. Testers-van der Maas Jac Wezenbeek: J.J.M.M.
Wezenbeek, K. Kraak
College: C.F.G.R. Koenraad

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur.

2. VASTSTELLEN AGENDA
De fractie Wezenbeek verzoekt om een eerste termijn bij agendapunt 4: Raadsmededeling 1-2019
Herziene beleidsvisie zonne-energie. Een meerderheid van de commissie heeft ingestemd met dit
verzoek.

3. BESLUITENLIJST
Op de besluitenlijst van de commissievergadering van 24 januari 2019 is een voorstel voor
amendering binnengekomen van de ChristenUnie bij agendapunt 4, Raadsvoorstel Eigen bijdrage
Wmo 2019:
Op het verzoek van de SP-fractie, de ChristenUnie en de fractie van de Roosendaalse Lijst om de
raad na invoering te informeren over hoe de invoering van de maatregel uitgepakt heeft en hoe dit
verlopen is, heeft wethouder Koenraad toegezegd de raad in juni 2019 hierover te zullen
informeren (= evaluatie over de eerste drie maanden).
Hierbij is dus de tekst: de ChristenUnie toegevoegd.
De besluitenlijst van de commissievergadering van 24 januari 2019 is met deze amendering
vastgesteld.

4. Raadsmededeling 1-2019 Herziene beleidsvisie zonne-energie.
Met deze raadsmededeling wordt de raad in kennis gesteld over de herziene Beleidsvisie Zonneenergie, die op 8 januari 2019 door het college van B&W is vastgesteld.
Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Tijdens de beraadslaging heeft wethouder Koenraad aangegeven
Dit onderwerp gaat als C-stuk door naar de raad.
Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat zij in de raadscommissie afgelopen voorjaar heeft
aangegeven dat zij de beleidsvisie zonne-energie (over een jaar) een actualisatie zou geven. Deze
actualisatie ligt nu voor. In de vorige visie was nog geen uitspraak gedaan over de volgorde van
behandeling en hoe de gemeente daar mee om wil gaan. Dit is nu opgenomen in de beleidsvisie.
De 75 hectare is beschreven en er is nog eens goed gekeken naar de energetische berekeningen.
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Daarnaast is de landschappelijke inpassing en de kwaliteitsverbetering die wordt gevraagd voor de
zonneparken aangescherpt (per zone) en de zonneladder is omgebouwd naar de zonneschijf (de
schijf geeft aan of en hoeveel landschappelijke inpassing en landschappelijke kwaliteitsverbetering
er gevraagd wordt).
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat ze voor de komende jaren (tot 2023) vast wil houden
aan de begrenzing van 75 hectare aan zonneparken in het buitengebied. Dit omdat er in de andere
schijven van de zonneschijf nog heel veel te doen is (wethouder Koenraad heeft hierbij
voorbeelden gegeven van zonnepanelen op daken van scholen en bedrijven).
Wethouder Koenraad heeft verwezen naar de raadsmededeling over de Regionale Energie
Strategie (RES) 2030 die onlangs naar de raad is gestuurd. Deze RES gaat ook helpen om vaart te
krijgen in de energietransitie (samenhang zon, wind en aardwarmte). De raad krijgt in mei 2019
meer informatie over de RES. Er komt dan ook een thema-avond voor de raad.
Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat er geen sprake zal zijn van harde ondergrond bij de
aanleg van zonneparken en dat het gaat om tijdelijke voorzieningen (25 jaar). Het gaat daarbij om
hoge panelen; Er kan zelfs begrazing onder door schapen. Er zijn ook zonneparken waarmee de
biodiversiteit juist een boost krijgt. 25 jaar niet bemesten kan bovendien positieve gevolgen hebben
voor de grond. Wethouder Koenraad ziet dus juist kansen voor de natuur en de biodiversiteit.
Daarbij is in de anterieure overeenkomst opgenomen dat er een nulmeting is voor grondkwaliteit bij
de start van een zonnepark. Die meting wordt overgedaan na 25 jaar, bij het verwijderen van het
zonnepark. De kwaliteit van de grond mag dan niet achteruit zijn gegaan. Wethouder Koenraad
stelt zich hierbij op het standpunt, dat er zoveel criteria zijn opgenomen in de beleidsvisie dat de
kwaliteit van de grond niet achteruit zal gaan. Zij heeft tevens toegelicht dat de grond gewoon
landbouwgrond blijft. Er is sprake van een tijdelijke maatregel (een tijdelijke uitzondering met een
verklaring van geen bedenkingen op het bestemmingsplan); de vergunning vervalt na 25 jaar en
dan is het weer landbouwgrond.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat de term zonneladder in de eerdere beleidsvisie
verwarring opriep. Wethouder Koenraad heeft ter vergadering toegelicht dat bij de zgn. Ladder van
Duurzame Verstedelijking overheden wettelijk verplicht zijn om eerst te zoeken binnen de stedelijke
bebouwing, voordat men überhaupt iets in het buitengebied mag doen. Die wettelijke verplichting
geldt niet voor de aanleg van zonneparken. Dit betekent dat mensen niet hoeven uit te leggen
waarom zij in het buitengebied een zonnepark gaan aanleggen.
Wethouder Koenraad heeft het belang toegelicht van de verregaande voorwaarden die in de
beleidsvisie zijn gesteld en van de 75 hectare netto i.p.v. bruto grond, waardoor binnen een
aanvraag in gesprek kan worden gegaan met de aanvragers over wat de beste manier is om het
een zonnepark aan te leggen; Om de vormgeving van de zonneweide zo goed mogelijk te doen,
met zoveel mogelijk kansen voor biodiversiteit, recreatie, enz. (maatwerk). Er wordt (door de
landschapsadviseurs/ecologisch adviseurs van de gemeente) intensief gesproken hierover met de
aanvragers.
Het maatschappelijk criterium is onderdeel van de visie; De opdracht daarvoor ligt bij de
aanvragers: zij leggen het contact met de omwonenden en zij maken ook mogelijk dat
omwonenden en inwoners kunnen aansluiten op de initiatieven die zij aan het ontwikkelen zijn. Bij
de beide lopende aanvragen heeft dit contact met de buurt plaatsgevonden. Aanvragen waarbij zou
blijken dat de initiatiefnemers met de rug naar de bewoners gaan staan worden ook niet door de
gemeente geaccepteerd.
Wethouder Koenraad heeft over de groenontwikkeling voor de boeren (dat is een totaal andere
beweging, waarbij de boeren subsidie krijgen van de provincie voor het omvormen naar natuur) het
volgende gezegd: stel je zou deze beweging ook doen binnen de 75 hectare, dan is de voorspelling
dat er geen enkele boer nog kan omvormen. Wethouder Koenraad verzoekt daarom om de 75
hectare niet inclusief deze maatregel van de provincie te laten zijn.
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Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat In het bestemmingsplan de ecologische
verbindingszone en de groenblauwe mantel en de aardkundige waarden zijn meegenomen. Als er
aanvragen komen worden deze getoetst aan het bestemmingsplan en ook de visie sluit aan op het
bestemmingsplan. Het is niet mogelijk om in de visie iets toe te voegen wat niet in het
bestemmingsplan staat. Het is dus ook niet mogelijk om ineens een gebied waar geen opdracht ligt
voor ecologie, aan de opdracht ecologische verbindingszone toe te voegen.
Wethouder Koenraad heeft aangegeven dat zij bezig is met de klimaatscan/klimaatmonitor; Dit
komt terug in de Kadernota.
Wethouder Koenraad heeft toegelicht dat er onzekerheden zitten in de aannames van energetische
berekeningen; Zo wordt er uitgegaan van 0% energiebesparing, 5% energiebesparing terwijl we dat
eigenlijk niet weten. Of dat de trend misschien is dat we meer energie gaan verbruiken, want dat
zou zomaar ook kunnen. Wethouder Koenraad is wel van mening dat met de geldende 75 hectare
geen geweld wordt aangedaan aan het buitengebied; Het volgooien van het buitengebied is
hiermee niet aan de orde.
Op de vraag van de VLP-fractie welke definitie van de beekdalen wordt gehanteerd (waarbij de VLP
heeft aangegeven dat de definitie van de beekdalen verschilt in de herziene beleidsvisie ten
opzichte van het landschapsontwikkelingsplan), heeft wethouder Koenraad aangegeven, dat voor
de ontwikkeling van een zonneweide de definitie die in de beleidsvisie zonne-energie staat leidend
is.
Ten aanzien van de prioritering, heeft wethouder Koenraad toegelicht dat de eerste twee
aanvragers veel verder zijn dan de andere aanvragers; De andere voorstellen zijn nog niet zo ver.
Wethouder Koenraad heeft uitgesproken dat zij zeer veel vertrouwen heeft in de herziene
beleidsvisie; De visie gaat zorgen voor goede zonneparken met zorgvuldige afwegingen en met
zorgvuldige criteria, waarin zaken als geluid en spiegeling kunnen worden meegenomen en
waarmee biodiversiteit en ecologie juist heel erg zijn gediend. Wethouder Koenraad spreekt over
een zorgvuldige beleidsvisie voor zonne-energie.

Dit onderwerp gaat als C-stuk naar de raad.
De VLP is nog niet helemaal akkoord met de visie zoals die er nu ligt. De wethouder heeft in de
commissievergadering weliswaar antwoord gegeven op de definities zoals die gesteld zijn in de
herziene beleidsvisie zonne-energie en de definities zoals die gesteld zijn in het
landschapsontwikkelingsplan. Maar de VLP wil dit toch graag nog tegen het licht houden en is van
mening dat er een duidelijk beleid en toetsingskader moet zijn. Het beleid dient in alle stukken
overeenkomstig te zijn. De VLP-fractie overweegt derhalve een motie om de definities gelijk te
stellen. Daarnaast heeft de VLP aangegeven nog te willen kijken naar de provinciale nota ten
aanzien van de aardkundige waarden: naar de mening van de VLP is er onduidelijkheid over of
deze overeenkomstig is met de gemeentelijke visie. Hier wil de VLP-fractie op terugkomen in de
raadsvergadering.
De PvdA-fractie overweegt een motie ten aanzien van de aanscherping van de maatschappelijke
meerwaarde voor de omgeving.
Daarnaast overweegt de PvdA-fractie een motie omtrent de 75 hectare en de prioritering van
initiatieven.
De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven de moties van de andere fracties af te willen
wachten en graag mee te willen lezen/denken met deze moties.
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5. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 22:50 uur.

