
VERWORPEN met 10 stemmen voor (PvdA, VLP, Burger Belangen Roosendaal, ChirstenUnie, Wezenbeek) 
en 21 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, SP, Groenlinks, D66) 

        
          Agendapunt 6a 

Amendement 1 
Geen verklaring van geen bedenkingen realiseren Zonnepark Evertkreekweg 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 19 september 2019, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van 
een zonnepark nabij de Evertkreekweg in Roosendaal; 
 
Besluit:  
 
Beslispunt 1 te schrappen 
 
en  
 
Een nieuw beslispunt toe te voegen:  
1. Op grond van artikel 6.5, lid 1, van het Besluit omgevingsrecht, onder de voorwaarden zoals 

opgenomen in het bijgevoegde voorstel van een besluit tot verlening van de omgevingsvergunning, 
geen verklaring 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 nabij de Evertkreekweg in Roosendaal, op de percelen kadastraal bekend gemeente 
Roosendaal en Nispen, Sectie P, perceelnummers 1, 2, 3 en 4. 

 
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 gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van alle stukken en de ruimtelijke onderbouwing. In de beleidsvisie 
zonne-energie is weloverwogen aangegeven de gebieden met de aanduiding ‘Zonneparken uitgesloten’ waar geen 
zonneparken zijn toegestaan ter bescherming van onder meer de kernkwaliteiten van de landschappelijke, 
waterhuishoudkundige en/of ecologische waarden in deze gebieden, waaronder beekdalen. 
 
In de beleidsvisie zonne-energie van de gemeente Roosendaal is de Roosendaalse Vliet aangeduid als beekdal en 
het plaatsen van zonneparken in de 100 meter zone langs de Vliet is derhalve niet toegestaan. 
 
De initiatiefnemer wil echter het zonnepark plaatsen in de 100 meter zone langs de Vliet. Het college van B&W 
heeft echter niet inzichtelijk gemaakt, dan wel onvoldoende toereikend gemotiveerd, waarom het college van 
B&W in dit specifieke geval één of meerdere bepalingen van de beleidsvisie zonne-energie buiten toepassing laat 
of daarvan afwijkt. 
 
Daarnaast is de te realiseren waterberging niet meegenomen in het verplichte wateradvies van het waterschap 
zoals bedoeld in artikel 2.26 lid 4 Wabo. Het is derhalve niet duidelijk of er een vergunning zal worden verleend 
voor het realiseren van zonnepanelen in de waterberging, zoals opgenomen in de legger.  
 
Er zijn geen (bijzondere) omstandigheden aangevoerd die tot medewerking in afwijking van het beleid noodzaken 
en er bestaan voldoende redelijke alternatieven voor de initiatiefnemer om een zonnepark te realiseren binnen 
onze gemeentegrenzen in gebieden waar zonneparken niet zijn uitgesloten; 
 
en gaat over tot de orde van de vergadering, 

 

Martijn Verbeek, VLP 

Michael Yap, PvdA 

Jac Wezenbeek, Fractie Wezenbeek 

Wezenbeek 


