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NOTA VAN INGEKOMEN ZIENSWIJZEN ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 2018WB0442
Wij, het college van burgemeester en wethouders (hierna: ‘het college’) van Roosendaal, hebben op 30 mei 2018 een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning voor de realisatie van zonnepark De Melkbussen nabij Bedrijventerrein De Wijper en de snelweg
A58 in Heerle, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie P, nummers 823, 826,1218, 1305 en 1306. Deze aanvraag is gepubliceerd in het gemeenteblad van Roosendaal in de editie van 8 juni 2018 (2018, 121240). Met betrekking tot de aangevraagde activiteiten heeft de gemeenteraad van Roosendaal een ontwerpverklaring van geen bedenkingen gegeven op 19 december
2019.
Op 27 december 2019 hebben wij een ontwerpbesluit vastgesteld, strekkende tot het voornemen om de aangevraagde vergunning te
verlenen. Dit ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben gedurende een periode van zes weken ter inzage
gelegen. Hiervan is middels een gemeentelijke publicatie mededeling gedaan in het Gemeenteblad (2019, 317175) en daarnaast in de
Staatscourant (2019, 71519). Op grond van artikel 3.12, vijfde lid, van de Wabo, was het mogelijk om tegen het ontwerpbesluit en de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen zienswijzen naar voren brengen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging zijn schriftelijke zienswijzen ingediend door:
1.

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant (ingekomen op 30 januari 2020).

Alle ingekomen zienswijzen zijn tijdig ingediend. Hierbij wordt de volgorde aangehouden die eveneens bij de opsomming van ingekomen zienswijzen is gehanteerd.

1. Zienswijzen Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant
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Reactie
Het is van belang dat het beekdal (de zone van beekdalbodem naar dekzandrug) herkenbaar terugkomt
in het landschap.
In beginsel is de zone die gevrijwaard blijft van zonnepanelen breed genoeg om hier invulling aan te geven. Daarbij merken wij op dat het verwijderen van
de opgebrachte grond ten behoeve van landbouwkundig gebruik het natuurlijke reliëf in feite weer
zichtbaar maakt. Daarmee zou onderhavige ontwikkeling op deze wijze kunnen leiden tot herstel van de
leesbaarheid van de aardkundige waarden in het
beekdal.
Wij zijn echter van mening dat de geplande terp met
het kunstwerk een vreemd element in het gebied
blijft. Wij zouden ons kunnen voorstellen dat de terp
wordt verplaatst naar het zuidwesten van het plangebied, zodat deze op een natuurlijke glooiing in het
landschap komt te liggen. Wij dringen, met verwijzing naar artikel 3.28 IOV, erop aan om de vorm van
de terp aan de natuurlijke glooiing in het landschap
aan te passen. Het landschapsinpassingsplan zou op
dit onderdeel dan ook moeten worden aangepast.

Beoordeling
Conform aanbeveling wordt de locatie van de geplande terp enkele meters richting het zuidwesten
verplaatst, zodat deze samenvalt met de daar aanwezige natuurlijke glooiing. Dit reliëf en de herkenbaarheid ervan worden dan versterkt. Voor de vorm
van de terp zal bovendien worden gekozen voor een
halve ovaal (een tong), die aansluit bij de historische
natuurlijke glooiing ter plekke, welke aan de zuidkant
van de snelweg ter plekke nog duidelijk zichtbaar
aanwezig is.
Het college meent dat gelet op het voorgaande voldoende wordt voldaan aan de vereisten die worden
gesteld in de Interim omgevingsverordening NoordBrabant.

Wijziging
In de ruimtelijke onderbouwing is deze verandering
nader gemotiveerd en geconcretiseerd dat de aanvraag voldoet aan de vereisten die worden gesteld in
de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.
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Aanvullend merken wij op dat bij de opstelling van
de zonnepanelen weinig ruimte wordt gereserveerd
tussen de zonnepanelen, namelijk slechts 20 cm in
noord-zuid richting en 70 cm is oost-west richting.
De verwachting is dat dit de kwaliteit van de bodem
zal aantasten, omdat het organische stofgehalte in
de bodem zal afnemen en als gevolg daarvan ook het
bodemleven.
Omdat het om een tijdelijke voorziening gaat dienen
de gevolgen voor het behoud van de landbouwgrond
betrokken te worden in de afweging.
Wij dringen erop aan hier bij de ruimtelijke onderbouwing aandacht aan te schenken.

Om het risico van aantasting van de bodemkwaliteit
(door verminderde lichtinval en andere verdeling van
hemelwater als gevolg van de zonnepanelenopstellingen) zoveel als mogelijk weg te nemen zullen diverse
maatregelen worden getroffen, zoals een zo gelijkmatig mogelijke verspreiding van het hemelwater via
kleine afstanden tussen de panelenrijen, en het inzaaien van gras-mengsels die goed gedijen in relatief
schaduwrijke omstandigheden. Op deze manier blijft
het organische stofgehalte in de bodem op peil, hetgeen van waarde is voor de blijvende landbouwkundige bestemming van de grond.
Het college meent dat gelet op het voorgaande ook
met deze aanpassing voldoende wordt voldaan aan
de vereisten die worden gesteld in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

In de ruimtelijke onderbouwing is deze verandering nader gemotiveerd en geconcretiseerd dat de
aanvraag voldoet aan de vereisten die worden gesteld in de Interim omgevingsverordening NoordBrabant.

