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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Zonnepaneel of -collector plaatsen

• Bouwen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

3703429

Ontwikkeling Zonneakker Heerle

30-05-2018

De ontwikkeling leidt tot een zonnepark in Heerle op
een terrein van ongeveer 14 hectare grenzend aan
bedrijventerrein De Wijper en snelweg A58. Het park levert 
circa 16 miljoen kWh duurzame elektriciteit per jaar, 
vergelijkbaar met het stroomgebruik van ca. 5.300 
huishoudens. Het park leidt tevens tot de realisatie van ca. 2 
hectare aantrekkelijke nieuwe natuur en versterking van de 
aangrenzende ecologische verbindingszone. Burgers en 
bedrijven uit de omgeving kunnen participeren in het project. 
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Formulierversie
2018.01 Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht Man

Vrouw

Niet bekend

Voorletters -

Voorvoegsels -

Achternaam -

2 Verblijfsadres

Postcode -

Huisnummer -

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam -

Woonplaats -

3 Correspondentieadres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer -

E-mailadres -
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Formulierversie
2018.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer  

 

 

Vestigingsnummer  

 

 

Statutaire naam  

 

 

Handelsnaam  

 

 

2 Contactpersoon

Geslacht Man

Vrouw

Voorletters  

 

 

Voorvoegsels  

 

 

Achternaam  

 

 

Functie  

 

 

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode  

 

 

Huisnummer  

 

 

Huisletter  

 

 

69122970

000037498835

Odura advies en projecten B.V

-

V

M.A.W.

Suijkerbuijk

Bestuurder

2611 TV

19
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Huisnummertoevoeging  

 

 

Straatnaam  

 

 

Woonplaats  

 

 

Adres  

 

 

4 Correspondentieadres

Adres  

 

 

5 Contactgegevens

Telefoonnummer  

 

 

Faxnummer  

 

 

E-mailadres  

 

 

Adres berichtenbox  

 

 

Stationsweg

 's-Hertogenbosch

Stationsweg 19

5211 TV  's-Hertogenbosch

06 2953 4305

michel.suijkerbuijk@odura.nl
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Formulierversie
2018.01 Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Geslacht Man

Vrouw

Niet bekend

Voorletters -

Voorvoegsels -

Achternaam -

2 Verblijfsadres

Postcode -

Huisnummer -

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam -

Woonplaats -

3 Correspondentieadres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer -

E-mailadres -
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Formulierversie
2018.01 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer  

 

 

Vestigingsnummer  

 

 

Statutaire naam  

 

 

Handelsnaam  

 

 

2 Contactpersoon

Geslacht Man

Vrouw

Voorletters  

 

 

Voorvoegsels  

 

 

Achternaam  

 

 

Functie  

 

 

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode  

 

 

Huisnummer  

 

 

Huisletter  
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Huisnummertoevoeging  

 

 

Straatnaam  

 

 

Woonplaats  

 

 

Adres  

 

 

4 Correspondentieadres

Adres  

 

 

5 Contactgegevens

Telefoonnummer  

 

 

Faxnummer  

 

 

E-mailadres  

 

 

Adres berichtenbox  
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Formulierversie
2018.01 Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

Adres

Kadastraal perceelnummer

Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode  

 

 

Huisnummer  

 

 

Huisletter  

 

 

Huisnummertoevoeging  

 

 

Straatnaam  

 

 

Plaatsnaam  

 

 

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)

Nee

Specificatie locatie  

 

 

Toelichting op locatie  

 

 

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente  

Kadastrale gemeente  

 

 

V

Roosendaal

Wouw
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Kadastrale sectie  

 

 

Kadastraal perceelnummer  

 

 

Bouwplannaam  

 

 

Bouwnummer  

 

 

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja

Nee

Specificatie locatie  

 

 

Toelichting op locatie  

 

 

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel

U bent erfpachter van het perceel

U bent huurder van het perceel

Anders

Uw belang bij deze aanvraag  

 

 

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat  

Y-coördinaat  

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze Graden.decimale graden

Graden.minuten.decimale minuten

Graden.minuten.seconden.decimale seconden

Lengte  

Breedte  

Kilometerraai

Rivier of kanaal  

Kilometering  

Zijde Noorden (N)

Zuiden (Z)

Oosten (O)

Westen (W)

Links (Li)

Rechts (Re)

P

V

De ontwikkeling van het zonnepark zal plaatsvinden op
de volgende 5 kadastrale perceelnummers in sectie P met 
gemeentenaam Wouw: 1218, 1305, 1306, 823 en 826.

v

1305



Datum: Aanvraagnummer: Pagina 3 van3

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie  
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Formulierversie
2018.01

Werk of werkzaamheden
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

 

 

 

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

 

 

 

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

Ja

Nee

Geef aan om hoeveel m³ af te
voeren grond het gaat.

 

 

 

Geef het adres van de locatie
waarnaar de grond wordt
afgevoerd.

 

 

 

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja

Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja

Nee

V

V

V

Aanleg onverhard pad, beplanting, bodemindrijving, 
grondbewerking, wateraanleg (zie eventueel Bijlage 8 voor
aanduiding onverhard pad, met rode lijnen)

Buitengebied Wouw
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Formulierversie
2018.01

Toelichting Werk of
werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?
- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan, rijksinpassingsplan, beheersverordening,
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit verstaan.

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het
terrein dat zal worden verstoord?
- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan verstaan. Als het plan dit
bepaalt, moet u een archeologisch rapport als bijlage bij deze aanvraag voegen.
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Formulierversie
2018.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan

Beheersverordening

Exploitatieplan

Regels op grond van de provinciale verordening

Regels op grond van een AMvB

Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

 

 

 

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

 

 

 

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

 

 

 

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

 

 

 

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het beoogde

gebruik duurt en vervolgens het aantal maanden (bijvoorbeeld:

0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden)

Nee

Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?

 

 

 

Hoeveel maanden duurt het
gebruik?

 

 

 

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja

Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja

Nee

Geef aan waarom en de mate
waarin wordt afgeweken van het
exploitatieplan.

 

 

 

V

Zie Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 2)

Zie Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 2)

Zie Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 2)

Zie Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 2)

V

V

25

0

V
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Formulierversie
2018.01

Toelichting Handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?
- Vul hieronder in hoelang het beoogde gebruik duurt.
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Formulierversie
2018.01 Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen
1 Type bouwwerk

Wat gaat u bouwen? Zonnepaneel of -collector plaatsen

 

 

 

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?

Het wordt geheel vervangen

Het wordt gedeeltelijk vervangen

Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting  

 

 

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

Ja

Nee

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Op het terrein

Aan of op het hoofdgebouw

Aan of op een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul

hieronder de naam van het bijgebouw of bouwwerk in.

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

 

 

 

> Een bouwwerk kan

seizoensgebonden en/

of tijdelijk zijn. Denk aan

bijvoorbeeld een tijdelijke

bouwkeet of een strandtent

die voor drie jaar achter

elkaar in april wordt

opgebouwd en in oktober

weer afgebroken.

4 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de periode

waarin het bouwwerk aanwezig is.

Nee

Het bouwwerk is aanwezig van Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

v

v

v

v

Inclusief plaatsen hekwerk, cameramasten en 
kunstwerk De Melkbussen. 
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Het bouwwerk is aanwezig tot Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk

op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden

(bijvoorbeeld: 0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden).

Nee

Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?

 

 

 

Hoeveel maanden?  

 

 

5 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

 

 

 

6 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja

Nee

v

25

0

v



Datum: Aanvraagnummer: Bevoegd gezag: Gemeente Roosendaal Pagina 1 van1

Formulierversie
2018.01 Toelichting Bouwen

1 Type bouwwerk

Wat gaat u bouwen?
- Geef aan wat u gaat bouwen. U kunt meerdere bouwwerken invullen. Voorbeeld: nieuwe woning, schuur.

2 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

3 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje.
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

4 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

6 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of
de stadsbouwmeester.
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Formulierversie
2018.01 Kosten

Bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen

Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

 

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

 

 € 1.488.398 (onderconstructie en plaatsing ervan)

 € 1.540.464 (incl. hekwerk en cameramasten)
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Formulierversie
2018.01 Toe te voegen bijlagen

•   Bijlage anders Werk of werkzaamheden uitvoeren
•   Situatietekening Werk of werkzaamheden uitvoeren
•   Gegevens werk of werkzaamheden uitvoeren
•   Bijlage anders Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
•   Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
•   Bijlage anders Zonnepaneel of -collector plaatsen
•   Welstand
•   Kwaliteitsverklaringen
•   Plattegronden en doorsneden bouwen eenvoudige bouwwerken
•   Constructieve veiligheid eenvoudige bouwwerken
•   Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken
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Formulierversie
2018.01 Nawoord en ondertekening

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Ja

Nee

Alleen te beantwoorden

als de bijlagen nog niet

compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later
in

 

 

 

Alleen te beantwoorden

als de bijlagen nog niet

compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik niet in  

 

 

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

 

 

 

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja

Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja

Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja

Nee

  Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen

indien u gemachtigde

bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

V

V

V

V

4 februari 2019

V



Datum: Aanvraagnummer: Pagina 1 van1

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam: Gemeente Roosendaal

Bezoekadres: Stadserf 1
4701 NK  Roosendaal
 
 

Postadres: Postbus 5000
4700 KA  Roosendaal

Telefoonnummer: 140 165

E-mailadres: bouwen@roosendaal.nl

Website: www.roosendaal.nl

Bereikbaar op: 8.00 - 17.00
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Toelichting vergunningaanvraag 
 

Zonneakker Heerle 

  

 
 

  
 

 
      

Oktober 2019, Odura advies en projecten BV  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

De Gemeente Roosendaal heeft een gemeentelijke visie op zonne-energie ontwikkeld. Die visie geeft aan dat 

zonne-energie één van de duurzame energiebronnen is waarop de Gemeente graag wil inzetten. Uit studies 

blijkt namelijk dat vooral de toepassing van zonne-energie veel potentie kent. 

 

Omdat de potentie van gebouwgebonden zonne-energie (op daken en gevels) ontoereikend is om de doel-

stellingen te realiseren, geeft de visie onder voorwaarden ruimte aan grondgebonden initiatieven. Binnen 

bestaand stedelijk gebied zijn geen of nauwelijks terreinen te vinden die voor de levensduur van zonnepane-

len (ca. 20 tot 25 jaar) beschikbaar zijn als zonneweide. Dit is waarom initiatiefnemer (zie volgende paragraaf) 

mede op aangeven van inwoners van gemeente Roosendaal zich heeft georiënteerd op kansen voor grond-

gebonden zonnepanelen op een locatie direct grenzend aan bestaand stedelijk gebied in Heerle. Zo is een 

locatie gevonden op 5 kadastrale percelen agrarische grond grenzend aan het bedrijventerrein De Wijper en 

de snelweg A58 (zie verderop voor meer informatie over de locatie). De eigenaren van deze percelen zijn 

bereid mee te werken aan het initiatief, hetgeen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

Figuur: Locatie van de percelen (in geel) met aan de zuidzijde de A58 en noordelijk het bedrijventerrein de Wijper. 

 

Voordeel van de locatie is dat vanwege de nabijheid van de kernen Heerle en Wouw en het bedrijventerrein 

De Wijper relatief makkelijk een goede connectie gemaakt kan worden met burgers en bedrijven.  De omvang 

van het zonnepark op deze locatie (ca. 14 hectare) sluit bovendien goed aan bij de omgeving. De ligging 

maakt landschappelijke inpassing relatief eenvoudig en kan op diverse plaatsen een waardevolle kwaliteits-

verbetering opleveren. Het project zal zodanig worden georganiseerd dat een maximale maatschappelijke 

meerwaarde resulteert (zie hierna). Zowel de landschappelijke kwaliteitsverbetering & landschappelijke in-

passing als de maatschappelijke meerwaarde zijn belangrijke speerpunten voor de initiatiefnemer in dit pro-

ject.  

 

Het beoogde grondgebonden zonnepark zal vanaf hier worden aangeduid als ‘zonneakker Heerle’. Dit docu-

ment dient als toelichting op de ingediende vergunningaanvraag.   
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1.2 Initiatiefnemer 

De initiatiefnemer voor ‘zonneakker Heerle’ is Odura advies en projecten BV, kortweg Odura.  

Contactpersoon is Michel Suijkerbuijk (E: michel.suijkerbuijk@odura.nl, M: 06 2953 4305), woonachtig te 

Roosendaal.  

Odura zet zich in voor versnelling van de energietransitie.  Dit doen we in de vorm van advies maar ook door 

zelf duurzame-energieprojecten te realiseren.  

Odura combineert bij de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten een professionele aanpak met een 

sociale component. Voorbeelden van sociale elementen in onze aanpak: 

• Samenwerking en afstemming met lokale partijen. 

• Revenuen uit het project komen ook ten goede aan lokale participanten, in samenspraak met de 

betrokken partijen. 

• Fraaie inpassing in het landschap met oog voor natuur, milieu en bewoners in de omgeving. 

• Mogelijke extra revenuen vloeien naar een fonds ten behoeve van meer duurzame energie en ver-

snelling van de energietransitie. 

Belangrijke andere kenmerken van de inzet van Odura: 

• Enthousiast, betrokken en professioneel, met ruime ervaring en expertise op alle essentiële vlak-

ken. 

• Draagvlak vanuit gemeente en omgeving, te vergroten via aanvullende sociale en groene compo-

nenten. 

• Evenwichtige invulling van de samenwerking met alle betrokken belanghebbenden. 

• Financieel solide. 

• Doelgericht: we zetten al onze energie in voor daadwerkelijke realisatie van een project. 

1.3 Maatschappelijke meerwaarde 

Initiatiefnemer zet zich samen met lokale betrokkenen in voor een zo groot mogelijke maatschappelijke 

meerwaarde van het initiatief. Deze maatschappelijke meerwaarde omvat de volgende elementen:  

 

a) De mate van meervoudig ruimtegebruik 

Het planvoornemen past onder meer meervoudig ruimtegebruik toe door een zodanige plaatsing van de 

zonnepanelen dat begrazing door schapen mogelijk is. Hierdoor verliest het plangebied maar gedeeltelijk het 

agrarische gebruik. Bovendien zorgt de begrazing door schapen voor een natuurlijk en natuurvriendelijk ge-

bruik van de gronden dat de blijvende agrarische bestemming van de gronden benadrukt. 

Het planvoornemen leidt tevens tot extra natuur & natuurversterking en tot herstel & versterking van de 

aardkundige waarden in het plangebied.  

Door de landschappelijke inpassing en de natuurversterking  wordt bovendien de belevingswaarde van het 

gebied vergroot. Daarnaast wordt via een educatief informatiepunt informatie geboden over duurzame ener-

gie en de energietransitie, en leren kinderen in de speeltuin van het nabijgeleden pannenkoekenrestaurant 

spelenderwijs over duurzame energie dankzij het gesponsorde educatief speeltoestel De Gamer. Zo krijgt het 

plangebied ook een recreatieve en educatieve functie. 

mailto:michel.suijkerbuijk@odura.nl


 

- 5 - 

 

b) De maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken 

Onder deze noemer vallen onder meer de volgende maatregelen:  

• de landschappelijke inpassing (door middel van o.a. een 5m brede struweelhaag van inheemse bloei-

ende struiken); 

• de omvangrijke landschappelijke kwaliteitsverbetering (in totaal ca. 15% van het oppervlak) waar-

mee een aanzienlijke natuurversterking plaatsvindt, onder meer in de vorm van versterking van de 

ecologische verbindingszone De Smalle Beek aan de oostzijde van het zonnepark, en een strook krui-

denrijk grasland aan de westzijde; door deze planelementen wordt het plangebied aantrekkelijker 

voor zowel omwonenden als het verkeer op de A58; 

• omwonenden zijn betrokken bij de ontwikkeling en kunnen op verschillende manieren participeren 

in het zonnepark (zie ook onder punt c hieronder);  

• de gronden van het zonnepark worden momenteeel gebruikt voor intensieve landbouw met gebruik 

van bestrijdingsmiddelen en mest, hetgeen naar de omgeving (de omliggende woningen en bedrij-

ven) en de passanten een negatieve impact heeft; tijdens de levensduur van het zonnepark zullen 

geen bestrijdingsmiddelen en geen meststoffen worden gebruikt maar zal een zo sterk mogelijk eco-

logisch beheer plaatsvinden; 

• mede als gevolg van de voorgaande punten zal een sterke verbetering optreden van de biodiversiteit 

(die ook gemonitord zal worden), waar de omgeving van mee kan profiteren.  

 

c) De bijdrage die wordt geleverd aan maatschappelijke doelen 

De ontwikkeling, realisatie en exploitatie van het zonnepark zal zodanig worden georganiseerd dat een maxi-

male bijdrage aan maatschappelijke doelen resulteert. Deze bijdrage omvat onder andere: 

a) Een aanzienlijke lokale productie van hernieuwbare energie, namelijk circa 16.000.000 kWh per 

jaar, vergelijkbaar met het stroomverbruik van ca. 5.300 huishoudens (bronnen voor omrekening: 

MilieuCentraal en Nibud). 

b) Zoveel mogelijk lokale afname van de lokaal geproduceerde duurzame energie, door samenwerking 

met een groene energieleverancier, en gezamenlijke werving van lokale afnemers (burgers en be-

drijven). 

c) Vergroten van de betrokkenheid van de lokale bevolking, bedrijven en instellingen bij de energie-

transitie, o.a. door het bieden van mogelijkheden voor participatie van burgers en bedrijven in het 

zonneparkproject, zowel financieel als qua afname van de groene stroom. 

d) Een grote mate van landschappelijke kwaliteitsverbetering (in totaal ca. 15% van het oppervlak) 

waarmee een aanzienlijke natuurversterking plaatsvindt, onder meer in de vorm van versterking 

van de ecologische verbindingszone De Smalle Beek aan de oostzijde van het zonnepark.  De speci-

fieke invulling van de landschappelijke kwaliteitsverbetering aan de oostzijde leidt bovendien tot 

herstel en versterking van de aardkundige waarden van het gebied.  

e) Betrokkenheid van lokale & regionale partijen bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie (er zijn 

reeds veelbelovende gesprekken hiertoe gevoerd met o.a. De Kok Staalbouw, gevestigd op De Wij-

per, een lokale schapenhouder uit de Westelaarsestraat, een regionale hekwerkleverancier en ver-

schillende lokale partijen voor de aanleg en het onderhoud van de groenvoorziening). 

f) Bieden van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld bij de aan-

leg en het onderhoud van de landschappelijke inpassing. 

g) Het sponsoren en laten plaatsen van een educatief speeltoestel genaamd ‘Gamer’ in de speeltuin 

van het drukbezochte pannenkoekenrestaurant naast het zonnepark. De Gamer bestaat uit 9 tegels 

van 60 x 60 cm met beloopbare zonnepanelen en een toplaag van stevig anti-slip glas. De actieve 

spellen laten de kinderen lekker bewegen, ze ‘bedienen’ de speelvloer door op de tegels te sprin-

gen. Al spelend leren ze zo meer over de opwekking van duurzame energie. 
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h) Aanvullende educatieve meerwaarde door o.a. informatiebord bij het zonnepark, goed bezochte in-

formatieavonden en een goed bezochte informatieve website van het zonnepark. 

 

Een optie is om een deel van het project rendabel te maken met behulp van de zogenaamde Postcoderoos-

regeling (officieel: Regeling Verlaagd Tarief). Met deze regeling kunnen inwoners uit de omgeving, maar ook 

bedrijven en instellingen met een kleinverbruikersaansluiting, deelnemen in het project; zij worden dan col-

lectief eigenaar van het voor het Postcoderoos-project bestemde deel van het zonnepark.  Het Postcoderoos-

gebied omvat ongeveer 12.000 huishoudens en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting, die in principe 

allemaal mee kunnen doen aan het Postcoderoos-project. Hierbij dient aangetekend te worden dat de haal-

baarheid van een Postcoderoos-project inmiddels negatief beïnvloed wordt door de verwachte jaarlijkse ver-

lagingen van de energiebelastingen op elektricieit (deelnemers krijgen 15 jaar vrijstelling van die energiebe-

lasting, zodat de verwachte verlagingen het minder aantrekkelijk maken voor mensen om mee te doen). In 

2021 komt er een alternatieve regeling, zo heeft de Minister aanggekondigd, maar voorlopig is nog onduide-

lijk hoe die alternatieve regeling er uit komt te zien.  

 

Een andere optie voor het bieden van participatiemogelijkheden is de route ‘SDE met crowdfunding’. In dit 

geval wordt het zonnepark in zijn geheel rendabel gemaakt met behulp van subsidie uit het nationale SDE+-

subsidieprogramma, en worden mogelijkheden geboden voor financiële participatie vanuit burgers en be-

drijven uit de omgeving, evenals mogelijkheden om de geproduceerde groene stroom af te laten nemen door 

burgers en bedrijven uit de omgeving. 

 

In concreto committeert Odura zich aan de volgende mate van bijdragen aan maatschappelijke doelen (naast 

de productie van duurzame energie):  

1. Resultaatverplichting voor ten minste 1,7 hectare extra natuurontwikkeling, aanvullend op de ver-

plichte landschappelijke kwaliteitsverbetering en de verplichte landschappelijke inpassing. 

2. Inspanningsverplichting voor ten minste 10% participatie door burgers en bedrijven uit de omgeving 

(door middel van de Postcoderoos-regeling en/of door crowdfunding via de SDE+-route). 

3. Inspanningsverplichting voor inschakelen van regionale bedrijven bij de realisatie en het beheer & 

onderhoud van het zonnepark. 

4. Inspanningsverplichting voor het bieden van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de ar-

beidsmarkt, bijvoorbeeld bij de aanleg en het onderhoud van de landschappelijke inpassing. 

5. Aanbod aan Pannekoekenbakker Heerle voor sponsoring van educatief speeltoestel De Gamer (be-

staande uit 9 tegels met zonnepanelen en LED-verlichting) als nieuw element in de speeltuin van dit 

drukbezochte pannenkoekenrestaurant.  

6. Inspanningsverplichting voor het organiseren van andere actitiviteiten met educatieve meerwaarde, 

door o.a. een educatief informatiepunt bij het zonnepark, goed bezocht informatieavonden en een 

goed bezochte informatieve website van het zonnepark. 

Met dit commitment willen we aangeven dat dit wat ons betreft geen vrijblijvende intenties zijn.  

Hieronder volgt een (niet uitputtende) beschrijving van de manier waarop Odura invulling geeft aan de ge-

noemde verplichtingen tot het leveren van bijdragen aan maatschappelijke doelen.  

Ad 1. Resultaatverplichting voor ten minste 1,7 hectare extra natuurontwikkeling, aanvullend op de ver-

plichte landschappelijke kwaliteitsverbetering en de verplichte landschappelijke inpassing: 

• In de bijlagen bij deze Ruimtelijke Onderbouwing zijn beschrijvingen opgenomen van de 

inrichting en het beheer van de natuurzones. Door de Gemeente zal er op worden toege-

zien dat de beschreven inrichting en beheer ook daadwerkelijk zo zullen plaatsvinden. Dit 

wordt vastgelegd in de omgevingsvergunning en bijbehorende anterieure overeenkomst.  
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Ad 2. Inspanningsverplichting voor ten minste 10% participatie door burgers en bedrijven uit de omge-

ving (door middel van de Postcoderoos-regeling en/of door crowdfunding via de SDE+-route): 

• Door middel van berichten in de media, een eigen website van het zonnepark (www.zon-

neparkdemelkbussen.nl), een eerste informatieavond op 15 novvember 2018 e.d. hebben 

zich nu al enkele tientallen mensen en bedrijven gemeld als geïnteresseerde in de partici-

patiemogelijkheden die we willen aanbieden. De verwachting is dat we het aantal belang-

stellenden door aanvullende communicatie sterk kunnen verhogen. Daarbij zal onder meer 

worden samengewerkt met de Leefbaarheidsgroep Heerle. De precieze invulling van de 

participatiemogelijkheden en de communicatie daarover zal in overleg met de Leefbaar-

heidsgroep worden uitgewerkt.  

 

Ad 3. Inspanningsverplichting voor inschakelen van regionale bedrijven bij de realisatie en het beheer & 

onderhoud van het zonnepark: 

• Er zijn reeds gesprekken gevoerd met o.a. een lokale leverancier van staalcontructies, een 

lokale schapenhouder, een regionale leverancier van hekwerk en een regionale leverancier 

van de groenvoorziening die tevens voor het onderhoud van de groenvoorziening tijdens 

de exploitatiefase kan zorgen.  

• Deze partijen zijn voor zover we nu kunnen beoordelen waarschijnlijk geschikte regionale 

partners om mee samen te werken bij de realisatie en het beheer & onderhoud. 

• Het aantal regionale samenwerkingspartners kan in de voorbereidingsfase voor realisatie 

nog verder worden uitgebreid.   

 

Ad 4. Inspanningsverplichting voor het bieden van werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de ar-

beidsmarkt: 

• Er zijn reeds gesprekken gevoerd met o.a. een regionale leverancier van de groenvoorzie-

ning die tevens voor het onderhoud van de groenvoorziening tijdens de exploitatiefase kan 

zorgen en die daarbij werkgelegenheid kan bieden voor mensen met afstand tot de arbeids-

markt.  

• Deze regionale leverancier heeft daar ook ruime ervaring mee.   

 

Ad 5. Aanbod aan Pannekoekenbakker Heerle voor sponsoring van educatief speeltoestel De Gamer (be-

staande uit 9 tegels met zonnepanelen en LED-verlichting) als nieuw element in de speeltuin van 

dit drukbezochte pannenkoekenrestaurant: 

• Dit aanbod is reeds gedaan in het najaar van 2018, en zal hernieuwd en geactualiseerd 

worden gedaan kort voor de bouw van het zonnepark aanvangt.  

 

Ad 6. Inspanningsverplichting voor het organiseren van educatieve meerwaarde, o.a. via: 

• educatief informatiepunt bij het zonnepark; 

• diverse goed bezochte informatieavonden (op 15 november 2018 hebben we reeds een 

eerste informatieavond georganiseerd, met 70 bezoekers; voorafgaand aan de realisatie 

van het zonnepark zullen nog meerdere informatieavonden volgen, o.a. rond de mogelijk-

heden voor participatie); 

• goed bezochte informatieve website van het zonnepark (deze website is in de lucht vanaf 

eind september 2018 en informeert over alle aspecten van het zonnepark; de website 

wordt uiteraard actueel gehouden en enkele keren per jaar wordt een nieuwsbrief uitge-

stuurd naar een groeiend abonneebestand). 

http://www.zonneparkdemelkbussen.nl/
http://www.zonneparkdemelkbussen.nl/
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1.4 Termijn en planning 

Conform provinciaal en gemeentelijk beleid zal Zonneakker Heerle maximaal 25 jaar bestaan. Nadien wordt 

de zonneakker verwijderd en zal het gebied weer uitsluitend een agrarische functie hebben..  

1.5 Aanlevering aanvullende detailgegevens  

Nadat de subsidie is toegewezen zal initiatiefnemer Odura een aannemer selecteren die het zonnepark in 

opdracht zal bouwen. Deze partij is in het huidige stadium van projectontwikkeling nog niet bekend. Na het 

selecteren van de aannemer zal in samenwerking met deze partij een detailengineering plaatsvinden. Hierin 

worden definitieve keuzes gemaakt t.a.v. maatvoering, constructies en concrete uitvoering. Dit betekent dat 

de volgende zaken in een later stadium, maar niet later dan 3 weken voor de daadwerkelijke start van de 

bouwwerkzaamheden, zullen worden aangeleverd: 

 

• Definitief ontwerp zonnepark, tafels, bekabeling en fundatie (inclusief sterkte- en constructiebere-

keningen) 

• Overige gegevens en bescheiden t.b.v. toetsing aan overige voorschriften van het Bouwbesluit. Dit 

heeft hoofdzakelijk betrekking op het bouwveiligheidsplan.  



 

- 9 - 

2 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 

2.1 Algemene doelstelling en werkwijze  

Het initiatief bestaat uit het plaatsen van zonnepanelen en de daarbij behorende installaties en bouwwerken. 

Het geheel wordt aangeduid als een “zonneakker”. Deze produceert duurzame energie in de vorm van elek-

triciteit, door middel van zogenaamde photovoltaïsche techniek. De elektriciteit wordt geleverd aan het 

openbare elektriciteitsnet.  Met de panelen kan per jaar ongeveer 16 miljoen kilowattuur (kWh) worden 

opgewekt. Dit staat gelijk aan het huidige elektriciteitsverbruik van ongeveer 5.300 huishoudens.  

2.2 Ontwerp 

Het ontwerp van het zonnepark wordt zo compleet mogelijk beschreven zodat een gefundeerde beoordeling 

van de vergunningaanvraag mogelijk is.  

 

Het zonnepark bestaat uit een zogenaamde ‘veldopstelling’ van zonnepanelen. Dit betekent dat de panelen 

op een draagconstructie worden gemonteerd, welke in direct contact met de grond staat. Er is daarbij geko-

zen voor een ontwerp welke past bij de planomgeving. Dit is in de ruimtelijke onderbouwing verder uitge-

werkt, en betekent onder andere dat het ontwerp aansluit bij de aanwezige landschapslijnen, geografische 

kenmerken en natuurwaarden. Binnen deze inpassing is het uitgangspunt geweest om de beschikbare ruimte 

optimaal in te richten voor het opwekken van duurzame energie, zodat het project maximaal bijdraagt aan 

de verduurzaming van de omgeving. 

 

De draagconstructie van het projectvoornemen bestaat uit verschillende secties, ook wel ‘tafels’ genoemd. 

Tussen elke tafel wordt rondom ruimte vrijgehouden om tussendoor te kunnen lopen. Dit maakt onderhoud 

en eventueel noodzakelijke reiniging beter mogelijk. De tafels worden in de bodem verankerd middels palen. 

In het ontwerp is verder ruimte vrijgehouden voor onverharde paden ten behoeve van algemene bereikbaar-

heid en onderhoud.  

 

Het plangebied bevindt zich, verspreid over 5 kavels, langs de A58.  

 

Aan de zuidzijde, langs de A58, ligt reeds een semi-verhard kavelpad dat voornamelijk wordt gebruikt om de 

betreffende percelen te bereiken. Het project bestaat uit drie grote percelen van 4 tot 5,5 hectare, een klei-

ner perceel van 600 m2 aan de noordwestzijde en een langgerekt smal perceel voor het semi-verharde kavel-

pad aan de zuidzijde. De delen zullen als een geheel worden aanbesteed en gerealiseerd en kunnen daarmee 

als een enkel project worden beschouwd. 

 

De percelen waarop de zonnepanelen worden geplaatst beslaan een totaal bruto oppervlak van ca. 140.700 

m2 (14,07 hectare). Het oppervlak van de zonneakker binnen het hekwerk is aanzienlijk minder groot (ca. 

11,2 hectare) omdat er op de percelen buiten het hekwerk ca. 15% landschappelijke kwaliteitsverbetering 

wordt gerealiseerd en daarnaast nog landschappelijke inpassing plaatsvindt. 
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Binnen het hekwerk kunnen met de gekozen opstelling in totaal 56.592 panelen geplaatst. De beoogde pa-

nelen hebben standaardafmetingen van 99,2 x 165,0 cm, en daarmee een oppervlakte van afgerond 1,64 m2. 

De panelen zijn in het ontwerp onder een helling van 15° geplaatst. Deze en overige eigenschappen van het 

ontwerp zijn opgenomen in onderstaande tabel. In bijlage 4 is een overzichtstekening opgenomen van het 

beoogde zonnepark.  

 

Bruto oppervlak  140.700 m2  

Oppervlak zonneakker binnen hekwerk 116.100 m2  

Vermogen 1 paneel  320 – 360 Wattpiek  

Afmetingen 1 paneel  1650 x 992 x 35 mm (standaardformaat)  

Aantal panelen  56.688 

Opgesteld vermogen  18,1 – 20,4 MW  

Aantal tafels  203 

Lengte tafel  59 meter  

Breedte tafel  8 meter  

(Maximale) hoogte tafel/zonnepanelen  2,40 meter  

De kwantitatieve kenmerken van het zonnepark  

 

 

2.3 Opstellingswijze  

Het park wordt gebouwd in een zogenaamde ‘oost-west-opstelling’ (in plaats van de traditionele ‘zuid-op-

stelling’). Hierbij worden de panelen onder een hoek geplaatst van circa 15°, afwisselend op het (noord)oos-

ten en (zuid)westen. Deze opstellingswijze, die in toenemende mate gangbaar wordt in Nederland, zorgt voor 

de productie van meer duurzame elektriciteit en meer CO2-besparing per eenheid oppervlak van de perce-

len. Daarnaast zorgt het voor een betere balans in stroomproductie gedurende de dag, waardoor het elek-

triciteitsnet minder onevenwichtig belast wordt. Het opwekprofiel van een Oost(O)-West(W) gericht zonne-

park is over de dag gelijkmatiger verspreid dan een park dat op het Zuiden (Z) staat gericht.  

 

De zonnepanelen worden bevestigd op ‘tafels’. Een tafel bestaat uit een (noord)oostelijk en een (zuid)wes-

telijk frame. Op elk frame passen 4 rijen zonnepanelen in liggende positie (‘landscape’). Een tafel bestaat zo 

uit 8 rijen zonnepanelen en beslaat in de breedte ongeveer 8 meter. De lengte van de tafel is 35 panelen en 

(inclusief kleine ‘voegen’ tussen de panelen onderling) bijna 59 meter. Tezamen passen er 280 zonnepanelen 

op 1 tafel (4 rijen per frame x 35 panelen x 2 frames). Tussen de tafels wordt ruimte vrijgehouden om tus-

sendoor te lopen (onderhoud), eventuele beperkte zetting toe te staan en regenwaterafvoer mogelijk te ma-

ken.  

 

In bijlage 5 is een gedetailleerde  aanzichts- en doorsnedetekening van de tafels toegevoegd. De onderkant 

van de panelen ligt op een hoogte van 1,33m en de bovenkant van de panelen op 2,40m.  
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Dwarsdoorsnede van een tafel 

 

2.4 Ontsluiting zonneakker 

Om het zonnepark toegankelijk te houden voor onderhoud worden enkele stroken in het park en een strook 

langs het hekwerk (ca. 2 meter) vrijgehouden van zonnepanelen. Hier zullen onverharde paden worden aan-

gelegd; deze paden zijn met rode lijntjes aangegeven in bijlage 8. De 2 toegangspoorten van de percelen zijn 

gelegen aan de zuidkant van het terrein, aan het semi-verharde kavelpad langs de snelweg.  

2.5 Water & natuurversterking 

Uit de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat met het realiseren van zonnepanelen geen toename van verhard 

oppervlakte plaats vindt. “De onderconstructies voor de zonnepanelen worden in de grond geplaatst waarbij 

de ondergrond niet wordt verhard. Hemelwater kan nog steeds in de grond worden geïnfiltreerd. De zonne-

panelen veroorzaken tevens geen versnelde afvoer van water naar de aangrenzende percelen en watergan-

gen.”  

Het ontwerp, met open ruimte tussen de tafels/frames en met voeg tussen de panelen onderling, bevordert 

afwatering en infiltratie.  

 

Aan de oostzijde grenst het zonnepark aan de Smalle Beek; dit is een watergang die is aangewezen als eco-

logische verbindingszone. In het plan voor het zonnepark zijn diverse elementen opgenomen die gericht zijn 

op behoud en versterking van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmer-

ken: 

• Natuurvriendelijke oever met plas-draszone van 10 m breed. 

• Aanleg van amfibieënpoel met flauwe oever aan de noordzijde. 

• Naast de plas-draszone komt een circa 100 m breed natuurgebied met kruidenrijkgrasland en stru-

weelhagen waar twintig tot vijfentwintig jaar geen gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest wordt 

gemaakt (dit laatste geldt overigens ook voor de andere delen van het zonnepark, inclusief het zon-

nepanelenveld zelf). 

 



 

- 12 - 

2.6 Aardkundige waarden  

Het plangebied voor zonneakker Heerle is voor een deel gelegen in het aardkundig waardevol gebied ‘Smalle 

Beek (Wouw)’. Ontwikkelingen in aardkundig waardevol gebied dienen de aardkundig waardevolle elemen-

ten ter plaatse te beschermen of te herstellen.  

 

In dit geval gaat het om de volgende ter plaatse te beschermen/herstellen aardkundige elementen:  

• Meanderende beek 

• Beekdalglooiingen en bijbehorende markante reliëfvormen in het landschap 

• Poelen langs de Smalle Beek 

• De plaatselijk historische beekdalpercelering 

 

Deze wetenschap is vanaf het begin een belangrijke leidraad geweest bij het ontwikkelen van het planont-

werp zoals opgenomen in de eerste versie van de vergunningaanvraag. In het planontwerp krijgt de Smalle 

Beek weer meer ruimte om te meanderen met een flauwe natuurvriendelijke oever (ter plekke is het nu een 

rechtgetrokken smal ‘slootje’). Tevens is een poel langs de beek in het planontwerp opgenomen. Verder blij-

ven de bestaande beekdalglooiingen, reliëfvormen en percelering in stand.   

 

In een later stadium (zomer 2019) is aanvullend nog een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke ex-

terne adviseur met de nodige kennis & ervaring inzake aardkundig waardevolle gebieden, hun betekenis en 

hoe deze beschermd en hersteld kunnen worden. Het rapport van dit onderzoek is integraal opgenomen in 

bijlage 1 bij de Ruimtelijke Onderbouwing. Dit onderzoek heeft geleid tot enkele detail-aanvullingen en -

aanpassingen in het planvoornemen waarmee de aardkundig waardevolle elementen ter plekke nog beter 

worden behouden/hersteld.  

 

In hoofdstuk 5 van de Ruimtelijke Onderbouwing (bijlage 2a bij de vergunningaanvraag) is een een samen-

vattende beschrijving opgenomen van het kader, het doel, de werkwijze, de bevindingen, de conclusies en 

de aanbevelingen van genoemd onderzoek. Tot slot wordt in dat hoofdstuk toegelicht hoe de uitkomsten 

van het onderzoek zijn verwerkt in het definitieve planvoornemen. 

 

2.7 Bodemonderzoek  

Uit het DINOloket van TNO, geologische dienst Nederland blijkt dat in 1992 grondboringen in de directe na-

bijheid van het plangebied zijn uitgevoerd. Deze worden als voldoende representatief beoordeeld voor een 

eerste inschatting van de bodemgesteldheid in het plangebied. Uit deze boringen blijkt dat het de bodem 

bestaat uit lemige zandgrond, zwak lemig overgaand in sterk lemig (toplaag, ca. 200-250 cm). Uit verkennin-

gen door experts op dit gebied blijkt dat het funderen van de tafels met zonnepanelen binnen deze context 

uitstekend realiseerbaar is. De later te kiezen exacte funderingsmethode zal constructief getoetst worden, 

met de kenmerken van de ondergrond uit uitgangspunt. Hiervoor zullen mogelijk nog extra boringen worden 

uitgevoerd. De berekeningen waarmee de constructieve zekerheid zal worden onderbouwd worden uiterlijk 

3 weken voor start bouw aangeleverd.  
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2.8 Elektrische infrastructuur  

Zonnepanelen produceren gelijkstroom, met een plus- en een min-zijde. De zonnepanelen worden in een 

serie of ‘string’ van (voorzien) 35 modules aan elkaar gekoppeld. De lengte van de string komt overeen met 

de lengte van 1 tafel. Verschillende strings worden gebundeld in een omvormer (“inverter”). Deze omvormer 

zorgt voor omzetting van de gelijkspanning (DC) naar wisselspanning (AC). Voor de uitvoering voorzien we 

het gebruik van omvormers met een vermogen van 100 kW. Er kunnen in dat geval ongeveer 500 panelen op 

1 omvormer worden aangesloten, waarmee het totaal aantal omvormers komt op circa 120. De omvormers 

kunnen eenvoudig onder de panelen - en daarmee uit het zicht - worden geplaatst. Het plaatsen van de 

omvormers is vergunningsvrij (en maakt dus geen onderdeel uit van deze aanvraag).  

 

 
Eenvoudige weergave van een string zonnepanelen en de omvormer. 

 

2.9 Inkoopstations en transformatorstations  

Ten behoeve van efficiënt transport van de opgewekte stroom zullen 5 compacte transformatorstations (van 

elk 2,5 MVA) op het perceel worden geplaatst. Ook zullen twee inkoopstations (van elk 6 MVA) worden ge-

plaatst, waarvandaan de stroom wordt getransporteerd naar het openbare elektriciteitsnetwerk.  

In bijlage 6 is een technische detailtekening opgenomen van de transformatorstations. Bijlage 7 bevat een 

technische detailtekening van de inkoopstations.  

  

  

2.10 Toelichting opgave bouwkosten  

Voor de staffelbepaling t.a.v. de Verordening op de heffing en invordering van leges van Roosendaal 2018 

art. 2.3.1.1.3 is de hoogte van de bouwsom relevant. De bouwsom van dit project is groter dan € 1.000.000,- 

maar lager dan € 10.000.000,-, uitgaande van de bouwkosten voor constructieonderdelen als grondslag. Op 

dit moment wordt de grondslag voor dit project op € 1.540.464,- geraamd (onderconstructie en plaatsen 

daarvan, plus kosten hekwerk en cameramasten). 
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3 Impressie en illustraties  

3.1 Huidige situatie 

Het plangebied ligt ten zuiden van Heerle, tussen het bedrijventerrein De Wijper en de A58 in. De percelen 

zijn enkel te bereiken via de Westelaarsestraat, een doodlopende weg. In onderstaande figuur zijn de perce-

len aangeduid met gele kaders.  

 

Figuur: Locatie van de percelen (in geel) met aan de zuidzijde de A58 en noordelijk het industrieterrein de Wijper. 

 

In de huidige situatie worden de percelen gebruikt als landbouwgrond.  

De percelen zijn vanaf de snelweg en vanaf de Westelaarsestraat in de huidige situatie voor een groot deel 

goed zichtbaar. Vanuit het noorden zijn de percelen niet of nauwelijks zichtbaar, o.a. door de afschermende 

groenstrook van de gemeente tussen het bedrijventerrein en de percelen. 

Het aantal omwonenden is beperkt. In de Westelaarsestraat staan 5 woningen, waarvan enkele zicht hebben 

op de westzijde van de percelen.  Met deze omwonenden is reeds overleg geweest over de landschappelijke 

kwaliteitsverbetering en de landschappelijke inpassing aan de westzijde van het zonnepark; de wensen en 

voorkeuren van de omwonenden zijn meegenomen in de plannen.    

3.2 Visualisaties en zichtlijnen 

Ter voorbereiding van de vergunningaanvraag is aandacht besteed aan de zichtlijnen van het zonnepark. 

Hiervoor zijn visualisaties opgesteld vanuit de meest relevante zichtlijnen zodat een impressie ontstaat van 

de verandering van de horizon vanuit de verschillende perspectieven. Deze visualisaties zijn separaat bijge-

voegd als bijlage 3, waarbij telkens in eerste instantie de huidige situatie getoond wordt waarna het zonne-

park hierin geprojecteerd wordt. 
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3.3 Weergave en beschrijving toekomstige situatie 

3.3.1 Landschappelijke inpassing en landschappelijke kwaliteitsverbetering 

Landschappelijke inpassing is maatwerk en moet aansluiten bij de schaal en het karakter van het betreffende 

landschapstype. Bestaande landschappelijke (kavel)structuren zijn hierbij leidend. Bij het ontwerpen van zon-

neparken moet verder rekening worden gehouden met de bestaande landschaps- en bebouwingskarakteris-

tieken zoals landschapselementen, beplantingssoorten, waardevolle historische bebouwing of beeldbepa-

lende gebieden en de mate van openheid.  

 

Bij de landschappelijke inpassing is vooral gekeken naar de west-, zuid- en oostzijde van het plangebied. De 

noordzijde heeft grotendeels al een gemeentelijke groenstrook aan de rand van het bedrijventerrein. Het 

overige deel van de noordzijde ligt niet in het zicht van omwonenden of passanten. Voor de landschappelijke 

inpassing aan de westzijde is overleg gevoerd met de omwonenden. Hieruit is gekomen dat het hekwerk op 

ca. 25 m afstand staat van de sloot langs de weg, met daartussen kruidenrijk gras, een bijenheuvel en een 5 

meter brede haag van inheemse struiken zoals hondsroos/lijsterbes/vlierbes e.d. vlak voor het hekwerk. 

 

Aan de oostzijde (langs de Smalle Beek) is een plas-draszone van circa 10 m breed voorzien met kruidenrijke 

oeverbegroeiing. Aan de noordzijde naast de plas-draszone kan een amfibieënpoel met een flauwe oever 

worden gecreëerd. De uitwerking hiervan vindt plaats in nauw overleg met het Waterschap (i.v.m. aanwijzing 

als groenblauwe mantel). Na deze 10 m loopt de plas-draszone over in een kruidenakkerrand van circa 15-25 

m breed en enkele struwelen. Dit loopt vervolgens over in kruidenrijk grasland met sinusbeheer tot aan de 

struweelhaag van 5 m breed. Het kruidenrijke grasland wordt op basis van sinusbeheer beheerd om optimale 

ecologische waarde te krijgen. Aan de zuidzijde van dit kruidenrijk grasland worden de Melkbussen van 

Wouw geplaatst met daaromheen een bijenheuvel met zonnebloemen, tarwe en grasklaver.  

 

Om het aanzicht aan de zuidzijde te versterken wordt het aanzicht vergroend en het hekwerk gecamoufleerd 

met een 5 m brede haag bestaande uit inheemse struweel soorten; hondsroos/lijsterbes/vlierbes e.d.  

 

De landschappelijke kwaliteitsverbetering wordt dus voor een klein deel aan de westzijde gerealiseerd (ca. 

0,2 hectare) en voor een groot deel aan de oostzijde (ca. 2,3 hectare). Bijlage 9 geeft een beschrijving.   

 

3.4 Uitwerking per onderdeel 

3.4.1 Zonnepanelen 

Voor de panelen zal naar verwachting een 60-cells polykristallijn type worden gebruikt dat 

een vermogen heeft van 320-360 Wp. De kleurstelling van dit type zonnepaneel is (don-

ker)blauw. De standaardmaat is 99,2 x 165,0 centimeter. Dit type paneel is het ‘werkpaard’ 

onder de zonnepanelen en wordt veel toegepast bij grootschalige zonnestroom-projecten, 

zowel grond- als dakgebonden. De panelen zijn meestal omkaderd met een aluminium 

rand, welke soms in zwart is uitgevoerd. 

 

Zie nevenstaande figuur voor een impressie van een polykristallijn zonnepaneel.  

 
Figuur: polykristallijn zonnepaneel 
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3.4.2 Tafels 

De tafels/structuur waarop de panelen worden bevestigd, zijn vervaardigd uit staal en/of aluminium. In bij-

lage 5 is een dwarsdoorsnede met maatvoering toegevoegd.  

 

3.4.3 Hekwerk en poort 

We kiezen voor twee verschillende hekwerken: 

• Een kostengunstig effectief systeem voor de delen van het park die minder in het zicht liggen (type 1) 

• Een duurder, fraaier systeem voor de zichtlocaties (type 2) 

 

Type 1: Kostengunstig systeem 

Dit hekwerk bestaat uit geplastificeerd gaas (RAL 

6014) en stalen staanders. De totale hoogte van 

dit hekwerk is 2,30 meter, waarbij de bovenste 

50 centimeter bestaan uit 3 rijen puntdraad. Op 

afstand wordt dit gaas nagenoeg transparant. Dit 

systeem zal worden toegepast aan de stukken 

die aan de ‘binnenkant’ van het project liggen en 

hooguit op afstand waarneembaar zijn. Zie vol-

gende foto voor een impressie (andere locatie): 

 

 

 

Type 2: Fraai ingepast systeem 

Met name aan de Westelaarsestraat en aan het 

kavelpad langs de snelweg werken we met een 

perceelafscheiding met een ‘vriendelijker’ uit-

straling. We kiezen voor een hekwerk van het 

type ‘dubbelstaafmathekwerk’. Zie volgende af-

beelding voor een voorbeeld hiervan. 

Door het afzien van het gebruik van prikkeldraad 

draagt dit bij aan een natuurlijke uitstraling van 

het zonnepark.  Ook dit hekwerk zal in een na-

tuurlijke groenkleur worden uitgevoerd (RAL 

6014). 
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De toegangspoorten 

De toegang tot het terrein wordt op 2 plaatsen 

vanaf het kavelpad mogelijk gemaakt door het 

plaatsen van een handmatig te bedienen toe-

gangspoort met dubbele deuren (RAL 6014). 

Deze poorten worden 1,80 m hoog en circa 4 

meter breed. 

 

  

 

 

 

 

3.4.4 Cameramasten 

Er wordt gebruik gemaakt van camera’s voor de beveiliging (conform eisen van de verzeke-

ring). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard cameramast, voorzien van inklim-

beveiliging. Hoogte: 3 meter. Het gebruikte materiaal is staal. Op de masten worden beveili-

gingscamera’s geplaatst. De plaatsingsposities van de cameramasten zijn ingetekend op de 

technische tekening in bijlage 4. 

 

 

3.4.5 Inkoopstations & transformatorstations 

 

Ten behoeve van efficiënt transport van de opgewekte stroom zullen 

5 compacte transformatorstations (van elk 2,5 MVA) op het perceel 

worden geplaatst. Zie foto hiernaast een weergave van het uiterlijk 

van zo’n station. In bijlage 6 is een technische detailtekening opgeno-

men van de transformatorstations.  

 

 

 

 

 

Tevens zullen twee inkoopstations (van elk 6 MVA) worden geplaatst, 

waarvandaan de stroom wordt getransporteerd naar het openbare elek-

triciteitsnetwerk. Zie foto hiernaast een weergave van het uiterlijk van 

zo’n inkoopstation. Bijlage 7 bevat een technische detailtekening van de 

inkoopstations. 

 

 

 

 

Figuur: Impressie van beveiligingscamera 

Figuur: Uiterlijk van de inkoopstations  

Figuur: Uiterlijk van de transformatorstations 
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3.4.6 Informatiebord 

 

Aan de noordwest-kant van de strook kruidenrijke grassen aan de 

Westelaarsestraat zal dichtbij de straatkant een informatiebord wor-

den geplaatst. Deze is ook ingetekend op de technische tekening, zo-

als bijgevoegd in de vorm van bijlage 4 bij de vergunningaanvraag.  

Op het informatiebord wordt informatie getoond over o.a.: 

• de geproduceeerde hoeveelheid duurzame energie per jaar 

• de vermeden CO2-emissies in ton per jaar 

• het aantal huishoudens dat kan worden voorzien van groene 

stroom uit het project 

• de maatschappelijke meerwaarde van het project 

• de betrokken partijen in het project. 

 

Het informatiebord zal ca. 1,0 meter hoog zijn en ca. 0,8 tot 1,0 meter breed.   

 

 

 

 

Figuur: Impressie informatiebord aan westzijde  
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