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Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 
Voorstel 
Samenvatting: 
De Raad heeft op 5 maart 2020 een VVGB afgegeven voor de realisatie van het zonnepark Heerle ((nabij De Wijper). 
Onderdeel is de landschappelijk inpassing. De variant waarbij het voorkeurstracé wordt gevolgd voor de snelfietsroute 
F58 heeft invloed op de opzet van het zonnepark en daarmee met de overeengekomen landschappelijke inpassing. In 
samenspraak met de grondeigenaren, de eigenaar van het zonnepark en de gemeente zijn we tot overeenstemming 
gekomen om de snelfietsroute F58 deels in te passen in het zonnepark. 
Om dit te kunnen realiseren dienen de voorschriften van de omgevingsvergunning te worden gewijzigd conform artikel 
2.29 Wabo waarbij de raad aan het college verzoekt om deze voorschriften te wijzigen. Het gaat om de aanpassing van 
de landschappelijke inpassing en de datum van inwerking treding van de omgevingsvergunning. 
De aanpassing van de landschappelijke inpassing heeft geen invloed op de destijds met de omwonenden 
overeengekomen inpassing aan de westzijde van het zonnepark. Verwachting is dat de kans op bezwaren tegen de 
aanpassing van de landschappelijke inpassing klein zijn. 
De wijziging van de datum van in werking treding van de omgevingsvergunning wordt voorgesteld omdat de 
daadwerkelijk aanleg van het zonnepark is vertraagd door de gesprekken en onderzoeken naar alternatieven. In de 
gewijzigde voorschriften zal opgenomen moeten worden dat de instandhoudingstermijn gaat lopen vanaf het gebruik van 
het zonnepark. Daarbij wordt expliciet benadrukt dat dit een uitzondering betreft van de normale voorwaarden waarbij de 
instandhoudingstermijn begint na de in werking treding van de omgevingsvergunning. 
Gelet op voorgaande uiteenzetting verzoeken wij u om in te stemmen met het voorstel tot aanpassing van de 
landschappelijke inpassing van het zonnepark Heerle en met de verschuiving van de instandhoudingstermijn van het 
zonnepark Heerle. 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders. 
- Gelet op het advies van de raadscommissie 25 november 2021. 
 -Gelet op artikel 2.29 lid 1 Wabo en 2.31 lid 1 Wabo. 
 
Besluit: 
Verzoekt het college op grond van artikel 2.31 lid 1 Wabo de voorschriften van de omgevingsvergunning voor het 
zonnepark op de volgende punten te wijzigen: 
1.       De gewijzigde landschappelijke inpassing voor het zonnepark Heerle (nabij de Wijper) vast te stellen; 
2.       De ingangsdatum van de instandhoudingstermijn van de omgevingsvergunning te verschuiven vanaf het moment 
van ingebruikname van het zonnepark Heerle. 
 
  
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,          De burgemeester, 
 


