
NOTA VAN INGEKOMEN ZIENSWIJZEN TEGEN HET ONTWERPBESLUITEN ZONNEPARK 

ROOSENDAALSCHE VLIET TE GEMEENTE ROOSENDAAL , KENMERK: 2021WB028 

Wij, het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal (‘het college’), hebben op 8 maart 

2021 een aanvraag ontvangen om omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark op het 

perceel gelegen tussen de Vlietweg, Gastelsedijk zuid en de Aanwas, kadastraal bekend als A4951, te 

gemeente Roosendaal. Deze aanvraag is gepubliceerd in het gemeenteblad van Roosendaal. Met 

betrekking tot de aangevraagde activiteiten heeft de gemeenteraad van Roosendaal (‘de raad’) op 9 

december 2021 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven. 

Het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben vanaf 17 januari 2022 

gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen. Hiervan is middels een gemeentelijke 

publicatie mededeling gedaan in het gemeenteblad. Op grond van artikel 3.12 vijfde lid van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), was het tijdens de periode van 

terinzagelegging voor een ieder mogelijk om een zienswijze naar voren te brengen tegen het 

ontwerpbesluit en ontwerpverklaring van geen bedenkingen.  

Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn een tweetal schriftelijke zienswijzen ingediend tegen 

het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met kenmerk 2021WB028 door:  

1. De Gasunie 

2. Kaan consultancy namens DOW Benelux (hierna: DOW), Zeeland Refinery N.V./ Total opslag 

en Pijpleiding Nederland N.V. (hierna: ZR) en Stichting Leidingenstraat Nederland 

(hierna:LSNED) 

In het onderstaande worden de gronden van de zienswijze weergegeven met daarop steeds een 

reactie.  

Zienswijze van de Gasunie 

De Gasunie heeft op 24 januari 2022 een zienswijze naar voren gebracht met daarin de volgende 

aandachtspunten voor de aanleg van het zonnepark. 

Buiten het plangebied van het zonnepark zijn namelijk 2 gastransportleidingen aanwezig waarvan de 

invloedssfeer tot binnen dit plangebied reikt. 

Uit de ontwerp-omgevingsvergunning blijkt dat de ontwikkeling van een zonnepark nabij 
onze regionale gastransportleiding mogelijk gemaakt wordt. Zonneparken kunnen 
gastransportleidingen negatief beïnvloeden. Om een veilige en integere ligging van onze 
gasinfrastructuur te kunnen blijven waarborgen, dient voorafgaand aan de aanleg en 
ingebruikname middels een berekening te worden aangetoond dat voorgenomen 
ontwikkeling van het zonnepark geen externe beïnvloeding heeft op onze 
gastransportleidingen. Uit de aan te leveren berekening moet blijken dat voor wat betreft de 
wisselstroombeïnvloeding wordt voldaan aan de NEN 3654 en dat geen ontoelaatbare 
externe beïnvloeding op het kathodische beschermingssysteem wordt veroorzaakt. 
Daarnaast moet bij werkzaamheden in de nabijheid van de gastransportleidingen worden 
voldaan aan de Velin Graafvoorwaarden. Dit komt in de toelichting terug in bijlage 3 
''Uitgangspunten Gasunie". 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u: 
In de voorwaarden bij de omgevingsvergunning de volgende voorwaarde overeenkomstig 
bijlage 3 '“Uitgangspunten Gasunie" op te nemen: het bouwen van zonnepanelen in de 
nabijheid van de gastransportleidingen, dient te geschieden volgens de 'Uitgangspunten ter 
voorkoming van beïnvloeding van gasleidingen door nabijgelegen zonneparken, versie 4' 'en 



Velin Graafvoorwaarden'. U dient deze gegevens minimaal drie weken voor de start van de 
uitvoering van de werkzaamheden aan de leidingbeheerder, de heer E.P J.M. Sebrechts, 
telefoonnummer 06-1100 5861 of e-mail: E.P.J.M.Sebrechts@gasunie.nl voor te leggen. Er 
mag pas met de werkzaamheden worden gestart wanneer deze gegevens zijn goedgekeurd. 

De Gasunie doet een nadrukkelijk verzoek om over de mogelijke consequenties van de voorgestelde 

ontwikkeling van het zonnepark en het treffen van maatregelen in overleg te gaan met de afdeling 

Tracebeheer. Verzocht wordt om de beoogde wijzigingen voor te leggen. 

 

Reactie op de zienswijze van de Gasunie 

In bijlage 3 behorende bij de ruimtelijke onderbouwing van het zonnepark Roosendaalsche Vliet 
wordt conform het voorstel van de Gasunie opgenomen: ‘het bouwen van zonnepanelen in de 
nabijheid van de gastransportleidingen, dient te geschieden volgens de 'Uitgangspunten ter 
voorkoming van beïnvloeding van gasleidingen door nabijgelegen zonneparken, versie 4' 'en 
Velin Graafvoorwaarden'. Tevens worden 3 weken voor de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de leidingbeheerder de relevante gegevens toegezonden.   

 

Zienswijze van Kaan consultancy namens DOW, ZR en LSNED 

Kaan consultancy heeft op 17 februari namens DOW, ZR en LSNED een zienswijze ingediend met 

daarin de volgende aandachtspunten voor het zonnepark.  

DOW,ZR en LSNED exploiteren, c.q. exploiteren buisleidingen welke in en nabij de locatie van het 

betreffende gebied zijn gelegen. Van belang is dat onomstreden wordt vastgesteld dat het beoogde 

zonnepark geen ongewenste effecten op de buisleidingensystemen teweegbrengt. Hiervoor zullen 

impactanalyses uitgevoerd dienen te worden en door en voor rekening van initiatiefnemer. Een en 

ander zoals voorgeschreven wordt in de volgende normen: 

1. Handreiking plaatsing zonneweide nabij een stalen buisleiding: 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20211202-IFV-Handreiking-Plaatsing-

zonneweide-nabij-een-stalen-buisleiding.pdf. 

2. NEN3654; 

3. Velin-voorwaarden; 

4. Voorwaarden Gasunie 

LSNED verwacht dat er invulling wordt gegeven aan het Gasunie-document voor alle buisleidingen 

aan de zijde van het zonnepark in de Buisleidingenstraat.  

Verzocht wordt om te voldoen aan de normen c.q. voorwaarden op te nemen in de 

vergunningsvoorwaarden. Het is noodzakelijk dat initiatiefnemer de benodigde technische informatie 

verstrekt, waaruit de onomstreden blijkt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan kan worden, deze 

door partijen laat beoordelen en tot technische overeenstemming geraakt alvorens de verdere 

procedure gevolgd wordt, c.q. tot vaststelling van het plan overgegaan wordt.  

Reactie op de zienswijze van Kaan consultancy namens DOW, ZR en LSNED 

In de voorgaande zienswijze van de Gasunie hebben wij aangegeven te handelen conform het 

voorstel van de Gasunie en deze voorwaarden op te nemen in bijlage 3 behorende bij de ruimtelijke 

onderbouwing. Dit betekent voldoen aan de NEN3654, Velin-voorwaarden en de voorwaarden van 

de Gasunie. Hierbij wordt uitdrukkelijk bedoeld alle gasleidingen en niet enkel de leidingen van de 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20211202-IFV-Handreiking-Plaatsing-zonneweide-nabij-een-stalen-buisleiding.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20211202-IFV-Handreiking-Plaatsing-zonneweide-nabij-een-stalen-buisleiding.pdf


Gasunie. Uitdrukkelijk dient ook toestemming verzocht worden aan DOW, ZR en LSNED dit is als 

zodanig opgenomen in de voorwaarden in de omgevingsvergunning.  

De wijzigingen in bijlage 3 behorende bij de ruimtelijke onderbouwing  en de wijzigingen in de 

omgevingsvergunning zijn voorgelegd aan DOW, ZR en LSNED en akkoord bevonden. 

Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de ingebrachte zienswijzen hebben gezorgd voor een toevoeging van 
voorschriften uit het oogpunt van veiligheid voor de leidingen in de nabijheid van het zonnepark.  

 

 


