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Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen voor het realiseren van een tweetal
zonneparken nabij de Donkenweg in Wouw

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om “Ontwerpverklaringen van geen
bedenkingen” af te geven voor de realisatie van een tweetal zonneparken nabij de Donkenweg in Wouw. Parken met
zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande bestemmingsplannen vooraf geen
rekening is gehouden. De aanleg van deze zonneparken is daarmee op dit moment in strijd met het geldende
bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunningen te kunnen verlenen (door middel
van een afwijking van het bestemmingsplan), zijn verklaringen van geen bedenkingen van de gemeenteraad van
Roosendaal noodzakelijk.
Wij stellen u voor:
1. Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, conform bijgevoegd voorstel en onder de
voorwaarden zoals opgenomen in het bijgevoegd voorstel voor een concept-ontwerpbeschikking, een ontwerpverklaring
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 Donkenweg in Wouw,
nummer I (zuidelijk gelegen), op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie Q, nummer 504
(gedeeltelijk);
2. Op grond van artikel 6.5, lid 1 van het Besluit omgevingsrecht, conform bijgevoegd voorstel en onder de
voorwaarden zoals opgenomen in het bijgevoegd voorstel voor een concept-ontwerpbeschikking, een ontwerpverklaring
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 Donkenweg in Wouw,
nummer II (noordelijk gelegen), op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie Q, nummer 504
(gedeeltelijk);
3. Indien geen zienswijzen inkomen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, deze te beschouwen als een
definitieve verklaring van geen bedenkingen.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,

De burgemeester,

