
  

 

WEZENBEEK 

 
Over Motie 2 is hoofdelijk gestemd.(stemming onderaan de motie) 

Motie 2 is met 15 stemmen voor en.19 stemmen tegen verworpen. 

Motie “Het Loopje” 
  
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 februari 2019, gehoord hebbende de 

beraadslagingen over de raadsmededeling ‘Herziene Beleidsvisie zonne-energie’; 

 
 
Constaterende dat: 

• Er vanuit de gemeenschap in Wouw verzet is tegen de ontwikkeling van zonneparken in het 
landschap rondom ‘Het Loopje’; 

• In de herziene beleidsvisie zonne-energie is aangegeven dat het onwenselijk is dat er in 
beekdalen zonneparken gerealiseerd kunnen worden, echter, dat ‘Het Loopje’ hierin niet als 
beekdal is aangemerkt (in het Landschapsontwikkelingsplan is ‘Het Loopje aangeduid als 
natte verbindingszone); 

• Het dal van ‘De Smalle Beek’ echter een geheel vormt met het dal van ‘Het Loopje’, hetgeen 
bevestigd wordt door een provinciaal memo; 

• Ook in de  Aardkundige Waardenkaart (een onderliggende kaart van de Verordening Ruimte)  
wordt verwezen naar ‘De Smalle Beek’ samen met ‘Het Loopje’ en op de 
bestemmingsplankaart de Aardkundige Waarden zijn aangeduid met SAW-AAR zone 
(specifieke aanduiding waarde – aardkundig); 
 

Van mening zijnde dat: 

• Het onwenselijk is dat in beekdalen met aardkundige waarden zonneparken gerealiseerd 
kunnen worden; 

• Daarom in het beekdal  van de benedenloop van ‘Het Loopje’ zonneparken niet wenselijk 
zijn;  

• Dit in de beleidsvisie Zonne-energie moet worden verankerd; 
 
 
Verzoekt het college: 

• In de herziene beleidsvisie zonne-energie aan te geven dat het onwenselijk is dat er in 
beekdalen met aardkundige waarden, zoals de benedenloop van ‘Het Loopje’, zonneparken 
gerealiseerd worden; 

• De kaarten in de herziene beleidsvisie hierop aan te passen. 

 
 En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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