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Inleiding  
Tomorrow Energy en Infinergy (hierna: ontwikkelaar) zijn momenteel bezig met het 

ontwikkelen van een zonnepark in de gemeente Roosendaal in het overgangsgebied tussen 

de stad Roosendaal en het westelijk gelegen buitengebied. De locatie ligt ten westen van het 

bedrijventerrein van de Designer Outlet Rosada en de waterloop Tolberg, tussen de 

Vroenhoutseweg, de Heirweg en de Wouwbaan. Het is agrarisch gebied en de percelen zijn 

in gebruik voor akkerbouw.  

 

Het project is medio 2018 geïnitieerd en heeft sinds die tijd een aantal veranderingen 

doorgemaakt om aan de wensen van gemeente, omwonenden en anders stakeholders te 

kunnen voldoen. Het perceel is ca. 12 hectare groot waarvan circa 8.3 hectare wordt benut 

voor de velden met zonnepanelen (inclusief open ruimte tussen de rijen met panelen) en 

circa 3,4 hectare wordt gebruikt voor natuur en landschappelijke inpassing. Het project, 

wanneer gerealiseerd, zal ongeveer 33.000 panelen accommoderen met een gezamenlijk 

opgesteld vermogen van rond de 10 Megawatt/piek, waarmee genoeg stroom opgewekt 

wordt voor circa 2500 huishoudens.  

Lokale binding 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Indien mogelijk zal ontwikkelaar gebruik maken van lokale diensten voor bijvoorbeeld het onderhoud 

van zijn park(en). De ontwikkelaar zoekt graag naar mogelijkheden voor het vergroten van het sociaal 

draagvlak voor haar projecten. Dit doet ze o.a. door in samenwerking met leer/werkbedrijven mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan het arbeidsproces. 

Educatief dubbelgebruik  

Waar mogelijk zal het park worden gebruikt voor educatieve doeleinden, zoals groepen die 

belangstelling hebben voor de opwekking van groene energie en natuureducatie. De ontwikkelaar zal 

de mogelijkheid creëren om met bijvoorbeeld scholen de zonneweide te bezoeken.  

Flora en fauna 

Het zonnepark wordt ingericht met meerwaarde voor de biodiversiteit. Dit is beschreven in het 

landschappelijke inpassingplan. In samenwerking met de Universiteit van Wageningen wordt nader 

onderzocht welke meerwaarde een zonnepark kan hebben voor flora en fauna. Denk hierbij aan de 

instandhouding van bijenvolken en bloemsoorten. Samen met o.a. duurzame ontwikkelaar Odura 

wordt deelgenomen aan het monitoringsplan.  

Financiële participatie 

Omwonenden en stakeholders krijgen de mogelijkheid om financieel te participeren in haar 

zonneparken via obligaties. Ook werkt Tomorrow Energy graag samen met lokale energie coöperaties. 

In hoofdstuk 3 is dit nader uitgewerkt. 
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2. Het participatieplan  
 

2.1 Principes 

Participatie betekent letterlijk meedoen. Met dit participatieplan geven wij uitvoering aan de 

wens van Gemeente Roosendaal om zonneparken in co-creatie te ontwikkelen en daar ook 

verslag van te maken. Echter zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel wensen, zoveel 

belangen. Bij een goede participatie inventariseren wij de meningen en de wensen van alle 

belanghebbenden. Deze stakeholders zijn bijvoorbeeld de omwonenden, maar ook de 

Gemeente Roosendaal (Wethouders, Raad) en professionele organisaties.  

Een goede participatie bevat in ieder geval de volgende 4 elementen: 

1. Luisteren 

2. Verdiepen 

3. Keuzes maken 

4. Transparant communiceren 

Het doel van luisteren en verdiepen is om inzicht te verkrijgen in de verschillende belangen 

van alle belanghebbenden. We hebben dit onder andere gedaan door middel van een 

stakeholderanalyse. Verschillende middelen zijn ingezet voor het bereiken van de 

stakeholders en het inzichtelijke maken van hun wensen en belangen, om uiteindelijk keuzes 

te kunnen maken. In paragrafen 2.2 t/m 2.4 wordt dit proces per doelgroep/stakeholder 

nader beschreven.  

2.2 De omwonenden 

1e bijeenkomst 27 juni 2019 

We zijn op verschillende manieren met de omgeving in gesprek gegaan. Tijdens de 

inloopavond op 27 juni 2019 hebben wij met de omwonenden en geïnteresseerden het 

project kunnen bespreken. We hebben ons voornemen om een zonnepark te realiseren op 

verschillende manieren gecommuniceerd. Per e-mail en op websites, door middel van 

banners en huis aan huis informatie pamfletten, maar we hebben ook gezorgd voor 

publicaties in BN de Stem. Omdat we belang hechten aan een transparant proces was ook de 

gemeente Roosendaal uitgenodigd (behandelend ambtenaar, college en raad (via de 

griffie)). In totaal hebben 24 omwonenden en geïnteresseerden de inloopavond bezocht.  
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Figuur 1: Landschappelijke inpassing 27 juni 2019 

Bij de inloopavond is gebruik gemaakt van diverse ondersteunende middelen zoals 

referentiebeelden, artist impressions en 3D visualisaties en is de landschappelijke inpassing 

gepresenteerd, zie figuur 1. In bijlage 1 is het verslag van de inloopavond te vinden. Op 

basis van de feedback, zoals verkregen tijdens de inloopavonden zijn de volgende 

planwijzigingen/ verbeteringen doorgevoerd: 

- in het landschappelijke inpassingsplan is opgenomen hoe met het beheer zal worden 

omgegaan; 

- het landschappelijke inpassingsplan is aangevuld en verbeterd om meerwaarde voor 

biodiversiteit te bewerkstelligen;  

- er is nog eens kritisch naar de landschappelijke inpassing gekeken en bijv. een voorstel om 

de hekwerken aan de binnenkant van struweelhagen te plaatsen is overgenomen. Het hek 

bestaat uit een houten constructie in plaatst van een de gebruikelijke stalen constructie; 

- een en ander is ook nader uitgewerkt in doorsneden en 3D visualisaties. 

 

Een aantal omwonenden geeft aan geen voorstander van het zonnepark te zijn. Het is hierbij 

belangrijk te melden dat geen van deze omwonenden concrete voorstellen heeft gedaan om 
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het ontwerp van het zonnepark aan te passen, anders dan het helemaal niet te bouwen. 

Deze omwonenden hebben dit standpunt ook bij de gemeente kenbaar gemaakt. 

2e bijeenkomst (digitaal) 6 mei 2020 

In verband met de corona-maatregelen van het kabinet was een fysieke bijeenkomst in het 

voorjaar van 2020 niet mogelijk. Daarom is op 6 mei 2020 een digitale bijeenkomst 

gehouden met behulp van het programma Zoom. Het verslag van deze bijeenkomst is 

bijgevoegd als bijlage 2.  

 

Figuur 2: Landschappelijke inpassing 6 mei 2020 

Tijdens de bijeenkomst is het nieuwe landschappelijke inpassingsplan (figuur 2) 

gepresenteerd met daarop verschillende aanpassingen op basis van nader onderzoek en 

input uit de sessie van 27 juni 2019: 

 - struinpad toegevoegd aan de zuid- en oostzijde om recreatief medegebruik te realiseren 

(conform beleid gemeente en provincie); 

 - aanwezige watergangen worden behouden; 

 - west- en noordzijde worden geheel omzoomd met struweelhaag; 
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 - noordwestelijke perceel wordt meegenomen in de landschappelijke inpassing als 

kruidenrijk grasland om te verzekeren dat hier geen zonnepanelen/begroeiing komen en de 

zichtbaarheid en veiligheid voor wegverkeer gewaarborgd is.  

Naar aanleiding van de 2e bijeenkomst heeft ontwikkelaar twee keukentafelgesprekken 

gevoerd met direct omwonenden die daar om verzocht hadden. De verslagen hiervan zijn 

opgenomen als bijlage 4 en 5. 
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3e bijeenkomst 9 juni 2020 

Om omwonenden en belangstellenden nogmaals de kans te geven om hun reactie op de 

landschappelijke inpassing kenbaar te maken is op 9 juni 2020 een derde (fysieke) 

bijeenkomst georganiseerd bij restaurant Vroenhout. Het verslag van deze bijeenkomst is 

toegevoegd als bijlage 3. Naar aanleiding van opmerkingen tijdens de digitale bijeenkomst 

is de landschappelijke inpassing aangepast en is het gehele zonnepark omzoomd met een 

struweelhaag. De landschappelijke inpassing zoals weergegeven in figuur 3 is tijdens deze 3e 

bijeenkomst gepresenteerd. 

 

Figuur 3 Landschappelijke inpassing 9 juni 2020 

Naar aanleiding van het hierboven beschreven co-creatie proces is de landschappelijke 

inpassing verder geoptimaliseerd en dat heeft geleid tot het definitieve ontwerp, zie figuur 4. 
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De belangrijkste wijziging in het definitieve ontwerp ten opzichten van het ontwerp in figuur 

3, is dat het park en de aangrenzende struweelhaag aan de noordwest kant verder is 

teruggeplaatst op verzoek van de bewoners die daar tegenover het park wonen. 

Daarnaast is dat naar aanleiding van de 3e bijeenkomst (9 juni 2020) door omwonenden 

duidelijk kenbaar is gemaakt dat het voorgestelde struinpad (recreatief medegebruik) zeer 

ongewenst is. Recreatief medegebruik bij de inpassing van een zonnepark is een wens van 

de gemeente Roosendaal en vanuit de provincie (maatschappelijke meerwaarde). Echter is 

ook het luisteren naar de omgeving een zeer belangrijk element in de totstandkoming van 

een zonnepark. Daarom is uiteindelijk besloten om de wens van de omgeving de doorslag te 

laten geven en het struinpad (onverhard wandelpad) te verwijderen. De groene zone om het 

zonnepark is daarmee niet meer publiek toegankelijk. 

 

Figuur 4 Definitieve Landschappelijke inpassing 
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2.3 De Gemeente Roosendaal 

De ontwikkelaar heeft in juli 2018 een principeverzoek ingediend voor de realisatie van het 

zonnepark. De gemeente Roosendaal heeft in september 2018 aangegeven dat de gemeente 

de ontwikkeling van een zonnepark aan de Vroenhoutseweg kansrijk acht.  Namens de 

ontwikkelaar heeft advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV met de gemeente 

Roosendaal gedurende het proces afgestemd over de kaders waarbinnen de ontwikkeling 

van een zonnepark zou kunnen plaatsvinden. Dit heeft ook geleid tot meerdere 

aanpassingen en verbeteringen als gevolg van voortschrijdende (beleids)inzichten.  

Daarnaast heeft de gemeente Roosendaal aangegeven belang te hechten aan 

maatschappelijke meerwaarde doormiddel van bijvoorbeeld het versterken van de lokale 

biodiversiteit, recreatieve medegebruik en de mogelijkheid van financiële participatie door 

de omgeving. Naar aanleiding van feedback van de gemeente Roosendaal en de Provincie 

Noord-Brabant is in de gewijzigde ruimtelijke onderbouwing en het landschappelijke 

inpassingsplan aandacht besteed aan maatschappelijke meerwaarde door bewust ruimte vrij 

te houden in het ontwerp van het park voor het versterken van de lokale biodiversiteit. Zoals 

eerder aangeven is echter de mogelijkheid tot recreatief medegebruik zeer beperkt gebleven 

omdat dit op gespannen voet bleek te staan met de wensen van de direct omwonenden. Het 

onderwerp financiële participatie is in hoofdstuk 3 uitgewerkt.  

Naast de in paragraaf 2.2 beschreven optimalisaties door opmerkingen van omwonenden 

zijn de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot participatie: 

a. Het project heeft de heer Hermus Vroenhoutseweg 4a, als mede belanghebbende 

onderdeel van het project gemaakt door zijn grond te kopen indien een vergunning wordt 

verleend. Daarmee profiteert hij direct van de ontwikkeling van het zonnepark. 

b. De heer P. van Eekelen direct aanwonende aan de Heirweg 2 gaat schapen houden en het 

onderhoud en landschapsbeheer uitvoeren. Partijen hebben een overeenkomst dat indien 

een vergunning wordt verleend deze diensten worden afgenomen.  

c. Het hekwerk dat om het park zal worden geplaatst wordt geplaatst door Cees van Eekeren 

uit Wouw, een lokale ondernemer die houten hekwerken plaatst die goed in het landelijk 

karakter van de locatie passen. 

d. De greppels voor de bekabeling zal door lokale loonwerkbedrijven worden verzorgd. 

Daarvoor zijn offertes aangevraagd bij van Loon grondwerken B.V., aan de Kruislandseweg 

2a uit Wouw, Roosendaal.  
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e. Om de biodiversiteit te vergroten worden bijen gehouden op het park. De heer en 

mevrouw Frans en Renee van Dueren den Hollander zijn gediplomeerde imkers en hebben 

aangegeven een bijenvolk te willen houden op de site. 

f. Voor het groen houden van delen van de site hebben wij de heer Kerstens, Heirweg 4, 

gevraagd om vanuit zijn waterput water te kunnen leveren. 

2.4 Waterschap  

 

Het concept ontwerp (zoals in juni 2019 gepresenteerd) is ook in het kader van vooroverleg 

naar het waterschap gestuurd. Het waterschap heeft aangegeven dat er beter rekening 

gehouden dient te worden met de onderhoudsstroken van de A-watergang en dat de B-

watergang behouden moet blijven. Het landschappelijke inpassingsplan is hierop aangepast, 

zie figuur 2. Op november 2019 heeft het waterschap aangegeven akkoord te zijn met het 

aangepaste plan.  
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3. Financiële participatie  
 

3.1  Gebiedsfonds 

De omgeving zal op een aantal manieren financieel kunnen profiteren van het project. Het 

project zal jaarlijks een vast bedrag beschikbaar stellen voor een gebiedsfonds. De hoogte 

van dit bedrag hangt af van de hoogte van de SDE++ subsidie die we voor het project 

kunnen krijgen. Bij een SDE++ subsidie van 6.9 cent per kWh of hoger betalen we 50 

eurocent voor elke MWh die we produceren aan dit gebiedsfonds. Als de SDE++ echter 

lager uitvalt, zal het beschikbare bedrag voor het gebiedsfonds met hetzelfde percentage 

afnemen.  

We stellen graag in overleg met de Gemeente Roosendaal vast welke entiteit of organisatie 

het meest aangewezen is om deze bijdrage te ontvangen. Het hier bedoelde bedrag wordt 

ieder jaar dat het zonnepark operationeel is geweest achteraf beschikbaar gesteld. Hoewel 

wij het project niet als aangewezen (rechts)persoon zien om een dergelijk gebiedsfonds te 

managen zien we wel graag goed onderbouwde plannen voor wat betreft de besteding van 

de bijdrage. Als er geen geschikte initiatieven zijn blijft de bijdrage gereserveerd staan, het 

gaat dus niet verloren en kan later ingezet worden. De gedachte hierachter is dat enige toets 

op een zoveel mogelijk concrete positieve bijdrage gewenst is om maximaal effect te 

sorteren. 

Daarnaast geven we de omgeving de mogelijkheid om ook financieel in het project te 

participeren. 

 

3.2  Financiële Participatie 

Vanuit het co-creatie proces is de nadrukkelijke wens naar voren gekomen dat de direct 

omwonenden, maar mogelijk ook andere bewoners van de gemeente Roosendaal, financieel 

in het zonnepark kunnen participeren. De ontwikkelaar wil graag op dit verzoek ingaan en 

heeft hiervoor de volgende twee mogelijkheden uitgewerkt bij realisatie van het zonnepark: 

1. Het kopen van stroom tegen een competitief tarief 

2. Het uitgeven van obligaties in het park 
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3.3 Het kopen van stroom tegen een competitief tarief 

 

Om de stroom direct aan de eindgebruikers te kunnen verkopen werkt de ontwikkelaar 

samen met energieleveranciers. Om vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten en met 

name om het tijdstip wanneer de stroom wordt gebruikt aan te laten sluiten met het tijdstip 

waarop het wordt geproduceerd, gebruiken wij een energieleverancier. Via een app op de 

telefoon kunnen de participerende huishoudens zien hoeveel stroom wordt geproduceerd 

door het zonnepark en hoeveel stroom lokaal wordt verkocht aan eindgebruikers. Op deze 

wijze kan de klant controleren dat er niet aan ‘groen-wassen’ van de elektronen gedaan 

wordt en dat er op jaarbasis nooit meer lokaal opgewekte duurzame elektriciteit verkocht 

kan worden dan dat er ook werkelijk wordt geproduceerd.  

 

De direct omwonenden die binnen een straal van 750 meter van het zonnepark wonen, en 

dus bijvoorbeeld op het veld kijken of aan het veld wonen, komen in aanmerking voor een 

korting van 5 eurocent per kWh op hun huidige elektriciteitstarief. Bij een gemiddeld 

elektriciteitsprijs van ongeveer 13 eurocent per kWh (de leveringsprijs exclusief de 

netwerkkosten) komt dit overeen met een korting van bijna 40%! Deze contracten worden 

met de individuele klanten afgesloten voor een maximum afname van 5000 kWh/jaar en de 

gemeente kan een terugkoppeling krijgen hoeveel mensen gebruik maken van deze 

regeling. 

 

Op dezelfde wijze willen wij aan omwonenden een straal van 3 kilometer een korting geven 

van 2 eurocent per kWh op hun huidige elektriciteitstarief. 

 

Door een samenwerking aan te gaan met bedrijven zoals Eneco of Greenchoice kan door 

middel van een elektriciteitsafnamecontract een directe koppeling gemaakt worden tussen 

de opwekking van elektriciteit door het zonnepark en de lokale levering aan gebruikers. Zo 

kan bijvoorbeeld de gemeente Roosendaal of ieder van haar inwoners aangeven stroom te 

willen kopen direct van het zonnepark. Doordat dit gemonitord wordt zit daar wel een 

bovengrens aan; we kunnen immers niet meer stroom verkopen dan we produceren. Voor 

direct omwonenden is dat uiteraard te koppelen met de bovenbeschreven korting. 

 

3.4 Financiële participatie  

Naast het aanbieden van groene stroom tegen een gereduceerd tarief, zijn er andere 

manieren waarop omwonenden en het wijdere publiek financieel kunnen profiteren en 

participeren in een lokaal zonnepark. Wij hebben gekozen voor het aanbieden van obligaties 

in het zonnepark die mensen op een individuele basis kunnen kopen. Omdat het hier een vrij 

klein park betreft, zullen wij in verband met anders mogelijke prohibitieve opzetkosten 

gebruik maken van bestaande structuren en gebaande wegen. 
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3.4.1  Obligaties in het zonnepark 

 

In de afgelopen periode is er vanuit de Nederlandse overheid, maar ook vanuit de lokale 

politiek en omwonenden nadrukkelijk de wens uitgesproken dat de directe omgeving voor 

50% zou moeten kunnen mee-investeren in lokale duurzame energieprojecten.  

 

Wij delen de mening dat het draagvlak voor de energietransitie en daarmee dus ook het 

draagvlak voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een zonnepark ‘in je achtertuin’, toe zal 

nemen als de lokale bevolking direct van het lokale duurzame energieproject profiteert. Of 

sterker nog, mede-investeerder wordt. Op veel plaatsen worden hiertoe bijvoorbeeld lokale 

energiecoöperaties opgericht die het investerende vehikel vormen voor de lokale 

deelnemers. Dat is in Roosendaal nog niet het geval maar wij willen desondanks toch ook 

hier die mogelijkheid scheppen om direct in het zonnepark te kunnen deelnemen. Daarom 

hebben wij hiervoor de onderstaande structuur uitgewerkt. 

 

De project BV die eigenaar is van dit zonnepark neemt de verplichting op zich om, in overleg 

met de verstrekker van de bancaire financiering, voor het equivalent van maximaal 50% van 

het eigen vermogen obligaties in het zonnepark uit te geven. Bij de uitgifte zal gekeken 

worden naar de locatie van de inschrijvende huishoudens en bij over-inschrijving zullen 

omwonenden in een straal van 5km met voorrang de door hen gewenste toewijzing krijgen. 

 

Op basis van een geschat totaal kapitaalbeslag van ca. 6 miljoen euro en 85% bancaire 

financiering is het maximaal beschikbaar bedrag voor de uitgifte van obligaties 450 duizend 

euro. 

 

Er zijn verschillende platforms via welke een dergelijke uitgifte van leningen gerealiseerd kan 

worden zoals www.duurzaaminvesteren.nl of www.zonnepanelendelen.nl. Wij zullen met een 

dergelijke instelling samenwerken om tot een succesvolle plaatsing te komen. 

 

Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken van de financiële participatie weergegeven. Na 

start exploitatie zullen de exacte details en voorwaarden van deze obligaties in een meer 

uitgebreid informatiedocument bij de definitieve aanbieding worden opgenomen. Op de 

genoemde platforms zijn daarvan verschillende voorbeelden te vinden voor andere, 

vergelijkbare, duurzame initiatieven. 

 

De commerciële kern van de aanbieding is als volgt: 

- Een jaarlijkse rente van 4.25% over het uitstaande bedrag in het voorgaande jaar. 

- Uitgifte obligaties tot maximaal 50% van het eigen vermogen van het zonnepark; dit 

http://www.duurzaaminvesteren.nl/
http://www.zonnepanelendelen.nl/
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in overleg en met instemmen van de senior financier (bank). 

- De aankoopprijs van één obligatie bedraagt EUR 500,00 (vijfhonderd euro), maar één 

persoon kan natuurlijk meerdere obligaties kopen. 

- Platforms die dergelijke uitgiftes organiseren en begeleiden rekenen aan 

investeerders doorgaans 1% tot 3% eenmalige plaatsingskosten; te rekenen over het 

geïnvesteerde bedrag. 

- De obligaties kennen geen aanvullende zekerheden en zijn beperkt overdraagbaar. 

- De obligaties hebben een looptijd van 15 jaar. 

- De obligaties worden lineair afgelost, dat betekent dat elk jaar 1/15de van het 

oorspronkelijke geïnvesteerde bedrag wordt terugbetaald. 

- De obligaties zullen in het voorkomende geval achtergesteld zijn bij bancaire 

projectfinanciering. 

- De obligaties zullen voor wat betreft de rente en aflossing wel voorrang hebben op 

uitkering ten opzichte van het gewone eigen vermogen. 

- Elke 12 maanden zal er rente over het nog uitstaande bedrag van de obligaties 

worden betaald. 

- De obligaties zullen worden uitgegeven als het zonnepark is gerealiseerd en 

operationeel is ter beperking van het risico voor investeerders. 

- Voorrang inschrijving voor omwonenden. 

 

4.  Vervolgstappen  
 

4.1 Procesparticipatie  

Het aangepaste landschappelijke inpassingsplan (figuur 4) zal samen met het verslag van de 

3e bijeenkomst naar de aanwezigen en belangstellenden wordt gestuurd ter terugkoppeling.    

4.2 Financiële participatie.  

Wanneer het zonnepark vergund is worden de volgende stappen ondernomen ten aanzien 

van de financiële participatie.  

1. Vergunningverlening zonnepark  

2. Individuele aanbieding aan de direct omwonenden voor goedkope groene stroom. 

3. Lancering van marketing voor de verkoop van stroom opgewekt door het zonnepark 

binnen 6 maanden na verlening vergunning met of zonder betrokkenheid van lokale 

energie coöperaties. 

4. Uitvoering van het financiële participatieplan. 



1

Verslag informatiebijeenkomst Zonnepark Vroenhout

Datum en tijd : Donderdag 27 juni 2019, 16.00 – 20.00
Locatie : Restaurant Vroenhout, Vroenhoutseweg 22, 4703 SG Roosendaal

1. Inleiding
Met als doel direct omwonenden en overige geïnteresseerden in de gemeente Roosendaal
te informeren over de plannen voor Zonnepark Vroenhout, hebben projectontwikkelaars
Infinergy en Tomorrow Energy een inloopbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst vond
plaats op donderdag 27 juni 2019, van 16.00 tot 20.00 uur, in het nabij de projectlocatie
gelegen Restaurant Vroenhout, aan de Vroenhoutseweg in Roosendaal.

2. Promotie informatiebijeenkomst
De promotie voor de bijeenkomst heeft via verschillende kanalen plaasgevonden. Dit heeft
de kans om zoveel mogelijk mensen te bereiken en van de bijeenkomst op de hoogte te
brengen vergroot.

2.1 Uitnodiging
Het projectteam vond het belangrijk om direct omwonenden van de voorgestelde
projectlocatie gericht te benaderen. De informatiebehoefte van deze doelgroep is vaak
relatief groot vanwege de verwachte en gepercipieerde impact die de eventuele komst van
het zonnepark zou kunnen hebben. Door middel van web-based mapping werd een aantal
huizen geselecteerd in de directe omgeving van de locatie. Deze huizen zijn deur-tot-deur
bezocht door leden van het projectteam om persoonlijk een uitnodiging voor de
bijeenkomst te bezorgen. Een kopie van de uitnodiging is te zien in appendix 1.

Uitnodigingen per email zijn verzonden aan de gemeenteraad, de betrokken ambtenaar en
de wethouder met de betreffende portefeuille.

2.2 Advertentie en online banner
Een aantal dagen voorafgaand aan de informatiebijeenkomst heeft het projectteam een
advertientie geplaatst in de editie Roosendaal van het regionaal goed gelezen dagblad
BN/De Stem, met een oplage van 44.000. De advertentie nodigde belangstellenden uit om
de bijeenkomst te bezoeken en verschafte de relevante informatie over plaats en tijd.

De advertentie werd in druk geplaatst in BN/De Stem – editie Roosendaal op vrijdag 21
juni 2019. Ook werd er een online banner op de webpage voor Roosendaal van de website
van BN/De Stem (www.bndestem.nl/roosendaal). De banner bleef online voor 10.000
vertoningen en werd uitgeleverd op desktop, laptop en mobile in de periode van 20 tot en
met 26 juni 2019. De advertentie en de banner zijn de zien in appendix 2.
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2.3 Persbericht
Om ook free publicity te genereren heeft het projectteam in de week voorafgaand aan de
bijeenkomst een persbericht verzonden aan regionale media, inclusief BN/De Stem. Het
persbericht is te zien in appendix 3.

3. Informatiebijeenkomst
De bijeenkomst werd gehouden in de bovenzaal van Restaurant Vroenhout. Deze locatie
was gekozen vanwege de ligging vlakbij de projectlocatie, om directe omwonenden zoveel
mogelijk de faciliteren.

3.1 Ontvangsttafel, logboek en antwoordformulier
Een uitklapframe met een afbeelding van een zonnepark en een aankondiging van de
informatiebijeenkomst was voor de trap naar de bovenverdieping geplaatst om bezoekers
te assisteren bij het vinden van de bijeenkomst. Bij de ingang van de bijeenkomst was een
ontvangsttafel geplaatst waar bezoekers konden intekenen in het bezoekerslogboek. Dit
logboek hield bij hoeveel individuen de bijeenkomst hebben bezocht en waar zij vandaan
kwamen; vanuit de directe omgeving van het voorgestelde zonnepark of verder weg.

De Infinergy/Tomorrow Energy medewerker aan ontvangsttafel reikte de bezoekers een
antwoordformulier aan, eventueel met een pen en wees het beginpunt van de reeks
informatiepanelen aan. Bezoekers konden op eigen gelegenheid kennis nemen van de
informatie op de panelen en voor eventuele vragen waren leden van het projectteam
beschikbaar, herkenbaar aan hun teambadge. Na afloop van hun bezoek konden
deelnemers hun ingevulde antwoordformulier achterlaten in de ‘postbus’ die op de
ontvangsttafel was geplaatst. Een kopie van het antwoordformulier is te zien in appendix 4.

3.2 Informatiepanelen
Het projectteam had een 11-tal informatiepanelen geproduceerd die via ‘schildersezels’
makkelijk leesbaar op ooghoogte waren geplaatst. De panelen heetten de bezoekers
welkom en verschaften informatie over de achtergrond van en de noodzaak voor het
beoogde zonnepark, veelgestelde vragen over zonne-energie in het algemeen en wat
projectspecifieke informatie over de plannen voor het zonnepark. Daarnaast werden de
mogelijkheden voor participatie in het zonneproject geschetst en was er een overzicht van
de tijdslijn en de volgende stappen in het vergunningsproces.

De volgende informatiepanelen werden op de bijeenkomst gepresenteerd:

1. Welkom en informatie over Infinergy en Tomorrow Energy

2. De energietransitie in Nederland

3. Veelgestelde vragen over zonne-energie – een apart A4 met extra vragen was
bijgeleverd voor bezoekers om mee naar huis te nemen

4. Projectvoorstel Zonnepark Vroenhout



3

5. Omgeving projectlocatie

6. Uitgangspunten Zonnepark Vroenhout

7. Landschappelijke inpassing 1: overzichtskaarten

8. Landschappelijke inpassing 2: uitgangspunten

9. Landschappelijke inpassing 3: doorsnedes van het zonnepark

10. Participatie

11. Proces en vervolgstappen

De informatiebijeekomst opende voor bezoekers om 16.00 en sloot om 20.00. Op deze
manier waren zowel middaguren beschikbaar voor mensen die zich niet graag ’s avonds
buiten de deur begeven of jonge kinderen hebben, en ook avonduren voor mensen die
overdag werken. Bij belangstelling voor het ontvangen van de informatiepanelen zijn de
bestanden na de bijeenkomst uitgeprint of per email naar de bezoekers verstuurd. De
informatiepanelen en de Veelgestelde Vragen A4 zijn te zien in appendix 5.

4. Resultaten

In totaal trok de informatiebijeenkomst 27 bezoekers. Deze belangstellenden wonen op
verschillende afstanden van de projectlocatie. De bezoekers documenteerden hun adres in
het logboek op de ontvangsttafel. Op onderstaande kaarten is aangegeven hoeveel
woningen zich op een bepaalde afstand van de projectlocatie bevinden. Vanwege de
huidige GDPR regels ter bescherming van de persoonsgegevens zijn de postcodes zelf niet
weergegeven.

de rode lijn in Figuur 1 (z.o.z.) toont 0.7km afstand tot het centrum van de projectlocatie;
de blauwe lijn in Figuur 2 geeft 3km afstand tot het centrum van de projectlocatie aan.

De woningen van 16 bezoekers bevinden zich binnen 0.7km van de zonneparklocatie
(Figuur 1). In de zone tussen 0.7 en 3 km bevinden zich de woningen van 7 bezoekers, en
verder dan 3km bevinden zich de woningen van 4 bezoekers.

Tabel 1: Afstand woning bezoekers inloopbijeenkomst tot locatie Zonnepark Vroenhout

< 0.7km 0.7 – 3km > 3km Totaal
16 7 4 27
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Figuur 1: Aantal postcodes van bezoekers binnen 0.7km van projectlocatie

Figuur 2: Aantal postcodes van bezoekers tussen 0.7-3km en over 3km van projectlocatie

Postcodes woningen 16 bezoekers

Postcodes woningen 7 bezoekers

Postcodes woningen 4 bezoekers
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16 bezoekers vulden een antwoordformulier in en leverden dit in. 1 formulier werd in de
weken na de bijeenkomst toegezonden. Er zijn dus in totaal 17 formulieren ontvangen.

Een aantal vragen op het antwoordformulier zijn in te vullen via een vijfpuntsschaal: erg
voor – voor – neutraal – tegen – erg tegen.

1. Wat vindt u van het gebruik van zonne-energie in het algemeen?
De antwoorden op deze vraag zijn verwerkt in onderstaande tabel.

Tabel 2: Antwoorden op vraag naar mening over zonne-energie in het algemeen

Van de 17 respondenten geven 8 een positief tot zeer positief antwoord, 5 daarvan binnen
700m ten opzichte van het voorgestelde zonnepark. 6 personen zijn niet uitgesproken voor
of tegen (neutraal), 1 is erg tegen en op 2 formulieren is deze vraag niet ingevuld.

2. Wat vindt u van het voorstel voor Zonnepark Vroenhout?
De antwoorden op deze vraag zijn verwerkt in onderstaande tabel.

Tabel 3: Antwoorden op vraag naar mening over Zonnepark Vroenhout

1 respondent - die tussen 700m en 3km van de zonnepark-locatie woont - is positief over
de plannen voor Zonnepark Vroenhout. 6 personen zijn neutraal, waarvan de helft binnen
700m van de projectlocatie woont. 8 respondenten zijn tegen of erg tegen het plan. 7
daarvan wonen binnen 700m van de projectlocatie; de meeste hiervan zijn neutraal tot
positief over zonne-energie in het algemeen. 2 personen hebben deze vraag niet ingevuld.

Binnen 0.7km 0.7 - 3km Verder dan 3km Totaal
Erg voor 2 1 1 4
Voor 3 1 4
Neutraal 4 2 6
Tegen
Erg tegen 1 1
Geen idee
Niet ingevuld 2 2
Totaal 12 3 2 17

Binnen 0.7km 0.7 - 3km Verder dan 3km Totaal
Erg voor 1 1
Voor
Neutraal 3 1 2 6
Tegen 1 1
Erg tegen 6 1 7
Geen idee
Niet ingevuld 2 2
Totaal 12 3 2 17
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3. Belangstelling voor participatie
Deze vraag is ingevuld door 12 respondenten, waarvan 2 interesse hebben, 9 niet en 1
geen idee heeft.

Tabel 4: Belangstelling voor financiële participatie in Zonnepark Vroenhout

Het antwoordformulier geeft op verschillende plaatsen te mogelijkheid aan respondenten
om hun mening toe te lichten, vragen te stellen en opmerkingen te maken. De feedback
voor Zonnepark Vroenhout uit de antwoordformulieren is weergegeven in Tabel 5 (zie
volgende pagina). Waar afdoende contactgegevens waren verstrekt hebben de
projectontwikkelaars de respondenten van antwoord voorzien.

No. Opmerkingen en suggesties Beantwoording en conclusies
1 1 persoon vraagt naar het

onderhoud van de buitenste
stroken. De eerste 5 jaar
voorziet hij geen problemen
maar daarna wel.

Het onderhoud van de buitenste stroken, dat wil zeggen
het snoeien en bijhouden van de heggen, is onderdeel van
het onderhoud van het zonnepark waarvoor de eigenaar
van het project verantwoordelijk is.

2 2 personen zijn voor zonne-
energie in het algemeen
vanwege de CO2 reductie. Zij
vragen zich af of er wellicht
ook andere locaties te vinden
zijn, zoals de daken op
(bedrijventerrein) Borchwerf.
Deze respondenten verzoeken
om het hekwerk aan de
binnenkant van de heggen te
plaatsen, uit het zicht, en
grootmazig te plaatsen, ten
behoeve van de fauna.

Als projectontwikkelaars zijn Infinergy en Tomorrow
Energy altijd bezig met het onderzoeken van mogelijke
locaties voor zonne-energie. Een project op de
bedrijfsdaken van industrieterrein Borchwerf zou tot de
mogelijkheden kunnen behoren.

Het voorstel is inderdaad om het hekwerk voor Zonnepark
Vroenhout zoveel mogelijk binnen de heggen te plaatsen,
buiten het zicht van omwonenden en passanten. Het idee
om grootmazig hekwerk te gebruiken dat vogels, kleine
zoogdieren en amfibieën toestaat om het zonnepark te
doorkruisen is positief en zal worden meegenomen in de
verdere uitwerking van het project.
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3 1 respondent vindt een
zonnepark niet passen bij de
agrarische bestemming van
het gebied, en denkt dat er
betere locaties beschikbaar
zijn in de gemeente
Roosendaal.

Al gedurende enkele decennia zijn duurzame
energieprojecten zoals windturbines en zonneparken een
manier voor boeren om naast hun hoofdinkomen uit
landbouw en veeteelt een aanvullend inkomen te
genereren. Het zonnepark project is tijdelijk: na 25 jaar
wordt het afgebroken. Daarom wordt een tijdelijke
afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd. De
onderliggende bestemming blijft agrarisch. Na de afbraak
van het project is de grond weer beschikbaar voor andere
doeleinden. Andere locaties worden zowel door Tomorrow
Energy en Infinergy als door andere ontwikkelaars in de
gemeente Roosendaal onderzocht.

4 1 omwonende geeft aan
onevenredig te worden belast
vanwege een nieuwe
hoogspanningslijn van Tennet
in het gebied en overlast van
Rosada. Hij verzoekt uit zijn
woning te worden uitgekocht
mocht het project doorgaan.

Uitkoping van omwonenden is niet iets wat  Tomorrow
Energy en Infinergy overwegen. Voor verwachte
planschade verwijzen wij respondenten naar de procedure
die de wet biedt en bij de gemeente kan worden
aangevraagd.

6 2 respondenten geven aan
dat het project het uitzicht
vanuit hun woningen
beneemt. 1 van hen verwacht
waardevermindering van hun
woning, en is ook tegen het
vrachtverkeer dat gepaard
gaat met de bouw.

Er wordt erkend dat het uitzicht niet hetzelfde zal blijven.
Met de landschappelijk inpassing is er wel aandacht
besteed aan een zorgvuldige inpassing. Vanuit het
perspectief van de omwonenden is er gekozen door een
inpassing met groen/struweel om de impact van het
zonnepark tot een minimum te beperken. De betreffende
omwonenden hebben (nog) geen suggesties gegeven
t.a.v. de landschappelijke inpassing.
Met betrekking tot de veronderstelde waardevermindering
van woningen hebben de ontwikkelaars omwonenden
geïnformeerd over het bestaan van een
planschadeprocedure.
De impact van het constructieverkeer wordt verwacht
minimaal te zijn aangezien het een zeer beperkte tijd is
en het zonnepark de tijdens de gebruiksfase geen
verkeersaantrekkende werking heeft.

7 2 respondenten geven aan
geen opoffering van natuur te
willen en dat het volleggen
van daken van bedrijven de
voorkeur heeft.

Aangezien de projectlocatie momenteel gebruikt wordt
voor intensieve landbouw is er van verdwijning van
natuur vanwege het zonnepark geen sprake. Sterker nog;
vanwege het voorstel voor een ecologische zone met
bloemstrook en heggen, die er op dit moment niet zijn, is
het de verwachting dat de lokale biodiversiteit zal kunnen
worden versterkt.
Andere locaties worden zowel door Tomorrow Energy en
Infinergy als door andere ontwikkelaars in de gemeente
Roosendaal onderzocht.

8 Een persoon vindt de
inpassing in het landschap
zeer belangrijk en is
eventueel geïnteresseerd in
participatie in de vorm van
afname van electriciteit.

De informatie over inpassing in het landschap is ten allen
tijde opvraagbaar bij de ontwikkelaars. Mogelijkheden
voor participatie en afname van een energiecontract
wordt verder onderzocht.

9 Een respondent heeft
belangstelling voor de
projectaanpak door derden en
de kosten van het project.

Infinergy en Tomorrow Energy werken met professionele
aanbieders in het vergunningstraject, de bouw en
operatie. Mocht de vergunning worden verleend dan kan
verdere informatie aan belangstellenden worden verstrekt
over het tender- en bouwproces.
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Tabel 5: Feedback en antwoorden

5. Vervolgstappen

Gedurende de rest van het vergunningentraject zullen Infinergy en Tomorrow Energy
vragen van het publiek / de media over het voorgestelde Zonnepark Vroenhout
beantwoorden en waar mogelijk de getoonde informatie op de inloopbijeenkomst of de bij
de Gemeente Roosendaal ingediende documentatie aan belangstellenden verstrekken.

Indien gewenst bezoeken leden van het projectteam de dichtst omwonenden voor een
verdere bespreking van eventuele vragen / zorgen en om waar mogelijk de
landschappelijke inpassing van het project te verbeteren. Ook zullen de mogelijkheden
voor participatie met hen worden besproken, indien er belangstelling is.

Mocht het zonnepark vergund worden dan zullen omwonenden benaderd worden om hen te
informeren over de volgende stappen en het constructieproces.
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Verslag co-creatie webinar Zonnepark Vroenhout 
 
Datum en tijd : Woensdag 6 mei 2020, 19.00 - 21.00 

 

 

1. Inleiding 

 

Met als doel direct omwonenden en overige geïnteresseerden in de gemeente Roosendaal 

de mogelijkheid te bieden om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de landschappelijke 

inpassing van Zonnepark Vroenhout, hebben projectontwikkelaars Infinergy en Tomorrow 

Energy een co-creatie bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vormde een vervolg 

op de inloopbijeenkomst van 27 juni 2020 en had tot doel om specifiek in te gaan op de 

verschillende landschappelijke aspecten van het beoogde zonnepark, zoals de lay-out van 

het zonnepanelen, bijbehorende infrastructuur, omheiningen en andere detailinvullingen. 

Aangezien het vanwege de Covid-19 omstandigheden niet mogelijk was om een fysieke 

inloopbijeenkomst te houden, hebben Infinergy en Tomorrow Energy in overleg met de 

gemeente Roosendaal de bijeenkomst online aangeboden in de vorm van een Webinar. De 

Webinar vond plaats op woensdag 6 mei 2020, vanaf 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur. 

 

2. Promotie Webinar 

 

De promotie voor de Webinar heeft via verschillende kanalen plaatsgevonden. Dit heeft de 

kans om zoveel mogelijk mensen te bereiken en van de bijeenkomst op de hoogte te 

brengen vergroot.  

 

2.1 Uitnodiging 

Net zoals voor de bijeenkomst vorig jaar heeft het projectteam de direct omwonenden van 

de voorgestelde projectlocatie weer gericht benaderd middels een uitnodiging, ditmaal 

verstuurd per post. In totaal 45 uitnodigingen zijn verstuurd naar dezelfde database. Een 

kopie van de uitnodiging is te zien in appendix 1. Uitnodigingen zijn per e-mail verzonden 

aan de betrokken ambtenaar.  

 

2.2 Persbericht gemeentebode 

Vanuit de gemeente is een bericht verschenen in de gemeentebode. Deze is geplaatst door 

de gemeente in dezelfde trant als het bericht de Facebook-pagina.  

 

2.3 Social media 

De gemeente Roosendaal had aangegeven een actieve rol te willen spelen in deze 

bijeenkomst en daartoe werd de Webinar ook via de Facebook-pagina van de gemeente 

aangekondigd. Zie de link of appendix 2.  

 

 

 

https://www.facebook.com/gemeente.roosendaal/photos/p.3197834000228379/3197834000228379/?type=3&comment_id=3198384763506636
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3. Uitvoering webinar 

 

De Webinar werd gehouden in het veelgebruikte online vergaderprogramma Zoom. Van 

tevoren had het projectteam de mensen die zich voor de Webinar hadden aangemeld van 

instructies voorzien over hoe ze de bijeenkomst konden bijwonen. Ook ontvingen de 

geregistreerden een agenda, een kort overzicht van hoe de avond zou verlopen en een lijst 

van ‘veel gestelde vragen’ waar een serie vragen die regelmatig aan bod zijn gekomen 

gedurende het informatie- en participatieproces vast beantwoord werden, zodat de tijd van 

de Webinar zelf besteed kon worden aan het geformuleerde doel: input op de 

landschappelijke inpassing en feedback op de gepresenteerde voorstellen hiervoor.  

 

Om ervoor de zorgen dat de Webinar ordelijk zou verlopen had het projectteam een aantal 

‘spelregels’ opgesteld. De voorzitter van het Webinar was de enige wiens microfoon de hele 

tijd aanstond zodat hij eerst zonder interruptie de projectontwikkelaars Infinergy en 

Tomorrow Energy kon introduceren, de ontwikkelingen in de plannen voor het zonnepark 

kon toelichten en de veel gestelde vragen kon behandelen alvorens in te gaan op vragen 

en opmerkingen. Alle leden van het projectteam, waaronder vertegenwoordigers van 

Infinergy, Tomorrow Energy en milieuadviesbureau RoyalHaskoningDHV namen aan de 

Webinar deel om vragen te kunnen beantwoorden en desgewenst in discussie te gaan.   

 

Via een gedeeld scherm werden een aantal kaarten gedeeld, waaronder:  

 een kaart die de locatie van het project weergeeft in de ‘zoekgebieden voor 

energie’ beleidskaart van de gemeente Roosendaal; 

 een detailkaart van het project ten tijde van de inloopbijeenkomst in juni 2019; 

 een detailkaart van het project zoals het zich heeft ontwikkeld sinds vorig jaar, 

waarin verschillende op- en aanmerkingen van belanghebbenden inmiddels zijn 

verwerkt.  

Deelnemers konden aangeven een vraag te hebben door dit kenbaar te maken in de 

chatfunctie of door digitaal hun hand op te steken. De voorzitter gaf hun een voor een het 

woord door hun microfoon aan te zetten en hun gelegenheid te geven een vraag te stellen.     

De kaarten, agenda en de Veel gestelde Vragen A4 zijn te zien in appendix 3. 
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4. Resultaten 

 

Van de 34 aanmeldingen logden 26 deelnemers daadwerkelijk in op de Webinar, 

waaronder een aantal direct omwonenden, een medewerker van de gemeente Roosendaal 

en andere belangstellenden. De gemeente nam voor het grootste gedeelte van de 

bijeenkomst deel als toehoorder van de vragen en discussie.  

 

Van de deelnemers hebben 8 mensen via de microfoon het woord genomen om een vraag 

aan het team te stellen of een bijdrage te leveren aan de invulling van het beoogde 

zonnepark.  

 

No. Opmerkingen en suggesties Beantwoording en conclusies 

1 1 persoon vroeg of er in de 
buurt al een vergelijkbaar 

zonnepark gebouwd is wat 
mensen kunnen gaan bekijken 
zodat ze een idee hebben van 
de schaal van dit project, 
Zonnepark Vroenhout, dat 
volgens de plannen een 
potentieel geïnstalleerd 

vermogen van circa 10 
megawattpiek zal hebben.   
 

Er zijn vergelijkbare zonneparken gerealiseerd die zich op 
een redelijke reisafstand bevinden. Twee zonneparken 

dichtbij elkaar zijn het 40-megawattpiek beslaande 
Zonnepark de Adriaanpolder aan de nieuwe Dijk te 
Ooltgensplaat en een ander zonnepark op Goeree-
Overflakkee van ongeveer 10 megawattpiek dat in het 
gebied Roxenisse bij Melissant ligt. Dan is er ook nog  
Zonnepark Rilland met een capaciteit van 11,75 
megawattpiek, gelegen aan de Kreekkrakweg te Rilland.   

2 Verschillende personen 

vroegen naar het waarom van 
deze locatie; volgens hen zijn 

er in de gemeente Roosendaal 
betere locaties te vinden voor 
zonne-energie waar de 
vermeende landschappelijke 
impact minder zou zijn, waar 
de groene zone tussen 

Roosendaal en Wouw niet 
wordt verminderd en waar 
geen gebruik hoeft te worden 
gemaakt van goede 
landbouwgrond.  

De gemeente heeft zoekgebieden aangewezen waar onder 

voorwaarden grootschalige zonne-energie mogelijk wordt 
geacht; dit is bestaand gemeentebeleid dat is ontwikkeld 

om doelstellingen op het gebied van duurzame energie te 
kunnen behalen. De locatie van Zonnepark Vroenhout ligt 
in zo’n gebied, zoals op de getoonde kaart is aangegeven. 
Daarnaast is de locatie pal naast de energiestraat 
gesitueerd waar het connectiepunt met het netwerk ligt 
(bij Rosada). Een zonnepark is een alternatieve invulling  

voor boeren om naast hun hoofdinkomen uit landbouw en 
veeteelt een aanvullend inkomen te genereren. Het 
zonnepark project is tijdelijk: na 25 jaar wordt het 
afgebroken. Daarom wordt een tijdelijke afwijking van het 
bestemmingsplan aangevraagd. De onderliggende 
bestemming blijft agrarisch. Na de afbraak van het project 
is de grond weer beschikbaar voor agrarische doeleinden. 

Andere locaties worden zowel door Tomorrow Energy en 
Infinergy als door andere ontwikkelaars in de gemeente 
Roosendaal onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 
 

 

 

 

 

3 Een persoon vroeg of de 
voorgestelde struweelhagen 
worden geplant met soorten 
die het hele jaar groen zijn 
om te voorkomen dat er zicht 

op het park is gedurende de 
wintermaanden.  

Het team zal hiermee rekening houden en ervoor zorgen 
dat de struweelhagen hun zichtbelemmerende functie op 
het zonnepark het hele jaar waarborgen.  

4 1 omwonende uitte de zorg 
dat er geen planschade 
proces is voor tijdelijke 
projecten zoals een 

zonnepark.   

Deze zorg is ongegrond; er is wel degelijk een planschade 
regeling van kracht voor tijdelijke projecten. 
Omwonenden kunnen hiervoor contact opnemen met de 
gemeente.   

5 1 omwonende vroeg of er 
parkeerplaatsen geplaatst 
zouden gaan worden aan de 
ingang van het geplande 

wandelpad aan de Heirbaan.  

Het antwoord hierop is nee, er zijn geen plannen voor 
parkeerplaatsen op deze locatie.  
  

7 Een omwonende vroeg of er 
rekening is gehouden met het 
feit dat de locatie nu als 
jachtgebied gebruikt wordt 
voor dieren zoals uilen, 

buizerds enzovoort, en een 
andere vraag betrof of er een 
milieueffectrapportage (MER) 
was uitgevoerd.  

Er is inderdaad een MER uitgevoerd voor het project 
waarbij ecologie en de mogelijke impact op lokale flora en 
fauna wordt afgewogen en waar mogelijke aanpassingen 
en ingrepen worden voorgesteld om potentiele impact te 
verminderen. De toevoeging van hagen en 

bloemenstroken ondersteunen de biodiversiteit van het 
gebied dat op het moment voor intensieve akkerbouw 
wordt gebruikt.  

8 Een omwonende vroeg of de 
afstand tussen de panelen en 

de omliggende woningen wel 
aan de vereisten voldoet.  

De afstand vanaf woningen tot de panelen beslaat op het 
meest minimale punt zo’n 40 meter, en dit is conform de 

eis van 30 meter.  

9 Een deelnemer vroeg wat 
voor onderhoud er gepland is 
voor de hagen en de 
groenstroken, bijvoorbeeld de 

stroken met bijenmengsels 
moeten gemaaid worden.  

Als onderdeel van de vergunningsdocumentatie leveren 
de projectontwikkelaars een plan aan bij de gemeente 
over hoe de hagen en stroken onderhouden zullen worden 
en de gemeente is in een positie om naleving hiervan 

gedurende de looptijd van de operationele fase van het 
zonnepark af te dwingen.   

10 Een omwonende vroeg hoe 
hoog en hoe dik de geplande 
bosschages zullen worden aan 

de Wouwbaan. Hij wil graag 
dat deze even dik zijn als die 
aan de Vroenhoutseweg.   

Het team kan hier rekening mee houden en ervoor zorgen 
dat het zonnepark vanaf de Wouwbaan niet zichtbaar is 
door het zonnepark in zijn geheel te omzoomen met een 

struweelhaag (circa 5m breed en 4m hoog).  

11 Een deelnemers stelt voor om 
een poel aan te leggen als 
extra ondersteuning voor 

biodiversiteit 

De locatie is de noordwestelijke hoek van het plangebied 
en dit deel maakt geen onderdeel uit van het zonnepark, 
maar wordt in het kader van de landschappelijke 

inpassing ingezaaid als kruiden- en bloemrijk grasland. 
Deze locatie is onder controle van de ontwikkelaars en het 
maken van een natuurvriendelijke poel wordt bekeken en 
onderzocht of dit toegevoegde waarde heeft. De eerdere 
keuze om dit deel vrij te houden van hoogte is gemaakt 
om de zichtbaarheid en daarmee veiligheid voor het 

verkeer in deze bocht op de Vroenhoutseweg te blijven 
waarborgen. 
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De deelnemers werden bedankt voor hun bijdragen. De bijeenkomst sloot om 20.40 uur.  

 

 

5. Conclusie en vervolgstappen 

 

De co-creatie webinar van 6 mei 2020 heeft in een aantal vruchtbare suggesties 

geresulteerd die de projectontwikkelaars op zullen pakken voor nadere overweging in de 

verdere ontwikkeling van de landschappelijke inpassing van Zonnepark Vroenhout.   

 

Gedurende de rest van het vergunningentraject zullen Infinergy en Tomorrow Energy 

vragen van het publiek / de media over het voorgestelde Zonnepark Vroenhout 

beantwoorden en waar mogelijk de getoonde informatie op de inloopbijeenkomst, de 

webinar of de bij de Gemeente Roosendaal ingediende documentatie aan belangstellenden 

verstrekken.  

 

Indien gewenst bezoeken leden van het projectteam de dichtst omwonenden voor een 

verdere bespreking van eventuele vragen / zorgen en om waar mogelijk de 

landschappelijke inpassing van het project te verbeteren. Ook zullen de mogelijkheden 

voor participatie met hen worden besproken, indien er belangstelling is.  

 

Mocht het zonnepark vergund worden dan zullen omwonenden benaderd worden om hen te 

informeren over de volgende stappen en het constructieproces. Een projectwebsite is in 

ontwikkeling om dit proces verder te ondersteunen.   
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Verslag 3e co-creatiebijeenkomst Roosendaal 

 
Datum en tijd : dinsdag 9 juni 19:00 – 21:00 

 

 

1. Inleiding 

Met als doel direct omwonenden en stakeholders in de gemeente Roosendaal de 

mogelijkheid te bieden om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de landschappelijke 

inpassing van Zonnepark Vroenhout, hebben projectontwikkelaars Infinergy en Tomorrow 

Energy een 3e co-creatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vormde een vervolg 

op de eerste inloopbijeenkomst van 27 juni 2019 en de onlinebijeenkomst van 6 mei 2020 

en had tot doel om specifiek in te gaan op de verschillende aspecten van de 

landschappelijke inpassing van het beoogde zonnepark, zoals de lay-out van het 

zonnepanelenveld, bijbehorende infrastructuur, omheiningen en andere detailinvullingen. 

Hiermee geeft de ontwikkelaar invulling aan de participatie met de omgeving om ervoor te 

zorgen dat het plan voor omwonenden beter ingepast wordt en daardoor acceptabel. In 

haar beleid omtrent zonneparken heeft de gemeente Roosendaal deze participatie ook als 

voorwaarde benoemd en aangeduid als “co-creatie”. 

 

2. Promotie Bijeenkomst 

De oproep voor deelname voor de 3e co-creatiebijeenkomst heeft via verschillende kanalen 

plaatsgevonden. Dit heeft de kans om zoveel mogelijk mensen te bereiken en van de 

bijeenkomst op de hoogte te brengen vergroot. Deze bijeenkomst is voortgekomen uit de 

vorige bijeenkomsten en keukentafel gesprekken.  

 

2.1 Uitnodiging 

Net zoals voor de bijeenkomst vorig jaar heeft het projectteam de direct omwonenden van 

de voorgestelde projectlocatie weer gericht benaderd middels een uitnodiging, ditmaal 

verstuurd per post. In totaal zijn 45 uitnodigingen verstuurd naar adressen van 

omwonenden in een straal van 500 meter. Een kopie van de uitnodiging is te zien in 

appendix 1. Uitnodigingen zijn per e-mail verzonden aan de betrokken ambtenaar. 

 

2.2 Facebookbericht 
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2.3 Advertentie BN/De Stem 

 

 

 

 

3. Inhoudelijke behandeling 

 

Tijdens de bijeenkomst hebben wij een aantal adviespunten en wensen vanuit de omgeving 

gekregen. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel en met een corresponderend 

nummer weergegeven op de plankaart met de landschappelijke inpassing (figuur 1). De 

adviezen en wensen worden waar mogelijk meegenomen in het nieuwe ontwerp voor de 

landschappelijke inpassing, zie hoofdstuk 4. Waar een eventuele aanpassing onwenselijk of 

onmogelijk is zal ook worden uitgelegd waarom dit niet mogelijk of wenselijk is. 
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1. Verzoek tot vrijhouden perceel ter hoogte van de Vroenhoutseweg 7 

Omwonenden geven aan dat hun nadrukkelijke wens is om dit perceel, dat 

momenteel is opgenomen in het plan als kruidenrijk grasland, ook daadwerkelijk 

als grasland te gebruiken. Dit om ervoor te zorgen dat deze bocht voor verkeer 

overzichtelijk en daarmee verkeersveiliger is. Daarnaast is een eerdergenoemde 

mogelijkheid voor realiseren van een kikkerpoel ook niet gewenst door 

omwonenden ter voorkoming van insecten en geluidsoverlast van padden. 

Ecologisch is het creëren van een kikkerpoel niet gewenst omdat door droogte 

stank overlast kan veroorzaakt worden.  

3. Verzoek tot het creëren van meer ruimte tussen de groenzone en de 

Heirweg 4. 

Aan de noordzijde op de Heirweg 4 heeft de familie Kerstens gevraagd het 

projectgebied direct tegenover het woonhuis met circa tien meter naar het zuiden 

te verplaatsten om meer licht toe te laten in het huis en het directe zicht vanuit 

de woning op het zonnepark (en omheining daarvan) te verzachten.  

4. Verzoek geen openbare toegang tot de groenzone rondom het park  

Aanwezige omwonenden geven aan dat het beoogde struinpad (ingetekend langs 

de zuid- en oostzijde van het plangebied) zeer ongewenst is. Het grootste deel 

van de omwonenden acht de kans op toenemende druggerelateerde criminele 

activiteiten groot, aangezien het aanbrengen van een wandelpad hier extra 

‘onzichtbare’ plekken creëert. Daarnaast hebben direct omwonenden bezwaar in 

verband met minder privacy, omdat wandelaars direct zicht hebben op hun 

(achter)tuin. Recreatief medegebruik in de vorm van een struinpad wordt dan ook 

als niet wenselijk geacht. 

5. Verzoek geen openbare toegang tot de groenzone rondom het park  

Aanwezige omwonenden geven aan dat er, wanneer het struinpad wordt 

geschrapt, er vanuit de Vroenhoutseweg toegang blijft tot het plangebied (over de 

duiker tegenover Vroenhoutseweg  5) en dit kan volgens omwonenden extra 

overlast opleveren wanneer mensen over deze toegang toch richting de 

groenzone wandelen.  

6. Verzoek om een grondwal op te werpen langs Vroenhoutseweg 5 

De heer de Greef woonachtig aan de Vroenhoutseweg 5 heeft geopperd een 

grondwal te realiseren ter hoogte van zijn woning. Bewoners willen nadrukkelijk 

geen zicht hebben op het zonnepark en zijn van mening dat een grondwal (van 

circa 1,5-1,8 m) met daarbovenop beplanting het zicht op het zonnepark volledig 

ontneemt. Ontwikkelaar heeft aangegeven hier niet in mee te gaan omdat 

vanwege de tijdelijkheid en vanuit ecologisch belang het onwenselijk is om grote 

hoeveelheden grond af te graven (of van elders aan te leveren) en deze te 

gebruiken voor een grondwal op het perceel dat na 25 jaar weer als agrarische 

grond gebruikt gaat worden. 

7. Verzoek om verlichting aan te brengen langs de Heirweg  

De (onverlichte) Heirweg wordt als onveilig ervaren vooral in de winter. Omdat er 

voor het zonnepark infrastructuur moet worden aangelegd is het verzoek om ook 
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verlichting te accommoderen. Zij vragen zich af of het mogelijk is om hier 

straatverlichting te plaatsen om een bestaand gevoel van onveiligheid (o.a. door 

criminele activiteiten die plaatsvinden aan het einde van de Heirweg) weg te 

nemen. 

8.  Verzoek om struweel haag inzichtelijk te maken. 

Aanwezigen vragen zich af hoe de groene omzoming van het zonnepark er 

daadwerkelijk uit komt te zien. Zij willen graag dat, onafhankelijk van het 

seizoen, de struweelhaag daadwerkelijk het zicht op het zonnepark ontneemt. 

 

 

 

 

  

Figuur 1 Aanduiding van adviezen en wensen op de kaart 
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4. Conclusie en vervolgstappen 

 

De 3e co-creatiebijeenkomst van 9 juni jl. heeft in een aantal vruchtbare suggesties 

geresulteerd. In onderstaande tabel is per element uit hoofdstuk 3 aangegeven wat er mee 

is gedaan: 

 

1. Het perceel (op kaart aangeduid als 1) zal enkel gebruikt worden als kruidenrijk 

grasland. 

3. De noordgrens (ter hoogte van de woning aan Heirweg 4) wordt met circa 10 

meter naar het zuiden geplaatst, met significante impact op de hoeveelheid 

geplaatste panelen, en kan indien gewenst minder hoog gehouden worden dan de 

4,5 maximaal zoals nu gepland. Dit in goed overleg. Hiermee ontstaat de 

gewenste ruimte waardoor het directe zicht vanuit de woning op het zonnepark 

wordt verzacht. 

4. Het struinpad blijft in de landschappelijke inpassing als grasland, echter kan 

worden afgesloten indien wenselijk. 

5. Voor wat betreft de toegang tot het plangebied vanuit de Vroenhoutseweg (over 

de duiker tegenover Vroenhoutseweg  5) zal in overleg met gemeente en 

waterschap bekeken worden hoe de toegang tot het plangebied belemmerd kan 

worden. Mogelijkheden zijn om de sloot door te trekken of een hek te plaatsen. 

6. Het aanleggen van een grondwal wordt als niet wenselijk geacht omdat voor de 

aanleg van het zonnepark een tijdelijke vergunning wordt verleend. Aanleg van 

een grondwal past niet in dat tijdelijke karakter. Daarnaast is vanuit ecologisch 

belang onwenselijk om grote hoeveelheden grond af te graven (en van elders aan 

te leveren) en deze te gebruiken voor een grondwal op het perceel dat weer als 

agrarische grond gebruikt dient te worden. Aangezien het bewoners gaat om het 

volledig aan het zicht onttrekken van het zonnepark, achten wij dat het 

aanbrengen van een struweelhaag (circa 5 m breed, circa 4-5 m hoog) hier 

voldoende in doet, zie ook punt 8 hieronder. 

7. Dit wordt voorgelegd aan de gemeente Roosendaal.  

8.  Communiceren naar bewoners welke soorten gebruikt gaan worden en ecoloog 

beplantingplan laten maken voorafgaande aan de start bouw. Daarnaast wordt in 

het landschappelijke inpassingsplan opgenomen dat aanplant van de haag gedaan 

wordt met beplanting die minimaal circa 50 cm hoog is.  

 

Bovenstaande antwoorden hebben tot het definitieve landschappelijke inpassingsplan 

geleid dat is opgenomen in figuur 2. 
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Figuur 2 Landschappelijke inpassing Zonnepark Vroenhout 

 

 

 

 

 

 

5. Vervolg 

 

Gedurende de rest van de (lopende) vergunningaanvraag zullen Infinergy en Tomorrow 

Energy vragen van het publiek/de media over het voorgestelde Zonnepark Vroenhout 

beantwoorden en waar mogelijk de getoonde informatie op de inloopbijeenkomsten, de 

webinar of de bij de Gemeente Roosendaal ingediende (openbare) documentatie aan 

belangstellenden verstrekken.  
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Ref: Gesprek zonnepark Vroenhoutseweg 

 

Amersfoort, 4-6-2020 

 

Geachte meneer Kerstens, 

 

Hartelijk dank voor het gesprek dat wij hebben gehad, op vrijdag 22 mei. In ons gesprek heeft 

u aangegeven dat u geen voorstander bent van ons initiatief aan de Vroenhoutseweg te 

Roosendaal. Recentelijk heeft de buurman al een verhoging tussen de weg en uw woning 

gerealiseerd in goed overleg en het uitzicht vanuit het andere raam zal door ons initiatief een 

groene haag worden. U geeft aan dat u geen tegenstander bent van zonne-weides echter de 

groene haag staat relatief dicht bij de woning. Ik geef aan dat ik met uw wens een nieuw 

ontwerp zal maken maar dat de afstand niet veel groter kan worden zonder een significant 

deel van het park te verliezen. Op de komende bijeenkomst 9 juni in restaurant Vroenhout, zal 

ik een nieuwe schets laten zien. 

U geeft aan om te onderzoeken of een verduurzaming van het bedrijf door zonnepanelen op 

de schuur te leggen een optie is. Wij zijn bereid de panelen tegen inkoop aan u te leveren als 

onderdeel van de samenwerking met de omgeving. 

In afwachting van het nieuwe ontwerp spreken wij af met elkaar in overleg te blijven. 

 

 

 

Eric JW Bakker 

 

PS: de bijeenkomst is georganiseerd op 9 juni in restaurant Vroenhout. 

 

 

Tomorrow Energy Development BV 
 

Eric JW Bakker 
Development Director 

 
Siliciumweg 69 

3812 SW Amersfoort 
The Netherlands 

Mob: +31 6 46139541 
E-Mail : eric@tomorrowenergy.nl  
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Ref: Gesprek zonnepark Vroenhoutseweg 

 

Amersfoort, 4-6-2020 

 

Geachte meneer Verstraten en mevrouw Vooghden, 

 

Hartelijk dank voor het gesprek dat wij hebben gehad, op vrijdag 22 mei. In ons gesprek heeft 

u aangegeven dat u ontevreden bent over de gang van zaken omtrent de co-creatie voor ons 

initiatief aan de Vroenhoutseweg te Roosendaal. De naam die wij aan het proces hebben 

gegeven impliceert dat er samen met omwonenden met een blanco stuk papier kan worden 

ontworpen. De locatie staat echter wat ons betreft niet ter discussie, die is reeds door de 

gemeente aangewezen. U vindt dat dit proces niet juist is gevoerd en dat u niet gekend bent 

geweest in hoe de locatie is geselecteerd. Het criterium dat de gemeente hanteert, dicht bij 

infrastructuur en tegen industriële gebieden (outlet) herkent u niet bij deze locatie. Ook 

tijdens de virtuele inloopavond met de computer heeft u moeilijkheden gehad om uw mening 

met ons te delen en in dit gesprek geeft u aan dat u geen voorstander bent. 

U geniet van het weidse uitzicht en het open karakter zal veranderen bij de realisatie van een 

zonnepark. Ik geef aan dat rondom het zonnepark een groene haag gerealiseerd zal worden en 

dat wij open staan om uw wensen daarbij mee te nemen, echter het open karakter verandert. 

U zou dat in een vervolggesprek eventueel willen bespreken. 

Wel geeft u aan dat het initiatief om tegenover u een water pool te creëren geen steun krijgt. 

De amfibieën die het water zal aantrekken zullen tot geluidsoverlast leiden. Wel ziet u het 

initiatief om schapen te houden als positief en een versteviging van het landelijke karakter. 

Ik zeg toe dat wij een echte bijeenkomst zullen organiseren wanneer de corona situatie dat 

toestaat en dat wij uw bezwaar tegen een water pool zullen meenemen. 

 

Eric JW Bakker 

 

PS: de bijeenkomst is georganiseerd op 9 juni in restaurant Vroenhout. 

 

 

Tomorrow Energy Development BV 
 

Eric JW Bakker 
Development Director 

 
Siliciumweg 69 

3812 SW Amersfoort 
The Netherlands 

Mob: +31 6 46139541 
E-Mail : eric@tomorrowenergy.nl  

 


