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Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning ‘Zonnepark Evertkreekweg’
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De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Zonnepark Evertkreekweg‘ ligt tot en met
22 april 2019 ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke
ordening, dienen wij hierbij zienswijzen in tegen deze omgevingsvergunning.
Planbeschrijving

Het ontwerp voorziet in de realisering van een zonnepark van circa 30 ha. Dit
park is gelegen noordwestelijk van Roosendaal aan de Evertkreekweg en aan
de westzijde van de Roosendaalse Vliet.
In de Verordening ruimte Noord-Brabant is het plangebied gelegen in de
structuur gemengd landelijk gebied en aan de noord- en oostzijde in de structuur
groenblauwe mantel. Tevens ligt het plangebied in gebied met de aanduiding
Waterbergingsgebied op grond van de Verordening ruimte.
Buiten het plangebied ligt aan de oostzijde de aanduiding Natuur Netwerk
Brabant en Behoud en herstel van watersystemen (de Roosendaalse Vliet). Aan
de noordwestzijde buiten het plangebied ligt de aanduiding Natuur Netwerk
Brabant ecologische verbindingszone en de aanduiding Behoud en herstel van
watersystemen.
Er wordt 4,8 ha ingezet voor het toevoegen van landschapselementen in het
plangebied. Het plan is voorzien van een landschapsinpassingsplan.

gtoenbreker@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Vooroverleg

Datum

Er heeft geen formeel vooroverleg plaatsgevonden over het project. Wel is
onderhavig initiatief en de gemeentelijke visie op zonne-energie in een ambtelijk
overleg besproken.
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Provinciaal beleidskader

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke
Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de
Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna
aangehaald als Verordening). In onze reactie baseren wij ons op deze
documenten die zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen >
ruimte.
Provinciale belangen

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en
bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn
onderverdeeld in algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks
werkende regels.

Algemeen
In zijn algemeenheid hebben wij waardering voor de wijze waarop de
gemeente voortvarend invulling geeft aan de energietransitie-opgave.
De visie op Zonne-energie, 1e herziening 2018 geeft goed inzicht in de energieopgave, de prioritering in locatiekeuze en de daaraan gekoppelde
randvoorwaarden (landschappelijke inpassing, kwaliteitsverbetering).
Deze thema’s zijn verwerkt en beschreven in onderhavige omgevingsvergunning.
Onderhavige ontwerp-omgevingsvergunning geeft ons desondanks aanleiding
tot het volgende.

Regionale afstemming
In de ruimtelijke onderbouwing ontbreekt het inzicht in hoeverre (regionale)
afstemming heeft plaatsgevonden met de aangrenzende gemeente conform
artikel 39.4 van de Verordening. Dit is met name van belang omdat de
noordzijde van het plangebied grenst aan de gemeente Steenbergen. We
verzoeken dit in de ruimtelijke onderbouwing nader aan te geven.

Maatschappelijke meerwaarde
Onderhavig zonnepark dient te worden getoetst aan de voorwaarden uit artikel
6.19 (Groenblauwe mantel) en artikel 7.20 (Gemengd landelijk gebied)
Verordening.
In lid 3 en 4 van deze artikelen is bepaald dat de realisering van een zonnepark
een maatschappelijke meerwaarde geeft en dat deze onderbouwd dient te
worden vanuit de volgende criteria:
a. de mate van meervoudig ruimtegebruik,
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b. de maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te
beperken
c. de bijdrage die wordt geleverd aan maatschappelijke doelen
In paragraaf 3.2 van de ruimtelijke onderbouwing is nader ingegaan op de
maatschappelijke meerwaarde.
Primair is aangegeven dat het project voorziet in een forse impuls in duurzame
energieopwekking en dat 10.000 huishoudens kunnen worden voorzien van
duurzame energie.
Aanvullend is aangevoerd dat rekening is gehouden met meervoudig
ruimtegebruik, omdat agrarisch gebruik mogelijk blijft door begrazing met
schapen en varkens. Tevens wordt het gebied geschikt gemaakt voor
waterberging waarbij het maaiveld van het zuidelijk deel van het plangebied
wordt verlaagd. Tenslotte zal met de aanleg van de landschappelijke inpassing
en de toevoeging van de landschapselementen en informatie-voorzieningen
bijgedragen worden aan recreatie en educatie.
Daarnaast is aangegeven dat invulling wordt gegeven aan participatie door een
deel van het park te financieren door crowdfunding en de omgeving te
betrekken bij de ontwikkeling en inrichting van het gebied.
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Hoewel wij de hiervoor genoemde ontwikkelingen positief beoordelen dringen
wij erop aan het project nader te onderbouwen vanuit de doelstelling om een
bijdrage aan maatschappelijke doelen te leveren. Het voornemen van
participatie door middel van crowdfunding (blz. 35 van de ruimtelijke
onderbouwing) kan hiertoe een goede aanzet geven. Wij verzoeken dit
onderdeel nader uit te werken en te concretiseren.
Daarbij zijn wij van oordeel dat, zoals ook aangegeven in de toelichting op
artikel 6.19 en artikel 7.20 van de Verordening ten aanzien van de
‘maatschappelijke meerwaarde’ opgemerkt staat, dat naarmate de inbreuk op
de basisregels groter is (>5.000 m2 ruimtebeslag), wij een grotere inspanning
op het gebied van een bijdrage aan maatschappelijke doelen verwachten.
Daarom verzoeken wij dit onderdeel nader uit te werken en te concretiseren.
Conclusie

Wij achten de omgevingsvergunning, zoals deze nu in ontwerp voorligt, op
bovengenoemde punten nog niet in overeenstemming met de Verordening. Wij
dringen erop aan om het ontwerp op die delen gewijzigd vast te stellen. Tevens
verzoeken wij u ambtelijk overleg te voeren met de provincie over de aanvulling
van de omgevingsvergunning op deze onderdelen vóór de vaststelling van de
omgevingsvergunning.
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Datum

Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn.
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze
graag nader toelichten.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

P.M.A. van Beek,
projectleider uitvoering Wet RO

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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College van B&W
t.a.v. M. Van Leeuwen
Postbus 5000
4700KA Roosendaal

Datum: 17 april 2019
Onderwerp: Zienswijze zonnepark Nabij de Evertkreekweg
Registratienr.: 1108345

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
KS NL27 B.V. (hierna: Kronos) dient de volgende zienswijze in tegen het zonnepark nabij de
Evertkreekweg. Concreet gaat de zienswijze vooral in op het vergunningsproces.
Zoals in de gemeenteraadsvergadering van 7 februari besproken en bevestigd door wethouder
Koenraad zijn er meerdere initiatieven bij de gemeente Roosendaal ingediend. Uiteindetijk is
besloten om co-creatie toe te passen op de ingediende initiatieven, met uitzondering van twee
projecten, waaronder het Zonnepark nabij de Evertkreekweg. Kronos is van mening dat onder meer
de argumentatie hiervoor onvolledig en incompleet is en uitgaat van ongelijke behandeling;
hieronder een puntsgewijze uiteenzetting van dit standpunt.
1.

Door wethouder Koenraad wordt in de gemeenteraadsvergadering van 7 februari 2019
gesteld dat het "absurcT zou zijn om twee van de projecten “lastig te vallen” met co-creatie.
Dit omdat deze projecten reeds aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Het aanbieden aan
een gemeenteraad is geen juridische grond om een onderscheid te maken tussen de
verschillende aanvragen. Er lag op het moment van de gemeenteraadsvergadering (7
februari) nog geen besluit voor over deze twee initiatieven. Een gemeente dient ten alle
tijden een gelijke behandeling toe te passen, ook hier. Kronos vindt dat zij ongelijk wordt
behandeld ten opzichte van het voornoemde zonnepark dat reeds is aangeboden aan de

2.

gemeenteraad.
Wethouder Koenraad geeft in haar toeiichting aan dat de beide initiatieven die vrijgesteld
worden van de co-creatie plicht reeds zeer participatief zijn ingericht en impliceert dat er
daardoor minder noodzaak is om voor deze initiatieven nog een co-creatie proces op te
starten. Dit komt Kronos vreemd voor. Indien ze inderdaad zeer participatief zijn ingericht
zou het enkel een formaliteit moeten zijn om het co-creatie proces te doorlopen. Het is dan
ook niet duidelijk waarom dit wordt aangedragen als argument om co-creatie niet toe te
passen. Het feit dat er op het moment van indienen van de motie nog geen (ontwerp)besluit
lag bood eveneens de mogelijkheid het co-creatie proces alsnog te doorlopen.

3.

In de motie *co-creatie zonneparken" is niet opgenomen dat er voor twee initiatieven een
uitzondering wordt gemaakt en een ander traject van toepassing is. De gemeenteraad
verzoekt het college in haar motie om het co-aeatie proces optimaal te fadliteren en te
stimuleren en er op toe te zien dat dit proces zorgvuldig verloopt. Daarvan is nu geen
sprake. Daarnaast verzoekt de raad het college om de de raad tweemaandelijks over deze
pilot co-creatie over alle zonneweides te informeren. Uit de motie komt niet naar voren dat
de gemeenteraad een uitzondering maakt op de behandeling van de verschillende
voorliggende initiatieven. Daarnaast vraagt de gemeenteraad het college expliciet om
tweemaandelijkse geïnformeerd te worden over alle zonneweides. Daar houdt de
gemeente zich nu niet aan, aangezien ze twee parken uitzondert van co-creatie.

Gelet op bovenstaande puntsgewijze toelichting is Kronos van mening dat bij het uitvoeren van de
motie 'co-creatie zonneparken" geen onderscheid mag worden gemaakt tussen de verschillende
initiatieven die op dat moment voorlagen. Kronos vindt dat allee parken dan niet dienen te worden
blootgesteld aan co-creatie. Indien dit principe niet wordt toegepast, dan is Kronos van mening dat
alle initiatieven ook gelijk behandeld dienen te worden, en allemaal hetzelfde co-creatie proces
dienen te doorlopen.

en
Ramon Fielmich
Legal Counsel KS NL27 B.V.
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Motie “Co-creatie Zonneparken*
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 7 februari 2019, gehoord hebbende de
beraadslagingen over de raadsmededeling 'Herziene Beleidsvisie zonne-energie';
Constaterende dat:
• in de beleidsvisie op zonne-energie wordt gesteld dat de gemeente een positieve
grondhouding heeft t.a.v. de ontwikkeling van zonneparken;
•

Zonneparken in Roosendaal mogeiijk zijn mits voldaan wordt aan de randvoorwaarden
genoemd in de visie; landschappelijke inpassing, landschappelijke kwaliteitsverbetering,
waterhuishoudkundige en aardkundige voorwaarden, voorwaarden voor natuur en
cultuurhistorie;

•

Een belangrijke voorwaarde bovendien is dat de initiatiefnemer, omwonenden en andere
belanghebbenden vroegtijdig bij de planvorming moet betrekken, (paragraaf 4.3);

Van mening zijnde dat;
•

De zonneparken worden ontwikkeld in het buitengebied en daardoor logischerwijze altijd
impact hebben op met name de inwoners in onze kleine kernen en inwoners aan de rand van
het stedelijk gebied;

•

Het van groot belang is dat deze inwoners en belanghebbenden (zoals bijvoorbeeld
dorpsraad Wouw) op het hoogst mogelijk niveau van participatie, zijnde co-creatie, maximaal
worden betrokken bij en meepraten over de planvorming;

«

Draagvlak van bewoners essentieel is voor de planontwikkeling van Zonneparken.

Verzoekt het college:
Om het proces van de pilot co-creatie rond de ontwikkeling van zonneparken in het
buitengebied optimaal te faciliteren en te stimuleren en er op toe te zien dat dit proces
zorgvuldig verloopt.
De raad tweemaandelijks over deze pilot co-creatie over alle zonneweides te informeren.

En gaat over tot de orde van de vergadering.
Charl Goossens, Roosendaatse Lijst
Roger van Nassau, CDA
Jeroen van de Beemt, Roosendaalse WD
Christian Villée, Groenlinks
Alex Raggers, D66
Wendy Beens-van Zundert, SP

KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O.
Bert Klijs & Rina Ostermann
Lavadijk 38
4706 KS Roosendaal
T 0165 532461
E klijs@home.nl
ASN-bank (IBAN) NL73ASNB0708290647
t.n.v. L. Klijs en C. Klijs-Ostermann te Roosendaal
Kamer van Koophandel nr. 20146327

Roosendaal, 18 april 2019
Onderwerp: ZIENSWIJZE op de ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
inzake het realiseren van een zonnepark op percelen nabij de Evertkreekweg in Roosendaal
UW REGISTRATIENUMMER: 1108345
UW KENMERK: 2018WB0344
Mijn kenmerk: S-B 20190418 ZIENSWIJZE zonnepark Evertkreekweg
Aan het College van burgemeester en wethouders
Tevens gericht aan de leden van de GEMEENTERAAD van Roosendaal
Ter attentie van de heer M. van Leeuwen
PERSOONLIJK inleveren op het Stadskantoor, met stempel van ontvangst [compleet met de drie bijlagen]
Tevens per e-mail aanbieden via info@roosendaal.nl , griffie@roosendaal.nl en m.van.leeuwen@roosendaal.nl

Geacht College, geachte Raad, geachte heer Van Leeuwen,
Namens en in opdracht van de heer R. Smits (woonachtig aan de Wildenhoeksestraat 2 te 4756 TH Kruisland) en de
heer W. Bosters (woonachtig aan de Wildenhoeksestraat 1A te 4756 TH Kruisland), hierna vaak gezamenlijk aangeduid
als ‘cliënten’, dien ik hierbij een zienswijze in op de ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen inzake het realiseren van een zonnepark op percelen nabij de Evertkreekweg in Roosendaal, zoals door u
gepubliceerd en met ingang van 11 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegd.
Voorafgaand aan deze formele procedure zijn er (mede) namens cliënten al diverse documenten ingediend dan wel
overhandigd. In chronologische volgorde betreft het:
[a] 20180528 VRAGEN naar aanleiding van de 4 aanvragen voor zonnepanelen [gericht tot de Gemeenteraad];
[b] 20180618 MEMO aan de RAAD - beoordeling Ruimtelijke onderbouwing Solarpark;
onderwerp: beoordeling Ruimtelijke onderbouwing Solarpark Roosendaal (locatie: Evertkreekweg/
Holderbergsedijk), opgesteld door Rho, adviseurs voor leefruimte; onderdeel van de aanvraag
[c] 20180618 RAAD over 2x ontwerp-VVGB;
onderwerp: REACTIE op de ONTWERP-VVGB zonneparken nabij de A58 én nabij de Evertkreekweg;
[d] 20180702 RAAD cumulatie gevolgen ruimtelijke ingrepen;
[e] 20180909-MER-SP; onderwerp: MER-plicht voor Solarpark Evertkreekweg;
[f] 20180920 INSPRAAK op de motie;
onderwerp: INSPRAAK op de Eigenstandige Motie MONITORING DUURZAME ENERGIE;
[g] 20190123 VERGELIJKING beleidsvisies zonne-energie Roosendaal;
[h] 20190124-INSPRAAK beleid zonne-energie;
onderwerp: INSPRAAK op de Raadsmededeling Herziene beleidsvisie zonne-energie;
[i] 20190211MEMO aan de RAAD - beoordeling Ruimtelijke onderbouwing Zonnepark Evertkreekweg;
onderwerp: beoordeling Ruimtelijke onderbouwing Solarpark Roosendaal, Evertkreekweg, d.d. 04-01-2019,
opgesteld door Rho, adviseurs voor leefruimte;
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[j] 20190213 RAAD-ontwerp-VVGB Zonnepark Evertkreekweg; als bijlage is o.a. meegestuurd een door mij opgesteld
concept-raadsbesluit met 13 gronden om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te WEIGEREN;
[k] 20190221 RAAD-ontwerp-VVGB Zonnepark Evertkreekweg;
onderwerp: verwarring over NETTO oppervlakte van de zonneparken;
[l] 20190228-INSPRAAK RES2030; onderwerp: INSPRAAK op de Raadsmededeling Regionale Energiestrategie 2030;
[m] 20190305 WOB-verzoek documenten Waterschap Brabantse Delta, in relatie tot het Zonnepark Evertkreekweg;
[daartoe ook gerekend het antwoord van de gemeente op 19 maart 2019];
[n] 20190327 WOB-verzoek geluidsbelasting windpark RVliet; onderwerp: WOB-verzoek documenten inzake controle
op de geluidsbelasting, veroorzaakt door het windpark Roosendaalsche Vliet;
[tot op heden heb ik op dit verzoek nog geen antwoord van de gemeente ontvangen]
Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet beschikken over één of meerdere van bovengenoemde documenten, dan
zal ik u die op eerste aanvraag toesturen, per e-mail.
Namens cliënten verzoek ik u om de inhoud van de hierboven opgesomde documenten [a] tot en met [n] te willen
beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast, als onlosmakelijk onderdeel van deze zienswijze.
Niettemin wil ik me hier niet beperken tot deze juridische ‘toverformule’.
Hierna zal ik middels het formuleren van vragen de mogelijke hiaten in uw besluitvorming proberen bloot te leggen.
Ik zal daarbij veelvuldig citeren uit genoemde documenten [a] tot en met [n] dan wel ernaar verwijzen. Die vragen
zijn met zorg geformuleerd. Ik vertrouw er dan ook op dat alle vragen door u zullen worden beantwoord.
Vervolgens zal ik zonodig in aanvullende zin nog ingaan op de inhoud van de ontwerpbeschikking en van de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en verdere relevante documenten.
Cliënten zijn van mening dat beide ontwerpbesluiten, zowel van het College als van de Raad, berusten op een
ondeugdelijke dan wel onvolledige motivering en belangenafweging en dringen er dan ook bij u op aan om bij de
definitieve besluitvorming te komen tot een weigering van zowel de gevraagde omgevingsvergunning als de
gevraagde verklaring van geen bedenkingen.
Middels het beantwoorden van onderstaande vragen kunt u cliënten er wellicht van overtuigen dat een verlening van
de gevraagde omgevingsvergunning en een verlening van de verklaring van geen bedenkingen toch mogelijk is.
Cliënten hopen echter dat u juist door het beantwoorden van onderstaande vragen tot het inzicht zult komen dat
verlening niet mogelijk is en dat u aldus in uw definitieve besluitvorming tot een weigering zult komen.
De onderdelen van deze zienswijze heb ik genummerd, om verwijzingen naar een voorgaand onderdeel te
vergemakkelijken. De vragen heb ik genummerd, om u te faciliteren bij het beantwoorden ervan.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1. Citaat uit document [a]: “De gemeente heeft een sterke voorkeur voor het opwekken van zonne-energie met
gebouwgebonden installaties op het eigen dak of via de huur van zonnepanelen op het dak van derden. De
gemeente plaatst daarbij wel de kanttekening dat haar invloed hierop relatief beperkt is. Wel wil de gemeente
Roosendaal gebouweigenaren stimuleren én inspireren om te investeren in de plaatsing van zonnepanelen op
hun gebouwen.” Met die invulling van trede 0 kan de gemeente zonneparken in het buitengebied overbodig
maken.
VRAAG 1: Heeft de gemeente voldoende ingezet op dat onderdeel van het beleid? Graag een toelichting.
VRAAG 2: Wat zijn de resultaten van het gemeentelijk stimuleringsbeleid tot nu toe?
2. Citaat uit document [a]: “Binnen bestaand stedelijk gebied zijn daarnaast volop kansen aanwezig voor meervoudig
ruimtegebruik. Bijvoorbeeld door de toepassing van een ‘zonnedak’ waaronder geparkeerd kan worden, of het
combineren van infrastructuur – zoals fietspaden – met zonnecellen of lijnopstellingen.” Met een dergelijke
invulling van trede 1 kan de gemeente zonneparken in het buitengebied overbodig maken.
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VRAAG 3: Bent u bekend met het initiatief bij het CBS in Heerlen, waar een groot parkeerterrein van een ‘zonnedak’ is
voorzien?
VRAAG 4: Gaat de gemeente Roosendaal dergelijke initiatieven ook onderzoeken en promoten? Graag een toelichting.
VRAAG 5: Bent u het met mij eens dat hier grote mogelijkheden liggen binnen bestaand stedelijk gebied én ook op de
industrieterreinen?
VRAAG 6: Wat zijn de resultaten van het gemeentelijk stimuleringsbeleid op dit punt tot nu toe?
3. Afkomstig uit document [a]: De gemeente wil de mogelijkheden onderzoeken om bij de Lage Zeg een
grootschaliger zonnepark te realiseren. Het betreft een veenweidegebied, feitelijk ook een oud energielandschap.
De inpassing van een dergelijk zonnepark kan binnen het bestaande landschapspatroon plaatsvinden. Groot
energetisch voordeel voor deze locatie is de directe nabijheid van ‘het stopcontact van Roosendaal’ op
bedrijventerrein Majoppeveld-Noord.
VRAAG 7: Is de locatie aan de Lage Zeg niet veel geschikter voor een zonnepark dan de locatie aan de Evertkreekweg?
VRAAG 8: Wat heeft de gemeente gedaan om de initiatiefnemers van het zonnepark Evertkreekweg ervan te
overtuigen dat men beter kon kiezen voor een andere locatie?
VRAAG 9: Wat is de stand van zaken ten aanzien van de plannen voor een zonnepark op de Lage Zeg?
4. Citaat uit document [a]: “De gemeente staat onder voorwaarden positief tegenover de ontwikkeling van
grondgebonden zonnepanelen in de op de beleidskaart ‘Zonneparken’ aangewezen kansrijke gebieden. Bij het
faciliteren van nieuwe initiatieven gaat de gemeente uit van de zonneladder (zie hoofdstuk 3). De gemeente heeft
de voorkeur om – voorafgaand aan het principeverzoek - met de initiatiefnemer in gesprek te gaan over het
initiatief. De gemeente wil in dit gesprek randvoorwaarden en aandachtspunten meegeven en over het initiatief
mee kunnen denken om zodoende tot een beter afgewogen en ingepast plan te komen.”
VRAAG 10: Is er ten aanzien van het zonnepark Evertkreekweg eerst een principeverzoek ingediend? Zo nee, heeft de
gemeente getracht alsnog die route van een principeverzoek in te lassen?
VRAAG 11: Wat heeft de gemeente meegegeven aan de initiatiefnemers van het zonnepark Evertkreekweg, om te
komen tot een beter afgewogen en ingepast plan?
VRAAG 12: Heeft de gemeente op enig moment overwogen om de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren? Zo
ja, wat was daarvoor dan de aanleiding?
5. Citaat uit document [a]: “Overigens dient een landschappelijke inpassing van zonneparken in het agrarisch
werklandschap altijd gepaard te gaan met een landschappelijke kwaliteitsverbetering, tenzij de beoogde locatie is
gelegen binnen het voorkeursgebied. In dat geval is een kwaliteitsverbetering niet benodigd.”
VRAAG 13: a) Wat wordt bedoeld met ‘het voorkeursgebied’? b) Is dat het zoekgebied energiestraat, zoals o.a.
weergegeven op het kaartje op blz. 12 van de Beleidsvisie zonne-energie? c) Zo ja, waarom is dat ‘zoekgebied
energiestraat’ dan verwijderd uit de 1e Herziening beleidsvisie zonne-energie?
6. De documenten [b] en [i] gaan beide over de Ruimtelijke onderbouwing Solarpark Roosendaal, in opdracht van de
initiatiefnemers opgesteld en gecoördineerd door Rho, adviseurs voor leefruimte. Vooruitlopend op uw antwoord
op vraag 14, zal ik me kortheidshalve vooral beperken tot het gestelde in document [i].
VRAAG 14: Mag de ruimtelijke onderbouwing d.d. 04-01-2019 gezien worden als de verbeterde versie van de
oorspronkelijke ruimtelijke onderbouwing, welke onderdeel uitmaakte van de aanvraag?
7. Citaat uit document [i]: “Bij 2.1.2 (blz. 14) worden de locatiecriteria voor een grootschalig zonnepark opgesomd;
die gaan hoofdzakelijk over technische en fysische factoren.” De voorwaarden zoals verwoord in de Roosendaalse
Beleidsvisie zonne-energie komen hier niet aan bod. Deze tekst is onveranderd ten opzichte van document [b].
VRAAG 15: Hoe kan het dat bij de formulering van de locatiecriteria de Roosendaalse beleidsvisie wordt genegeerd?
VRAAG 16: Waarom gaat de gemeente dan toch akkoord met een dergelijke ruimtelijke onderbouwing?
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8. Citaat uit document [i]: “Blz. 16: “De technische levensduur van de huidige generatie zonnepanelen is circa 30
jaar. (…) Het is denkbaar dat na de levensduur van de zonnepanelen het agrarisch gebruik van de gronden weer
wat opgestart.” De provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant schrijft voor (in de artikelen 6.19 en 7.20) dat
de omgevingsvergunning voor een zonnepark geldt voor ten hoogste 25 jaar.
VRAAG 17: Hoe kan het dat bij de formulering van de levensduur het provinciaal beleid wordt genegeerd?
VRAAG 18: Waarom gaat de gemeente dan toch akkoord met een dergelijke ruimtelijke onderbouwing?
9. Citaat uit document [i]: Bij 2.2. Huidige situatie (op blz. 16) is de volgende tekst toegevoegd:
“De Roosendaalse Vliet is aangewezen als ecologische verbindingszone. De aanwijzing is beperkt tot de Vliet zelf.
Uit het uitgevoerde ecologisch onderzoek blijkt dat de actuele ecologische waarde van het projectgebied beperkt
is. Er liggen wel kansen voor het vergroten van de ecologische waarde. Dit is eerder door het waterschap met de
gemeente verkend, maar nog niet uitgevoerd.”
VRAAG 19: Het vergroten van de ecologische waarde van het projectgebied is kennelijk een ondergeschoven kindje.
Waarom heeft de gemeente in samenspraak met het waterschap daar tot op heden geen werk van gemaakt?
10. Citaat uit document [i]: “De netaansluiting (zo staat op blz. 16) zal plaatsvinden op het bestaande ENEXIS-station
aan de Zwaanhoefstraat in Roosendaal, op 5 kilometer afstand van het projectgebied.”
VRAAG 20: Kan de gemeente toelichten hoe dit past in een streven naar een duurzame samenleving?
11. Citaat uit document [i]: “Een van de hoofdbrekens in dit project wordt gevormd door de mogelijkheid dat de
nieuwe 380 kV route schuin over het beoogde zonnepark komt. Dat heeft men met een nieuwe tekening,
figuur 2.3 op blz. 18, inzichtelijk gemaakt.”
VRAAG 21: Klopt het dat de gemeente aanvankelijk niets voelde voor het voorwaardelijk vergunnen op dit punt?
VRAAG 22: Niettemin heeft de gemeente, door extra voorwaarden te verbinden aan de ontwerpbeschikking, bepaald
dat de betreffende zone onbebouwd blijft, totdat het definitieve inpassingsplan voor de nieuwe 380 kV-verbinding
Rilland-Tilburg onherroepelijk is. Waarom is door de gemeente uiteindelijk toch gekozen voor deze onzekere weg?
VRAAG 23: Hoe gaat de gemeente, gelet op bovenstaande, bepalen of het maximum van in totaal 75 ha bereikt is?
12. Citaat uit document [i]: “Naast de energie opwekking, landschappelijke inpassingen en kwaliteitsverbetering van
het landschap met recreatieve routes is er ruimte voor andere functies. Bij dit meervoudig ruimtegebruik horen in
ieder geval de agrarische functie en waterberging. De hoogte van de panelen en de onderlinge afstand zorgt voor
een zo groot mogelijke lichttoetreding op de bodem. Daardoor is begroeiing mogelijk en is het terrein geschikt
voor begrazing door bijvoorbeeld schapen of varkens.”
Via de bandopname van de vergadering van de Raadscommissie op 18 februari 2019 is o.a. ook de stelling te
horen van raadslid mw. Suijkerbuijk-Ader te horen (op de band na 52:18 minuten; bij het beluisteren per
agendapunt geldt een andere tijdsaanduiding) dat in de aanvraag op pagina 9 [gedoeld wordt op Bijlage 2 –
aanvraag via het OLO, op PDF-blz. 9] niets staat over begrazing en dat om die reden de aanvraag niet volledig
genoeg is. De wethouder reageert daarop (op de band na 1:07:10) dat de omgevingsvergunning alleen maar ziet
op ruimtelijke ordening en niet op gebruik van de ondergrond.
“Uw schapen komen echt pas na dit verhaal in beeld, op dit moment nog niet,” aldus wethouder mw. Koenraad.
Als reactie op het doorvragen van raadslid mw. Suijkerbuijk-Ader komt de wethouder nog met de aanvullende
opmerking “dat het een goed terrein is voor dieren als die daar eventueel [vet door mij; LK] gaan grazen.”
VRAAG 24: Is de gemeente bekend met de electromagnetische straling in de omgeving van een dergelijke 380 kVverbinding? Ter plaatse gedraagt gewoon prikkeldraad zich als schrikdraad, om maar een voorbeeld te noemen.
VRAAG 25: Is de gemeente op de hoogte van de mogelijke invloed van die straling op dieren?

KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O.
(vervolgpagina 5)

[S-B 20190418 ZIENSWIJZE zonnepark Evertkreekweg]

VRAAG 26: a) De wethouder spreekt van dieren die daar eventueel gaan grazen. Is begrazing daarmee een onzekere
factor geworden? b) Stel dat er met het oog op dierenwelzijn of om andere redenen wordt afgezien van de begrazing
door schapen of varkens, is er dan nog sprake van meervoudig ruimtegebruik?
VRAAG 27: Als er niet langer sprake is van meervoudig ruimtegebruik, is dat dan een weigeringsgrond voor de
aangevraagde omgevingsvergunning? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
VRAAG 28: Klopt het dat de voorgestelde begrazing door schapen of varkens nergens in de ontwerpbeschikking wordt
genoemd? Zo ja, waarom vindt u het niet nodig om begrazing middels een voorschrift te kunnen afdwingen?
VRAAG 29: Waarom staat er niets over begrazing in de aanvraag? Is dit geen vereiste?
13. Citaat uit document [i]: “Op blz. 23 haalt men de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ tevoorschijn, om daarna
bij ‘Afweging’ te constateren: “Het solarpark betreft geen stedelijke functie in de zin van de ladder voor duurzame
verstedelijking. (…) De provincie Brabant stimuleert duurzame (energie)initiatieven. De mogelijkheden om een
lokale energiecoöperatie aan te laten sluiten op het exploitatieplan wordt nader uitgewerkt.“
VRAAG 30: Wanneer is de genoemde uitwerking van de mogelijkheden om een lokale energiecoöperatie aan te laten
sluiten op het exploitatieplan beschikbaar?
VRAAG 31: Is het niet waarmaken van deze toezegging een weigeringsgrond voor de vergunning? Waarom wel/niet?
14. Citaat uit document [i]: “Bij de ‘Vertaling provinciale voorwaarden’ (blz. 27) vult men de vereisten van artikel 6.19
van de Verordening ruimte nader in en stelt (op blz. 28) o.a.: “Het projectgebied ligt in een omgeving die enerzijds
wordt begrensd door water, De Roosendaalse Vliet, en anderzijds een relatief open gebied, waar slechts één
woning direct aan het plan is gesitueerd ten westen van het projectgebied, aan de andere zijde van een dijkweg
waar nagenoeg geen doorgaand verkeer aanwezig is.”
Deze beschrijving raakt kant noch wal en gaat volledig voorbij aan de belangen van de buurtschappen Holterberg
en Wildenhoek. Sinds 1981 bestaat er een buurtvereniging Holterberg-Wildenhoek! Bovendien heeft de opsteller
van deze Ruimtelijke onderbouwing totaal geen weet van het vele sluipverkeer, met name van woon-werkverkeer. Er ligt een 8-tal woningen (20 inwoners) op een afstand van ± 150 meter. Het aantal voertuigbewegingen
op de dijkweg ligt gemiddeld op zo’n 20/uur. Daarnaast is er veel recreatief fietsverkeer. Er ligt een fietsroute over
deze dijkweg. EINDE CITAAT uit mijn document [1]
Nog een aanvulling op dit punt: de Evertkreekweg is destijds aangelegd om de oorspronkelijk doodlopende
Holderbergsedijk met de eveneens oorspronkelijk doodlopende Westelijke Havendijk te verbinden voor een
veilige(r) (fiets-)route voor schoolgaande jeugd en anderen naar en van Roosendaal. Er wordt sindsdien intensief
gebruik gemaakt van deze route.
VRAAG 32: In de ontwerpbeschikking wordt op blz. 12/21 gesteld dat de ruimtelijke onderbouwing d.d. 4 januari 2019
“als motivering onderdeel uitmaakt van de onderhavige omgevingsvergunning.” Waarom gaat de gemeente dan toch
akkoord met een dergelijke ruimtelijke onderbouwing, die de werkelijkheid negeert en vol fouten staat?
15. Citaat uit document [i]: Op blz. 19 voegt men onder het kopje ‘Meervoudig ruimtegebruik’ de volgende tekst toe:
“(….) De zuidzijde van het terrein wordt ingericht als waterberging. Door een verlaging van het maaiveld en het
aanbrengen van een inlaat wordt een deel van het plangebied toegevoegd aan het watersysteem van de Vliet. Bij
hoge waterstanden in de Vliet treedt de berging automatisch [vet door mij] in werking. In paragraaf 3.3.3 is de
invulling van de waterberging nader toegelicht.”
Laat ik er thans nadrukkelijk ook de genoemde paragraaf 3.3.3 bij betrekken; daar staat:
“Kansen voor waterberging De initiatiefnemer onderkent de noodzaak van een ruimtereservering voor
waterberging. En dat niet alleen: ook wordt de kans gezien om de doelstellingen voor het opwekken van zonneenergie te combineren met maatregelen voor waterberging. Dat gebeurt door het maaiveld te verlagen, voordat
de zonnepanelen geplaatst worden (zie figuur 3.3 en 3.4). In overleg met de gemeente is ervoor gekozen dit niet
zonder meer te doen in de 100 meter zone uit het landschapsontwikkelingsplan, maar rekening te houden met de
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specifieke eigenschappen van het terrein. Het noordelijk deel ligt circa 1,5 meter hoger dan het zuidelijk deel. Dit is
een restant van de ontstaansgeschiedenis van het gebied. Het hele projectgebied lag voorheen buitendijks en werd
doorsneden door de Evertkreek (nu de oostgrens van het projectgebied) en de Vliet. Door aan de zuidwestzijde
circa 20 centimeter grond te verwijderen wordt hetzelfde effect bereikt als wanneer in de gehele honderd meter
zone het maaiveld wordt verlaagd. Door deze werkwijze blijft de humusrijke bovenlaag deels aanwezig. Ook is de
invloed op het bestaande maaiveld zeer gering. Het voordeel daarvan is dat de landbouwkundige waarde van de
grond behouden blijft en dat het oorspronkelijke maaiveld verloop na verwijdering van de panelen weer zichtbaar
is. De exacte invulling vindt in overleg met het waterschap plaats. Bij een peilstijging als gevolg van verhoogde
regenwaterafvoer neemt de bergingscapaciteit daardoor fors toe. Het project geeft daarmee invulling aan het
hiervoor beschreven beleidsuitgangspunt dat de gemeente wil anticiperen op de klimaatveranderingen, door
ruimtelijke ontwikkelingen aan te grijpen om Roosendaal meer klimaatbestendig te maken.” EINDE CITAAT
Voorts geven de figuren 3.3 en 3.4 [foutief genummerd als 4.4] weer hoe dat er uit kan gaan zien. De toelichting
bij figuur 3.3 luidt: zone combinatie waterberging met zonnepark (Bron: Stileer) Groen gekleurd de 100 m. zone in
blauw gearceerd de beoogde waterberging met eenzelfde opslagcapaciteit.
VRAAG 33: Uit de beschikbare informatie valt niet op te maken hoe de waterberging “automatisch” in werking zal
treden bij hoge waterstanden. Is de gemeente er zeker van dat die waterberging in de praktijk ook zal werken?
Graag een toelichting.
16. Uit de informatie die wij ontvingen als antwoord op ons WOB-verzoek [m], wordt in de mail van de initiatiefnemer
(de heer Patrick Verstege) op 5 september 2018 aangegeven dat het waterschap hem heeft geïnformeerd dat
t.z.t. een vergunning moet worden aangevraagd voor de gewenste waterberging.
VRAAG 34: Is die vergunning inmiddels aangevraagd bij het Waterschap Brabantse Delta? En al verleend misschien?
VRAAG 35: a) Wat gaat de gemeente doen als die vergunning eventueel niet wordt aangevraagd of niet wordt
verleend? b) Is dat dan een weigeringsgrond voor de aangevraagde omgevingsvergunning of een intrekkingsgrond,
mocht de omgevingsvergunning voor het zonnepark reeds verleend zijn? c) Overweegt de gemeente om besluitvorming rond de aangevraagde omgevingsvergunning op te schorten, gelet op bovenstaande vragen? Graag een
toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
17. Ten aanzien van het beroep dat initiatiefnemers doen op de hardheidsclausule, omdat zonneparken in het
gemeentelijk beleid zijn uitgesloten in beekdalen met een maat van 100 meter, is er een verschil te constateren
tussen de oorspronkelijke ruimtelijke onderbouwing, onderdeel van de aanvraag, en de ruimtelijke onderbouwing
d.d. 04-01-2019.
Het volgende citaat uit mijn document [b] verwijst naar de oorspronkelijke ruimtelijke onderbouwing:
Op blz. 31 wordt onder het kopje ‘locatie’ netjes de reden vermeld waarom de zone langs Roosendaalse Vliet een
probleem vormt voor de initiatiefnemer van dit zonnepark. Men stelt:
“In de gemeentelijke visie is de Roosendaalse Vliet aangeduid als beekdal en daarom moet een zonnepark op
tenminste 100 meter van de Vliet gebouwd worden. Er wordt een beroep gedaan op de hardheidsclausule in de
visie, waarmee het college gemotiveerd af kan wijken van het in de visie geformuleerde beleid.
Afwijken van dit bewuste onderdeel van het beleid is aanvaardbaar, omdat er geen sprake is van een
beekdalenlandschap. De Roosendaalse Vliet is een rationeel vormgegeven kanaal [vet door mij] dat in gebruik is
bij de scheepvaart. De gronden aan de oevers van het kanaal zijn gecultiveerd poldergebied. De polder ligt
buitendijks en is onderdeel van de bergingscapaciteit van het totale watersysteem. De maat van 100 meter heeft
daar geen relatie mee, aangezien de afstand tussen de dijk en de Vliet circa 400 meter bedraagt. In
landschappelijk opzicht is er dus geen aanleiding een afstand van 100 meter aan te houden. Daarom wordt
aangesloten bij huidige lijn langs het kanaal, die wordt gevormd door de doodlopende weg met berm en sloot aan
de zuidoostzijde. (zoals verbeeld in de landschappelijke inpassing)
Het bouwen van een zonnepark op deze locatie geeft geen structurele aantasting van het landschap, er kan
worden afgeweken van de 100 meter zone uit de gemeentelijke visie.“ [vet door mij; LK] EINDE CITAAT
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In document [b] heb ik daar als mijn eigen commentaar het volgende aan toegevoegd:
Hier zit (vriendelijk geformuleerd) duidelijk een addertje onder het gras.
Een en ander is terug te vinden in de Beleidsvisie op blz. 12 (de Visiekaart) en op blz. 13 waar onder 3.2.1
‘Zonneparken uitgesloten’ de zin staat: “Op grond van het gemeenschappelijk landschapsbeleidsplan is het
evenmin toegestaan om in de beekdalen zonneparken te realiseren.”
CONCLUSIE: het Solarpark past niet binnen de voorwaarden van de Beleidsvisie zonne-energie en daarom doet
men nu een beroep op de hardheidsclausule, een bevoegdheid van het college van B&W, zoals nader is toegelicht
bij 3.3. van de Beleidsvisie, op blz. 16 aldaar, waar o.a. staat: “Het college kan één of meerdere bepalingen van
deze nota buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien de gevolgen van het handelen overeenkomstig de
beleidsregel vanwege bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te
dienen doelen. (…) Dit dient dan in een collegebesluit en/of een ruimtelijk besluit c.q. omgevingsvergunning
vastgelegd te worden.”
18. Vervolgens is het van belang om te citeren uit de nieuwe ruimtelijke onderbouwing, en dus uit document [i].
Ik citeer hieronder enkel wat er staat bij ‘Zone langs de Vliet’ op diezelfde blz. 31:
“In de gemeentelijke visie is de Roosendaalse Vliet aangeduid als beekdal en daarom moet een zonnepark op
tenminste 100 meter uit het hart van de Vliet gebouwd worden. De aanwijzing als beekdal volgt uit het
landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Roosendaal. Daarnaast is het waterbeleid van de gemeente
Roosendaal van belang. Beekdalen vormen namelijk een belangrijke schakel in het watersysteem. De capaciteit
van waterberging en waterafvoer is in de loop van de tijd echter afgenomen door landinrichting en agrarisch
grondgebruik. Dat levert knelpunten op in de vorm van een te beperkte waterafvoer, met wateroverlast tot
gevolg. In de nabije toekomst zal dit alleen maar toenemen. De 100 meter zone langs aangewezen beekdalen
wordt door de gemeente daarom tevens gezien als een ruimtereservering voor toekomstige uitbreiding van de
waterbergings-capaciteit. Het toevoegen van bouwwerken in deze zone beperkt de mogelijkheden om op een
later moment de bergingscapaciteit te vergroten.”
EINDE CITAAT
19. Het volgende citaat komt rechtstreeks uit de ruimtelijke onderbouwing van 4 januari 2019 (blz. 34 aldaar):
“Beroep op hardheidsclausule
In de visie op zonne-energie is het plaatsen van zonneparken in de 100 meter zone langs de Vliet niet toegestaan.
Vanwege de het direct e n op eigen initiatief aanleggen van waterberging wordt een beroep gedaan op de
hardheidsclausule in de visie windenergie. [onderstreping door mij; LK] In paragraaf 3.3 van de visie op zonneenergie is een hardheidsclausule opgenomen. Daarin is bepaald dat het college gemotiveerd af kan wijken van het
in de visie geformuleerde beleid, door één of meerdere bepalingen buiten toepassing te laten of daarvan af te
wijken.
Afwijken van dit bewuste onderdeel van het beleid is aanvaardbaar omdat:
• de aanleg van waterberging plaatsvindt voor dat het zonnepark geplaatst wordt. Het zonnepark is daardoor
geen belemmering voor het eventueel aanleggen [vet door mij; LK] van waterberging binnen de 100 meter
zone in de toekomst;
• het projectgebied één landschappelijke eenheid vormt en de 100 meter zone door de ligging in een
grootschaliger poldergebied langs het havenkanaal geen zelfstandige landschappelijke kenmerken heeft;
• de ecologische waarden in de huidige situatie beperkt zijn tot het water van de Vliet zelf. De gronden in de 100
meter zone hebben nu geen bijzondere ecologische waarden en kunnen deze juist krijgen door de aanleg van
de waterberging in combinatie met het zonnepark.
EINDE CITAAT uit de ruimtelijke onderbouwing van 4 januari 2019
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VRAAG 36: a) Heeft het college op dezelfde drie gronden als hierboven geciteerd, een besluit genomen tot toepassing
van de hardheidsclausule? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord. b) Hoe verklaart u de zinsnede in de
ruimtelijke onderbouwing over “het eventueel aanleggen van waterberging”? c) Wat gebeurt er (inhoudelijk en
procedureel) als die waterberging niet wordt gerealiseerd? d) Afhankelijk van uw antwoord bij (a): hoe kan de aanleg
van de waterberging in combinatie met het zonnepark “bijzondere ecologische waarden” toevoegen aan dit deel van
het projectgebied?
20. Via de bandopname van de vergadering van de Raadscommissie op 18 februari 2019 is de discussie te volgen over
de twee raadsvoorstellen voor een ontwerp-VVGB, resp. voor het Hollewegje/Weihoek en voor de Evertkreekweg.
Wethouder Koenraad heeft daarin verklaard (op de band na 27:14 minuten) dat de uitzondering in het gemeentelijk beleid (zonneparken zijn uitgesloten in beekdalen met een maat van 100 meter) is ingegeven door de
provincie én de gemeente inzake de reservering voor waterberging. Bij de Evertkreekweg zal in die strook geen
vaste bebouwing worden toegestaan én er komt nu echt een waterberging. Citaat van de bandopname bij 27:51:
“Dat is de reden dat het college vindt dat je hier de hardheidsclausule kan toepassen en dat besluit is dus ook
genomen,” aldus wethouder Koenraad. Als raadslid Verbeek er nogmaals naar vraagt (“dat gebied is toch heel
duidelijk uitgesloten voor zonneparken?”), valt de wethouder in herhaling; citaat van de bandopname bij 29:01:
“Dat heb ik net uitgelegd. Omdat zij juist de waterberging mogelijk maken, dat is de reden waarom hier de
hardheidsclausule wordt toegepast. Meer kan ik er niet over zeggen. Dat is gewoon de onderbouwing van dit
besluit.” Ook raadslid Yap vraagt door naar de motivering van het college (“Dus het college neemt de motivering
over die de initiatiefnemer in hun eigen onderbouwing heeft opgenomen?”). Citaat van de bandopname bij 41.20:
“Nee, voorzitter, die onderbouwing is al eerder in een B&W-besluit genomen en die is in het dagelijks contact met
de aanvrager in de tekst terecht gekomen, maar het besluit is van het college. Het is niet zo dat zij ons een voorstel
hebben gedaan,” aldus de wethouder. De wethouder vervolgt haar betoog (41:35): “WIJ hebben gezegd: als u
daar gaat zitten, dat kan niet, tenzij u iets met die waterberging wilt doen, dan zou het eventueel wel kunnen.
Toen is dat gesprek op gang gekomen.”
De uitspraken van de wethouder, gelezen in samenhang met bovenstaande onderdelen 17, 18 en 19 roepen veel
vragen op.
VRAAG 37: De wethouder noemt géén ecologische redenen voor de uitsluiting van zonneparken in beekdalen, enkel
de functie voor waterberging. a) Speelt ecologie geen enkele rol bij de uitsluiting van zonneparken in beekdalen?
b) Hoe valt dan de verwijzing naar het ‘landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Roosendaal’ (zie het citaat bij
mijn onderdeel 18) te verklaren? c) Raadslid Verbeek stelde in de raadvergadering van 28 februari 2019 vast dat het
uitsluiten van zonneparken in beekdalen voor deze locatie (Evertkreekweg) ook kwam “door de functie van de
ecologische verbindingszone” (zie de notulen, op blz. 16 bovenaan). Heeft hij daar gelijk in? d) Speelt het al dan niet
kunnen realiseren van de geplande ecologische verbindingszone (EVZ) een rol in uw afwegingen in deze procedure?
Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord. e) Al in mijn document [b] van 18 juni 2018 heb ik middels
mijn opmerking 29 uw aandacht gevraagd voor de EVZ; ik citeer: “Inzake 5.3 Natuurnetwerk Brabant staat op blz. 11:
“In het Noordelijk deel van de onderzoekslocatie is een Ecologische Verbindingszone gesitueerd. Bij de aanleg van het
Zonnepark dient te worden bezien of dit deel van de Verbindingszone kan worden gerealiseerd. [vet door mij; LK]”
Dit aspect is (vreemd genoeg) in de Ruimtelijke onderbouwing zelve in de tekst onvermeld gebleven. Wel is mij
duidelijk geworden dat afbeelding 9 in deze bijlage 3 (locatie Natuurnetwerk Brabant, NNB) identiek is aan figuur 4.1
(op blz. 35) van de Ruimtelijke onderbouwing: locatie NNB, ingekleurde delen behoren tot NNB. Als ik het juist
interpreteer, wordt de begrenzing van de ecologische verbindingszone aangeduid met een rode lijn. Informatie vanuit
de buurtvereniging BHW leert mij dat de beoogde ecologische verbindingszone in/rond de Laaikreek nog niet is
gerealiseerd. Wat gebeurt er met deze aanbeveling? f) Wederom citeer ik uit mijn document [b], uit opmerking 29:
“In de Verordening ruimte Noord-Brabant staat in artikel 11.1 hoe moet worden omgegaan met ecologische
verbindingszones. In de Toelichting bij die provinciale Verordening staat dat het bij een ecologische verbindingszone
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niet alleen om de aanleg gaat, maar ook om behoud en beheer. Het is mij volstrekt onduidelijk hoe dat zich verhoudt
met het plan voor de aanleg van het zonnepark.” Kunt u dat thans nader uitleggen c.q. toelichten?
VRAAG 38: Zowel de gemeentelijke beleidsvisie als de toelichting door de wethouder ‘spreken’ van een expliciet
besluit van B&W om de hardheidsclausule in dit geval toe te passen. Wanneer is dat expliciete B&W-besluit genomen?
VERZOEK: stuur mij dat B&W-besluit toe a.u.b.
21. Op de Raadsvergadering van 28 februari 2019 wordt door de wethouder nog een nadere toelichting gegeven over
het toepassen van de hardheidsclausule in relatie tot de waterberging. Citaat uit de notulen van 28 febr. (blz. 16):
“Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, natuurlijk heb ik naar aanleiding van de Commissie ook nog even goed gekeken
naar de hardheidsclausule zoals wij die hebben toegepast. En ik denk dat ik even ook moet vertellen het proces
erbij. Het is niet van het begin af aan geweest dat we gedacht hebben van we gaan daar wel eens de
hardheidsclausule toepassen. Het was wel inderdaad in eerste instantie een vraag van de ondernemer om te
zeggen van kunnen we daar de hardheidsclausule zouden we daar aanspraak op mogen maken, maar wij hebben
daar in beginsel nee op gezegd. Pas in een later stadium in het proces kwamen we erop uit dat als je 100 meter uit
het centrum, uit het midden van de Vliet wilt blijven en er is nog een wegje naast dan kun je dus inderdaad een
strook van 60 meter [vet door mij; LK] vrijmaken langs die zonneweide. Maar je kan ook zeggen op het punt waar
het het laagste is en er zit daar een laagte in het terrein, er zit ook een hoogte in, kun je dus zeggen van laten we
die laagte gebruiken als waterbuffer en dan kun je dus wel de zonnepanelen in dat gebied brengen. En dat vond
het college een goede reden om die hardheidsclausule wel toe te passen, omdat het ook een win-winsituatie
oplevert, omdat je dus ook een waterberging creëert die er nog niet was.” EINDE CITAAT
VRAAG 39: U kent ongetwijfeld de volgende zin uit paragraaf 3.2.1. van de Beleidsvisie zonne-energie: “Op grond van
het gemeentelijk landschapsbeleidsplan is het evenmin toegestaan om in de beekdalen zonneparken te realiseren 100
meter aan weerszijden van de beek.” a) hoe wordt die strook van 100 meter aan weerszijden van de beek in zijn
algemeenheid aangeduid? b) Meet je daarbij, zoals de wethouder hier suggereert, uit het midden van de Vliet? c) Hoe
moet de uitspraak van de wethouder worden begrepen, als zij spreekt over “een strook van 60 meter”?
22. Via het antwoord op mijn WOB-verzoek, document [m], heb ik kennis kunnen nemen van het advies van het
Waterschap Brabantse Delta d.d. 19 juni 2018, waarnaar in de ontwerpbeschikking op blz. 12/21 wordt verwezen.
Het waterschap heeft positief geadviseerd, onder voorbehoud van het laten vervallen van de beoogde poel in de
zonering van de regionale waterkering. Ik veronderstel dat het idee van de waterberging om de hardheidsclausule
te kunnen toepassen (in de visie van B&W), van latere datum is en niet is voorgelegd voor advies aan het
waterschap. In de documenten die ik van de gemeente op 19 maart 2019 heb ontvangen naar aanleiding van
genoemd WOB-verzoek [m], wordt er wel per mail gecommuniceerd over de zogenoemde waterberging, maar ik
zie daar nergens een oordeel over van het waterschap. Dat oordeel volgt wellicht bij het al dan niet verlenen van
de vergunning hiervoor door het waterschap; zie onderdeel 16 hierboven en de aldaar geformuleerde vragen.
In zijn mail van 14 augustus 2018 van de initiatiefnemer (de heer Patrick Verstege) aan het waterschap staat:
“In de 2e tekening hebben wij opgenomen op verzoek van de gemeente: te realiseren extra waterberging.”
Bovendien acht ik het nuttig hier de mail van 5 september 2018 van de senior plantoetser/vergunningverlener te
citeren op het punt van de waterberging; hij noemt het overigens ‘verlagen maaiveld’:
“Verlagen maaiveld (Creëren berging in beschermingszone van A watergang). Dit is vergunningplichtig:
dwarsdoorsnede en oppervlak in tekening verwerken.”
VRAAG 40: Is de gemeente in het bezit van de betreffende dwarsdoorsnede en oppervlak van de waterberging?
VERZOEK: stuur mij die documenten toe a.u.b.
VRAAG 41: Als het antwoord op de vorige vraag negatief is, hoe verklaart u dan dat B&W de hardheidsclausule
hebben toegepast, op basis van plannen voor een waterberging, waarvan ze de details niet kenden?
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VRAAG 42: Het realiseren van de waterberging is een essentieel onderdeel in de besluitvorming geworden.
Die waterberging, wat daar ook van zij, was voor B&W immers de enige reden voor het toepassen van de
hardheidsclausule. Waarom is er in de ontwerpbeschikking geen enkele voorwaarde opgenomen voor het realiseren
van die waterberging?
23. In de begeleidende (ongedateerde) brief bij de ontwerpbeschikking staat op blz. 2 onder het kopje ‘Overige
toestemmingen en voorzieningen’ bij ‘Watervergunning i.v.m. ontheffing Keur’ o.a. het volgende:
“Uit de aanvraag blijkt dat u werkzaamheden gaat uitvoeren op, in, aan of nabij een waterkering of waterloop.
Mogelijk heeft u hiervoor een watervergunning van het Waterschap Brabantse Delta nodig.”
VRAAG 43: Er is met zekerheid een watervergunning nodig. Waarom gebruikt u dan het woord ‘mogelijk’?
24. In de ‘Toelichting raadsvoorstel’ wordt als eerste argument vóór het verlenen van de ontwerp-VVGB aangevoerd:
“Het initiatief past binnen de herziene Beleidsvisie zonne-energie 2018”. Er wordt daarin met geen woord gerept
over strijd met het gemeentelijk beleid en het toepassen van de hardheidsclausule, zoals hierboven beschreven.
VRAAG 44: Klopt het om te stellen dat het toepassen van de hardheidsclausule een noodzakelijke voorwaarde is voor
verlening van de omgevingsvergunning en de VVGB?
VRAAG 45: Klopt het dat in de ‘Toelichting raadsvoorstel’ geen enkele verwijzing staat naar de strijdigheid met het
gemeentelijk beleid, naar het toepassen van de hardheidsclausule en naar de motivering daarvan?
VRAAG 46: Als het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, wat is dan de reden voor deze omissie?
25. Uitgaande van een bevestigend antwoord op de vragen 44 en 45 en gelet op de inhoud van de terinzageliggende
ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen, waarin dus NIETS staat vermeld over de
strijdigheid met het gemeentelijk beleid en het toepassen van de hardheidsclausule, is het zeer wel denkbaar dat
mensen afzien van het indienen van een zienswijze, uitgaande van de gedachte “het klopt allemaal, het gaat toch
gewoon door”. Zij zijn dan mogelijk in hun belangen geschaad.
VRAAG 47: Is de omissie, zoals hierboven beschreven, voor u aanleiding om de procedure geheel of gedeeltelijk over
te doen? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
26. Ik grijp nu terug op het gestelde in onderdeel 18 hierboven, om een ander onderwerp helder te krijgen.
Wederom citeer ik uit de nieuwe ruimtelijke onderbouwing, en wederom betreft de tekst zoals die daar staat bij
‘Zone langs de Vliet’ op blz. 31:
“In de gemeentelijke visie is de Roosendaalse Vliet aangeduid als beekdal en daarom moet een zonnepark op
tenminste 100 meter uit het hart van de Vliet gebouwd worden. De aanwijzing als beekdal volgt uit het
landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Roosendaal. [vet door mij] Daarnaast is het waterbeleid van de
gemeente Roosendaal van belang.” EINDE CITAAT
Ik ben in het bezit van een landschapsontwikkelingsplan met de titel ‘De Zoom van West-Brabant, 2004-2005’. Het
hoofdrapport is vastgesteld door de gemeenteraad van Roosendaal op 25 november 2004 en door de gemeenteraad van Bergen op Zoom op 31 maart 2005.
VRAAG 48: Is het rapport ‘De Zoom van West-Brabant, 2004-2005’ het bedoelde landschapsontwikkelingsplan?
27. In aanvulling op bovenstaande, met name op onderdeel 19, is het maar zeer de vraag hoe het college tot het
oordeel komt dat de strook van 100 meter langs het beekdal (hier de Roosendaalse Vliet) kan worden ingeruild
door (lees: gecompenseerd door) het aanleggen van een extra waterberging (lees: verlaging van het maaiveld).
Via de bandopname van de vergadering van de Raad op 28 februari 2019 is ook deze discussie te volgen; de
discussie over dit agendapunt 6b duurt 32:22 minuten. Bij interruptie vraagt raadslid Verbeek aan raadslid Villée
hoe de breedte van de waterberging zich verhoudt met de oppervlakte van die strook van 100 meter [waar
volgens het gemeentelijk beleid géén zonnepark mag komen; LK]. De heer Villée zegt dat de informatie daarover
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bij de gemeente en bij het waterschap is te vinden. Gelukkig komt de wethouder daar in haar tweede termijn ook
nog over te spreken. Mw. Koenraad verwoordt het aldus (citaat van de bandopname vanaf 30:00):
“Het gaat steeds weer over de waterberging. Het volume van de waterberging is hetzelfde op dat punt, alsof je
hem langs de hele rand zou leggen. Dus eigenlijk verplaats je een soort van lengte van waterberging naar een
laagte die je hebt uitgegraven, die hetzelfde volume heeft. En water, dat zoekt z’n laagste punt, dus daar loopt het
water naar toe. En je hebt hetzelfde volume als wat je normaal zou hebben, als je die waterberging in de lengte
zou leggen. Het water kan daar dus gemakkelijk weglopen en zonnepanelen komen daar ook niet onder water te
staan, dat gebeurt daar niet, omdat het water daar niet komt.”
Onder verwijzing naar bovenstaand onderdeel 15, blijven er vragen en twijfels mijnerzijds.
VRAAG 49: Klopt het dat de vereiste waterberging, als voorwaarde voor het toepassen van de hardheidsclausule,
moet voldoen aan de eis dat de oppervlakte ervan gelijk moet zijn als de oppervlakte van de strook van 100 meter?
Zo ja, kan de gemeente dan aantonen dat die oppervlaktes inderdaad gelijk zijn?
VRAAG 50: Klopt het dat de vereiste waterberging, als voorwaarde voor het toepassen van de hardheidsclausule,
moet voldoen aan de eis dat het volume ervan gelijk moet zijn als de waterbergende capaciteit van de strook van 100
meter? Zo ja, kan de gemeente dan aantonen dat die volumes inderdaad gelijk zijn?
VRAAG 51: Klopt de uitspraak van de wethouder, als zij zegt: “Het water kan daar dus gemakkelijk weglopen en
zonnepanelen komen daar ook niet onder water te staan, dat gebeurt daar niet, omdat het water daar niet komt.”?
Graag een toelichting.
VRAAG 52: Vooralsnog uitgaande van de juistheid van de uitspraak van de wethouder ten aanzien van het volume van
de waterberging, over hoeveel kubieke meter hebben we het dan?
28. In de ontwerpbeschikking staat als aandachtspunt 2 (op blz. 9/21):
“Het Waterschap Brabantse Delta benadrukt dat het buitendijkse gebied onbeschermd is en blijft tegen
hoogwater. Het bouwen in het buitendijkse gebied daar is dus voor eigen risico is. Het waterschap acht zich niet
verantwoordelijk voor enige vorm van wateroverlast, wijst bij voorbaat iedere aansprakelijkheid af en stelt zich op
het standpunt dat de risico’s voor de initiatiefnemer zijn.”
Dit is -niet verwonderlijk- in overeenstemming met het advies van het waterschap d.d. 19 juni 2018.
Het wordt interessant als je dat duidelijke voorbehoud vergelijkt met de ruimtelijke onderbouwing, die is
ingediend namens de initiatiefnemers. Zowel in de eerste versie als in de versie van 04-01-2019 staat:
“4.3.3 Buitendijks
Het projectgebied ligt buitendijks wat inhoudt dat er een risico is op hoogwater. Met het waterschap heeft
hierover overleg plaatsgevonden. Het maaiveld ter plaatse bevindt zich tussen de 0,7 en 1,5 boven NAP. (…)
Ten aanzien van de bouwhoogte van de verschillende trafo's zal rekening worden gehouden met het verhoogd
aanleggen van deze trafo's in het "kritische gebied". Bij de opstelling van de zonnepanelen wordt hier dan ook
rekening mee gehouden. De zonnepanelen worden zo hoog mogelijk geplaatst om het risico op schade aan de
panelen zo minimaal mogelijk te houden. De palen van de panelen zijn bestand tegen water. Tot slot dient
benadrukt te worden dat het waterbergend vermogen door het solarpark niet of nauwelijks zal afnemen. De
draagconstructies zijn dermate kleinschalige dat de afname van het aantal m³ aan bergend vermogen zeer
beperkt is.” [vet door mij] EINDE CITAAT
Ik kan niet anders dan de ruimtelijke onderbouwing, waarvan u in de ontwerpbeschikking stelt dat die “als
motivering onderdeel uitmaakt van de onderhavige omgevingsvergunning”, in vraagvorm nogmaals te citeren.
VRAAG 53: In de ruimtelijke onderbouwing, onderdeel van motivering van uw ontwerpbeschikking, staat dat de palen
van de panelen bestand zijn tegen water en ook wordt gesteld: “Tot slot dient benadrukt te worden dat het
waterbergend vermogen door het solarpark niet of nauwelijks zal afnemen.”
a) Hoe verhoudt zich dat met het essentiële onderdeel van dit project, te weten de waterberging?
b) Verandert dit iets aan uw antwoorden op mijn vragen 47, 48, 49 en 50?
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VRAAG 54: a) Wat bedoelen de initiatiefnemers als zij stellen: “De draagconstructies zijn dermate kleinschalige dat de
afname van het aantal m³ aan bergend vermogen zeer beperkt is.”?
b) Hoe verhoudt zich dat met het essentiële onderdeel van dit project, te weten de waterberging?
c) Verandert dit iets aan uw antwoorden op mijn vragen 49, 50, 51 en 52?
29. Zowel in document [b] (daar gaat het over de onderdelen 21 t/m 32) als [i] staat forse kritiek verwoord op het
ecologisch onderzoek, de Quickscan flora en fauna. Kortheidshalve wil ik daarnaar verwijzen. Ik constateer dat er
weinig is veranderd of aangepast aan die Quickscan. Mijn harde oordeel stond al in document [i]:
“Een ecologisch rapportje dat ver onder de maat is, wordt door de gemeente Roosendaal als voldoende
geaccepteerd, want er is inmiddels een ontwerp-vergunning opgesteld. Hoe is dit mogelijk? En dat terwijl mijn
MEMO van 18 juni 2018 [document b] ook is aangeboden aan het College van B&W, en daarmee ook aan de
ambtenaren. Wat een broddelwerk!”
VRAAG 55: a) Kunt u alsnog aangeven waarom u als bevoegd gezag deze Quickscan hebt aanvaard als voldoende?
b) Is ecologie bij u dan een ondergeschoven kindje? c) Interesseert het u niets?
d) Is er geen enkele eis voor zo’n rapport?
30. Inzake de MER-plicht voor dit project, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Ik heb middels document [e]
(20180909-MER-SP; onderwerp: MER-plicht voor Solarpark Evertkreekweg) gereageerd op uw brief d.d. 5-7-2018
inzake uw besluit over de m.e.r.-beoordelingsnotitie betreffende het Solarpark Evertkreekweg. U deelt daarin de
initiatiefnemer uw besluit mee, te weten dat er geen MER hoeft te worden opgesteld.
Ik constateer dat genoemd besluit d.d. 5-7-2018 niet bij de stukken zit, die door u in deze procedure ter inzage zijn
gelegd. Het is zeer wel denkbaar dat mensen afzien van het indienen van een zienswijze op dit punt. Zij zijn dan
mogelijk in hun belangen geschaad.
VRAAG 56: Is de omissie, zoals hierboven beschreven, voor u aanleiding om de procedure geheel of gedeeltelijk over
te doen? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
31. In de vergadering van de Raadscommissie op 18 februari 2019 stelde raadslid Van Nassau een technische vraag
aan de wethouder ten aanzien van de locatie van de geluidsbron waarmee gerekend wordt, vanaf de rotor of
vanaf de wieken. De wethouder heeft daarop in haar brief aan de Raad d.d. 28 februari 2019 antwoord gegeven.
32. Op 22 februari 2019 zijn er raadsvragen gesteld door de fractie van de PvdA over de netto oppervlakte
berekeningen van de zonneparken, mede geïnspireerd door mijn brief van 21 februari, mijn document [k].
De wethouder heeft daarop gereageerd in diezelfde brief aan de Raad d.d. 28 februari 2019, waarbij voor de twee
te bespreken zonneparken (Hollewegje/Weihoek en de Evertkreekweg) correcties zijn gepubliceerd op de
raadsvoorstellen voor de betreffende ontwerp-VVGB’s en oppervlaktes zijn genoemd van circa 2,75 ha en 25 ha.
Het wordt afgedaan als een ‘verschrijving’, maar het gaat om cijfers die zijn weggelaten; ik noem dat een omissie.
33. De voorzitter van de vergadering van de Raad op 28 februari 2019 (lees: de burgemeester) heeft bij de bespreking
van dit agendapunt 6b allereerst wethouder Koenraad de gelegenheid geboden genoemde brief nader toe te
lichten en heeft daarna gesteld dat het raadsvoorstel nu ter sprake kan komen, met inbegrip van de brief van de
wethouder en haar toelichting.
34. Ik constateer dat genoemde brief van 28 februari 2019 niet bij de stukken zit, die door u in deze procedure ter
inzage zijn gelegd. Op die manier hebben mensen die eventueel een zienswijze willen indienen of hebben
ingediend, geen volledige informatie ter beschikking, in strijd met de toezegging van de burgemeester.
Het is zeer wel denkbaar dat er mensen zijn die daardoor in hun belangen zijn geschaad.
VRAAG 57: Is de omissie, zoals hierboven beschreven, voor u aanleiding om de procedure geheel of gedeeltelijk over
te doen? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
35. Als ‘basis’ voor mijn verdere vragen keer ik terug naar mijn document [i] en naar de ruimtelijke onderbouwing.
Ik ontkom daarbij niet aan volgend uitvoerig citaat uit mijn document [i] inzake de geluidsbelasting:
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“Er is ook een duidelijk verband met de nieuwe Bijlage 4 Akoestisch onderzoek reflectie geluid.
In de ‘oude’ Ruimtelijke onderbouwing was op blz. 40 (4.4 Bedrijven en Milieuzonering) paragraaf 4.4.2 Toetsing
slechts 6 regels lang. In de aangepaste versie wordt daar (op blz. 44-46, inclusief figuur 4.2) véél meer aandacht
aan besteed, onder meer ten aanzien van de toename van de geluidsbelasting door reflectie van geluid, afkomstig
van de twee nabijgelegen windturbines. Door het toevoegen van verhard oppervlak (zonnepanelen) ontstaat
meer reflectie van geluid en neemt de geluidbelasting van de twee windturbines nabij het plangebied toe.
Peutz heeft dat onderzocht (zie die Bijlage 4) en concludeert dat het allemaal wel meevalt. Ik ga daar nu niet
gedetailleerd op in.
Wat mij wel van het hart moet, is het feit dat zelfs een gerenommeerd bureau als Peutz kennelijk de uitkomsten
van hun onderzoek verwoordt in de richting die de opdrachtgever wil. Oordeelt u zelf maar.
[voorbeeld 1] Door buurtvereniging Holterberg-Wildenhoek is Peutz gevraagd een second opinion te geven over
het akoestisch onderzoek ten behoeve van drie windturbines, opgesteld door Adviesburo Van der Boom. In hun
Notitie van 6 februari 2017 geeft Peutz zijn bevindingen weer en sluit af met de volgende zinnen:
“Er wordt opgemerkt dat een 1 dB strengere norm niet zinvol zou zijn omdat een dergelijk klein verschil in de
praktijk niet merkbaar/hoorbaar zou zijn. Omdat het te beoordelen Ldenniveau een jaargemiddeld niveau betreft
kan het zijn dat voor de ene dB reductie een aantal lawaaiige nachten voorkomen kan worden. Een reductie van 1
dB op een gemiddeld niveau kan bereikt worden door de oorzakelijke bron nog maar gedurende 80% van de tijd
in bedrijf te laten zijn. Een dergelijke reductie in bedrijfstijd is zeker merkbaar.”
[voorbeeld 2] In genoemde Bijlage 4 vermeldt Peutz op blz. 4 bij Inleiding en samenvatting o.a. “Aldus neemt de
geluidbelasting in deze 'worst case'-situatie als gevolg van de realisatie van het zonnepark met maximaal 0,2
dB(A)2 toe.” Interessant is wat Peutz bij voetnoot 2, waarnaar men verwijst, over die toename nog schrijft:
“Een toename van 0,2 dB betreft gehoormatig een marginale toename van de luidheid. Een toename van 3 dB is
weliswaar een verdubbeling van de geluiddruk, echter pas bij een toename van 10 dB zal het geluid gehoormatig
als dubbel zo luid worden ervaren. Om die reden is een toename van 1 dB slechts zeer beperkt waarneembaar.
Een toename van 0,2 dB zal om die reden niet waarneembaar zijn.”
Naar mijn mening zit er wat ruis op de lijn bij Peutz. Het staat u vrij om daar anders over te oordelen.”
36. Via de bandopname van de vergadering van de Raadscommissie op 18 februari 2019 is de discussie ook op dit
punt van geluidsbelasting goed te volgen. Wethouder Koenraad heeft daarin het volgende verklaard (bijna op het
einde van die vergadering; op de band na 1:04:07 minuten):
“Er is door de omgevingsdienst eigenlijk gezegd dat er geen geluidsonderzoek nodig is. Maar dat kan altijd
gevraagd worden natuurlijk, in de zienswijze. Stel je voor dat het echt een ding is, dan kan er in de
vervolgprocedure om gevraagd worden. We hebben eigenlijk toch wel zo’n onderzoek gedaan, waarbij de
zonnepanelen eigenlijk plat worden neergelegd, dat is dan de meest ongunstige variant. Dat is dus een eigen
onderzoek van ons geweest, dat hebben we dus door de OMWB toch laten doen, ondanks dat het geen
verplichting was, en dan is er sprake van een geluidstoename van een half tot 0,7 decibel op één woning. Dat blijft
dus binnen de normen en dat is dus het minst positieve scenario, want alle zonnepanelen staan altijd onder een
hoek, waardoor het inderdaad gunstiger uitpakt.”
Na de technische vraag van raadslid Van Nassau (zoals bij onderdeel 31 is beschreven), vervolgt de wethouder:
“Het is natuurlijk een geluidsonderzoek wat niet verplicht is; waarvan de OMWB heeft gezegd ‘je hoeft het niet te
doen’; een vormvrije MER is dat dan; dus het is voor de ruimtelijke ordening eigenlijk ook niet essentieel en
waarschijnlijk zal de vraag terugkomen in de zienswijze, die zie ik wel aankomen.”
Ik kan niet ontkennen dat ik verrast ben door deze uitspraken van de wethouder.
In die laatste zin stelt de wethouder expliciet dat zij wel ziet aankomen dat er in de zienswijze op dat
geluidsonderzoek nog nader zal worden ingegaan. Wat bedoelt ze daar nu mee?
VERZOEK: Er is dus een eigen geluidsonderzoek geweest, in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de OMWB.
Graag ontvang ik daarvan een exemplaar.
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VRAAG 58: Dat onderzoek is volgens de wethouder te beschouwen als een vormvrije MER. Klopt dat?
VRAAG 59: a) Geluid is volgens de wethouder voor de ruimtelijke ordening niet essentieel. Kunt u dat bevestigen?
b) In bovenstaand citaat stelt de wethouder expliciet dat zij wel ziet aankomen dat er in de zienswijze op dat
geluidsonderzoek nog nader zal worden ingegaan. Bedoelt zij daarmee: wij weten dat het niet klopt, maar we
repareren dat nog wel via de behandeling van de zienswijzen? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
37. Geluid blijft een raar fenomeen. Ik kan me als leek voorstellen dat zonnepanelen die (zoals gebruikelijk) onder een
hoek worden opgesteld, méér geluidstoename op bepaalde woningen geven dan platgelegde panelen. Toch
beweert de wethouder dat berekeningen die uitgaan van plat neergelegde zonnepanelen “de meest ongunstige
variant” is.
VRAAG 60: Kunt u die uitspraak bevestigen? Graag een toelichting.
38. Ik constateer dat er aan de ruimtelijke onderbouwing van 04-01-2019 is toegevoegd ‘Bijlage 4 Akoestisch
onderzoek reflectie geluid’. Deze bijlage 4 bestaat hoofdzakelijk uit het rapport van Peutz, te weten
Rapportnummer D 3155-1-RA-002 d.d. 5 oktober 2018. Bijlage 4 bevat ook een brief van de OMWB d.d. 30
november 2018, waarin melding wordt gemaakt van een eerder OMWB-advies, van 26 september 2018. Bij
‘Beoordeling onderzoek’ worden de eerdere opmerkingen in ZWART weergegeven en de controle van de
opmerkingen in BLAUW. Het is aannemelijk dat het advies van de OMWB van 26 september 2018 een beoordeling
was van Rapport 001.
VERZOEK: Er is dus kennelijk een Peutz-rapport 001, gevolgd door een brief van de OMWB d.d. 26 september 2018.
Graag ontvang ik van beide documenten een exemplaar.
VRAAG 61: Kunt u, vooruitlopend op de inwilliging van bovenstaand verzoek, aangeven wat de verschillen waren
tussen de twee rapporten die door Peutz in dit kader zijn opgesteld?
39. In aansluiting op onderdeel 37: het is niet interessant wat ik daar als leek of als jurist van vind, van die
geluidsbelasting en van genoemd onderzoek van Peutz d.d. 5 oktober 2019. Namens cliënten heb ik daarom aan
een onafhankelijk adviesbureau de opdracht gegeven het effect van het beoogde zonnepark op de
geluidsbelasting veroorzaakt door het bestaande windpark, nader te beoordelen. Gelieve bijgaand MEMO
‘Beoordeling effect van zonnepark op geluidsbelasting door windpark Roosendaalse Vliet’ d.d. 15 april 2019 (zie
bijlage 1) te beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast. Ik beperk me nu tot het citeren van de conclusies
uit dit M+P MEMO (blz. 4) en het formuleren van slechts enkele vragen daarover.
“Conclusies
Het RMVW is niet geschikt om het effect van het zonnepark op de geluidsbelasting door het windpark te
berekenen. Kwalitatieve beschouwing van transmissiepaden leidt tot het inzicht dat de stand van de afliggende
panelen zodanig is dat via deze panelen een indirect transmissiepad richting de woningen ontstaat. Dit heeft tot
gevolg dat de geluidsenergie maximaal kan verdubbelen. Zonder aanvullend onderzoek moet dus rekening
worden gehouden met een toename van 3 dB. Indien dit wordt verrekend met de geluidsbelasting zonder
zonnepark, blijkt dat het risico op overschrijding van de normen uit het Activiteitenbesluit groot is.”
VRAAG 62: Onderschrijft u de inhoud van dit M+P MEMO en daarmee ook de conclusies? Graag een toelichting.
VRAAG 63: a) “Zonder aanvullend onderzoek moet dus rekening worden gehouden met een toename van 3 dB.”
Gaat de gemeente dat benodigde aanvullend onderzoek uitvoeren? b) Cliënten wensen dat het effect dan wordt
gemeten bij bestaande combinaties van wind- en zonneparken. Bent u bereid aan die wens tegemoet te komen?
VRAAG 64: Wat voor consequenties verbindt de gemeente voor het overige aan de inhoud van dit M+P MEMO?
VRAAG 65: Leidt een en ander tot een herziening van uw besluit over de m.e.r.-beoordelingsnotitie d.d. 5 juli 2018
(zoals hierboven beschreven bij onderdeel 30)? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
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40. M+P concludeert dat het zonnepark zal leiden tot een toename van de geluidsbelasting van het windpark.
Dit heeft, ook al zou in een gemiddeld windjaar worden voldaan aan de geluidsnormen, consequenties.
Ik citeer thans uit het M+P MEMO (blz. 3, derde bullet):
“De windgegevens die ten grondslag liggen aan de emissiebepaling hebben betrekking op de langjarige
windverdeling. Dit betekent dat de emissie in windrijke jaren hoger zal zijn. Zelfs al zou het zonnepark volgens de
methodiek RMVW in een meteogemiddeld jaar niet leiden tot een overschrijding van de normen, wil dat niet
zeggen dat dat ook geldt voor een windrijk jaar. Een toename van de geluidsbelasting vanwege reflecties heeft de
consequentie dat in een windrijk jaar eerder moet worden ingegrepen. Dit betekent inkomstenderving voor het
windpark. Of, indien toezicht en handhaving niet adequaat plaatsvindt, overschrijding van de normen die gelden
voor het windpark.”
VRAAG 66: Is de gemeente voornemens om lopende het kalenderjaar er actief op toe te zien dat de normen aan het
einde van het kalenderjaar niet zullen worden overschreden?
VRAAG 67: Wie gaat opdraaien voor de kosten die gepaard gaat met stilstand van de windturbines als de
aanwezigheid van het zonnepark er toe leidt dat de geluidsnormen worden overschreden?
41. Cliënten hebben het nodig geacht om inzake de geluidsbelasting terug te gaan naar de basis, te weten de
geluidsbelasting door windpark Roosendaalse Vliet te Roosendaal, zónder de aanleg van het zonnepark.
Daartoe is door het onafhankelijk adviesbureau M+P raadgevende ingenieurs BV een rapport opgesteld, door ir. E.
Nieuwenhuizen en ir. T. van Bron. Gelieve bijgaand RAPPORT ‘Geluidsbelasting door windpark Roosendaalse
Vliet te Roosendaal’ d.d. 16 april 2019 (zie bijlage 2) te beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast. Ik
beperk me nu tot het citeren van een gedeelte van de conclusies uit dit M+P RAPPORT (blz. 12) en het formuleren
van slechts enkele vragen daarover.
“Conclusies
Het staat naar ons oordeel niet vast dat het windpark in de huidige situatie voldoet aan de grenswaarden in het
Activiteitenbesluit. Er bestaat onduidelijkheid over de bedrijfsmodus die wordt toegepast. Daarnaast is de status
van de “bedrijfswoning” onduidelijk. In de eerste plaats moet de woning binnen de inrichtingsgrenzen liggen.
Maar daarnaast is de status ook afhankelijk van de vraag of de woning in de praktijk in gebruik is als
bedrijfswoning.“
VRAAG 68: Onderschrijft u de inhoud van dit M+P RAPPORT en daarmee ook de conclusies? Graag een toelichting.
VRAAG 69: a) “Er bestaat onduidelijkheid over de bedrijfsmodus die wordt toegepast.” Kunt u cliënten thans die
duidelijkheid wel verschaffen? b) U heeft hier als bevoegd gezag uiteraard informatie over. Is er ook controle door of
namens het bevoegd gezag of de juiste bedrijfsmodus in de praktijk wordt toegepast?
VRAAG 70: a) Deelt u de twijfel over de status van de “bedrijfswoning”? b) Volgens informatie van de zijde van de
heer Denissen (hij was woordvoerder van het windmolenpark Roosendaalse Vliet tijdens een hoorzitting) worden de
betreffende drie windmolens vanuit Spanje aangestuurd. Dat leidt bij mij al snel tot de conclusie dat Vlietweg 32 ten
onrechte wordt aangemerkt als bedrijfswoning. Deelt u die conclusie? Zo ja, welke gevolgen verbindt u daaraan? Zo
nee, dan graag een toelichting waarom u van mening bent dat Vlietweg 32 moet worden beschouwd als
“bedrijfswoning” in de zin van het Activiteitenbesluit.
Gelieve in uw antwoorden ook te betrekken bijgaande publicatie “De bestemming van een ‘molenaarswoning’
revisited” van Tijn Slegers (advocaat bij Van der Feltz Advocaten), en de uitspraak van de Afdeling van 19 december
2018 (ECLI:RVS:NL:2018:4180) die hij in dit artikel van commentaar heeft voorzien (zie bijlage 3).
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42. Genoemd M+P RAPPORT gaat (met name in Hoofdstuk 6 – Controlemetingen) ook nader in op de metingen die
door de omgevingsdienst OMWB zijn verricht in het kader van toezicht en handhaving. De conclusies in dit M+P
RAPPORT laten op dit punt aan duidelijkheid niets te wensen over. Ik citeer thans het tweede deel van die
conclusies (blz. 12) en formuleer nog enkele vragen daarover.
“Conclusies (…)
Wij zijn van mening dat de geluidsmetingen van de omgevingsdienst geen duidelijk beeld geeft van de
geluidsemissie van de windturbines van het windpark. De metingen zijn niet verricht conform de eisen in het
Reken- en Meetvoorschrift Windturbines en de resultaten geven aanleiding voor nader onderzoek.”
VRAAG 71: Gaat de gemeente dat benodigde nader onderzoek uitvoeren? Graag een toelichting, zeker bij een negatief
antwoord.
VRAAG 72: Wat voor consequenties verbindt de gemeente voor het overige aan de inhoud van dit M+P RAPPORT?
43. Zoals bij het bevoegd gezag bekend is, heb ik middels document [n] (20190327 WOB-verzoek geluidsbelasting
windpark RVliet) de documenten opgevraagd inzake controle op de geluidsbelasting, veroorzaakt door het
windpark Roosendaalsche Vliet. Op dat verzoek heb ik tot op heden nog geen inhoudelijke reactie ontvangen,
reden waarom ik een voorbehoud moet maken ten aanzien van dit onderwerp en mij het recht voorbehoud om
met een aanvullende zienswijze te komen. Een en ander hangt uiteraard samen met de datum waarop de reactie
van de gemeente door mij wordt ontvangen. Het is niet ondenkbaar dat die reactie c.q. de documenten die
daarmee beschikbaar worden gesteld, voor mijn cliënten aanleiding zijn voor een vervolgopdracht aan M+P
raadgevende ingenieurs BV of een ander deskundig bureau. Ik stel thans voor dat ik binnen vier weken na
ontvangst van de gevraagde documenten u daarover uitsluitsel zal geven.
44. In verband met geluidsbelasting c.q. geluidsoverlast is het van belang hoe de initiatiefnemers dat interpreteren.
In mijn document [j] heb ik al verwezen naar de brief d.d. 29 januari 2019, die door de heer Bas Welles,
bestuurder Greenton B.V., mede namens SPNRG 1 B.V. is verstuurd aan de Gemeente Roosendaal, ter attentie
van Klaar Koenraad, met als onderwerp ‘Reactie inspraakronde donderdag 24 januari jl.’
Ik citeer thans een gedeelte uit die ‘Beste Klaar-brief’ dat ik niet heb geciteerd in document [j]:
“Met betrekking tot geluidsonderzoek buurtschap Holterberg/Wildenhoek:
Verschillende onafhankelijk geluidsonderzoeken van specialistische bedrijven (oa.Peutz) tonen aan dat er geen
sprake zal zijn van een geluidstoename van het windmolengeluid in het buurtschap Holterberg/Wildenhoek, door
de bouw van het zonnepark aan de Evertkreekweg. Er zal eerder sprake zijn van een geluidsafname door de
verspreidende en dempende werking van de panelen, welke veroorzaakt wordt door de opstelwijze van de
panelen (hoek van 12-15 graden met de horizon). Om de invloed van geluidstoename door de zonnepanelen tot
een uiterste te onderzoeken, is voor de betreffende locatie een simulatie-berekening gerealiseerd waarbij de
panelen volledig vlak- plat op de grond worden gelegd. Dit in afwijking op de werkelijkheid, waarbij de panelen
onder een hoek van 12gr-15gr met de horizon worden geplaatst. Een plat en hard oppervlak levert een maximaal
geluid reflecterend oppervlak en levert daarmede een maximale geluidsversterking. De berekeningen resulteren
in een maximale geluidstoename van 0,5 db – 0,7 db op 1 woning, indien alle zonnepanelen horizontaal
vlakliggend worden geïnstalleerd. Er is onder deze omstandigheden nadrukkelijk van vrijwel geen geluidstoename
sprake op andere woningen (0,1 db). Een geluidstoename van 0,7 db is voor een geoefend luisteraar niet waar te
nemen. [vet door mij]
Met andere woorden: Indien de zonnepanelen vlak op de grond worden gelegd kan er sprake zijn van een
geluidstoename van maximaal 0,7db op één woning. De panelen worden echter opgesteld onder een hoek van
12,5-15 graden met de horizon, waarbij het geluid van de windmolens enerzijds wordt verspreid en anderzijds
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wordt gedempt door de opstellingswijze van de rijen panelen. Er is dan ook geen sprake van een verwachtte
geluidsversterking ten gevolge van de plaatsing van zonnepanelen.” EINDE CITAAT
VRAAG 73: De aanvrager stelt: “Een geluidstoename van 0,7 db is voor een geoefend luisteraar niet waar te nemen.”
Kan de gemeente zich met die uitspraak verenigen of neemt de gemeente daar afstand van? Graag een toelichting.
45. Inzake de financiële haalbaarheid, mag je stellen dat die steeds kleiner wordt. Allereerst citeer ik uit document [i]:
“Hoofdstuk 5 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid past op één A4-tje: blz. 47.
Interessant is wat er staat bij 5.1 Economische haalbaarheid over de financiële haalbaarheid van het hele project:
“DIEPP werkt samen met enkele Europese investeerders. Er zijn reeds afspraken met deze financiers over de
condities waaronder zij de bouw en exploitatie van het park zullen financieren. DIEPP borgt dat aan deze condities
kan worden voldaan en daarmee het project gefinancierd kan worden. De financiële haalbaarheid hangt verder
samen met het verkrijgen van de SDE+ subsidie. Er wordt naar gestreefd om in het najaar van 2018 een
subsidieaanvraag in te dienen. Indien de SDE+ subsidie wordt toegekend is sprake van een economisch
uitvoerbaar plan.” EINDE CITAAT
46. Inzake de financiële haalbaarheid, spreekt de ‘Beste Klaar’-brief van 29 januari 2019 boekdelen.
De initiatiefnemers gaan in die brief o.a. in op de gevolgen van uitstel van behandeling in de raadscommissie van
24 januari 2019. De heer Bas Welles, bestuurder Greenton B.V., stelt, mede namens SPNRG 1 B.V.:
“Gevolgen voor SPNRG-1
Als de gevolgen van het door de commissievergadering genomen besluit niet worden hersteld, dan brengt dat
met zich mee dat SPNRG-1 zich niet meer kan inschrijven voor de voorjaarsronde van de SDE+ subsidie
(deze start op 12 maart en eindigt op 4 april 2019). SPNRG-1 zou daardoor ernstig worden benadeeld. Het is
namelijk zeer onzeker of er vanaf 2020 voldoende subsidie voor dergelijke grondgebonden zonneenergieprojecten zal zijn in de vernieuwde SDE++ regeling. In ieder geval zal de subsidie lager zijn dan dit jaar. Dat
betekent dat de najaarsronde 2019 naar alle waarschijnlijkheid zal worden overschreven. Om een kans te maken
op subsidie, zal het project in dat geval voor een heel (te) laag subsidiebedrag moeten worden ingeschreven.”
EINDE CITAAT
47. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat moge blijken uit de slotzinnen van diezelfde brief van 29 januari:
“Voorbehoud rechten
Gelet op de potentiele schade die wij door deze hele gang van zaken in dit project kunnen lijden behouden wij ons
alle rechten voor. Wij zijn teneinde raad en hebben daarom ook aandacht gevraagd bij de Deense en Nederlandse
ambassade voor deze hele gang van zaken.” EINDE CITAAT
Ik betitelde die slotzin al eerder, in document [j], als een verbazing-wekkende zin van de kant van de initiatiefnemers en vroeg mij toen af:
Sinds wanneer hebben ambassadeurs tot taak om subsidies in een ander land veilig te stellen?
VRAAG 74: a) Heeft u signalen ontvangen, in welke vorm dan ook, dat er inderdaad contact is geweest tussen de
initiatiefnemers en de Deense en/of de Nederlandse ambassade over deze kwestie? b) zo ja, graag een toelichting.
48. Uit bovenstaand citaten valt op te maken dat de initiatiefnemers steeds minder hoop hebben op het verkrijgen
van het bedrag aan SDE+ subsidie dat men voor ogen had bij de start van dit project. Dit project glijdt daarmee af
in de richting van een plan dat economisch niet langer uitvoerbaar is.
49. Over de financiële haalbaarheid en economische uitvoerbaarheid is ook gediscussieerd in de Raadscommissie op
18 februari 2019. Raadslid Yap vraagt daarin aandacht voor en verwijst daarbij naar genoemde brief van initiatiefnemers van 29 januari en het feit dat men nu die 1e ronde (voorjaarsronde) voor de subsidie niet meer haalt.
Via de bandopname van 18 februari 2019 is ook deze discussie goed te volgen.
Wethouder Koenraad komt met de volgende reactie (op de band na 39:43 minuten):
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“De financiële haalbaarheid. U zegt: het risico dat het inderdaad niet doorgaat. U heeft een brief gekregen. Het is
ook als risico opgenomen. Het wordt ook als risico aangegeven, dat als men de SDE-subsidie niet krijgt, dat het
misschien niet financieel haalbaar is. Van de andere kant: dat hoort ook wel een beetje bij de onderhandelingen
natuurlijk, om te zorgen dat je wel juist bij de 1e tranche zit. Want het kost ze wel geld; er zit wel iets verschil
tussen de najaarstranche en de voorjaarstranche.” De wethouder verwijst ook nadrukkelijk naar de anterieure
overeenkomst en stelt: “De ambtelijke ondersteuning gaan ze toch betalen, ook al gaat het niet door.”
Raadslid mw. Vermeulen vraagt daar bij interruptie nog op door, op dat verschil tussen de 1e en 2e tranche.
“Het potje wordt kleiner en wordt verdeeld over meer aanvragers, ” aldus wethouder Koenraad.
VRAAG 75: Klopt het dat een aanvraag zoals deze altijd getoetst moet worden op economische uitvoerbaarheid?
VRAAG 76: Kan dat ook een weigeringsgrond zijn? Zo ja, is er dan hier, mede gelet op het niet kunnen inschrijven voor
de voorjaarstranche, aanleiding om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren? Graag een toelichting.
50. In de ontwerpbeschikking wordt op blz. 10/21 gewag gemaakt van de noodzaak van een Bibob-toets. Die toets op
basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) heeft nog niet plaats
kunnen vinden “omdat u feitelijk en juridisch niet in staat was de noodzakelijke gegevens te verschaffen die
noodzakelijk zijn om een Bibob-toets uit te voeren”, aldus de ontwerpbeschikking, die als ‘escape’ bepaalt dat de
aanvrager van de omgevingsvergunning uiterlijk drie weken voor de aanvang van de bouw van het zonnepark de
noodzakelijke gegevens moeten worden ingediend, waaruit moet blijken hoe de bouw en aanleg van het
zonnepark gefinancierd wordt. Vervolgens wordt in de ontwerpbeschikking benadrukt dat het college van B&W
de reeds verleende omgevingsvergunning kan intrekken als de Bibob-toets daartoe aanleiding geeft.
VRAAG 77: Waarom is de aanvrager ‘feitelijk en juridisch’ niet in staat gebleken om de noodzakelijke gegevens te
verschaffen voor de Bibob-toets?
VRAAG 78: Een en ander kan leiden tot het intrekken van de reeds verleende omgevingsvergunning. a) Wanneer gaat
u dat daadwerkelijk doen? b) Hoe groot acht u de kans daarop?
VRAAG 79: Is deze verkeerde volgorde van toetsen aan de Bibob niet te vermijden? Graag een toelichting.
VRAAG 80: Als de aanvrager, op welk moment dan ook, inzicht heeft gegeven in de financiering van dit project, kan
dat dan voor u aanleiding zijn om de vergunning te weigeren dan wel in te trekken, vanwege het feit dat het project
economisch niet uitvoerbaar blijkt te zijn?
VRAAG 81: Zijn er bij u signalen bekend dat de investeerders er op enig moment de stekker zullen uittrekken?
VRAAG 82: a) Als de aanvraag alsnog wordt ingetrokken, is er dan nog steeds de verplichting dat de ambtelijke
ondersteuning, waarover de wethouder sprak [zie onderdeel 41], moet worden vergoed? b) Over welk bedrag gaat
dat dan?
51. Het kan niet anders of de economische uitvoerbaarheid hangt ook samen met de reservering in dit project voor
de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. Ik ging daar al eerder op in, getuige dit citaat uit document [i]:
Nieuwe elementen in de aangepaste Ruimtelijke onderbouwing zijn de nieuwe tekening bij figuur 4.3: Opstelling
met reservering voor nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding en de toevoeging van de zin (onderaan blz. 50):
“Ook een definitieve instemming van het ministerie op deze werkwijze is verkregen.” EINDE CITAAT
In aanvulling op het gestelde in bovenstaand onderdeel 11 en de aldaar geformuleerde vragen 21, 22 en 23, vraag
ik in dit kader uw aandacht voor het beginsel van de rechtszekerheid; de onzekerheid omtrent het exacte,
definitieve tracé van die nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding ondermijnt in ieder geval de rechtszekerheid
voor omwonenden en andere belanghebbenden. Krijgt men te maken met een zonnepark dat niet één geheel
vormt, maar in stukken en brokken over het perceel wordt verdeeld? En wat vindt de Commissie Ruimtelijke
Kwaliteit hiervan, die (zo staat in de ontwerpbeschikking op blz. 7/21) op 2 mei 2018 een positief advies heeft
geformuleerd ten aanzien van het voldoen ‘aan de redelijke eisen van welstand’.
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Ik constateer dat, nota bene op verzoek van de aanvrager, er aan de ontwerpbeschikking (op blz. 15/21) de extra
voorschriften 14 tot en met 17 worden verbonden. Dit is eens te meer het bewijs dat deze locatie niet geschikt is
voor een zonnepark. Wie gaat er een half huis bouwen, in de hoop dat je het in de toekomst mag afbouwen?
VRAAG 83: Is de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit nader ingegaan op de reservering in dit project voor de nieuwe 380
kV hoogspanningsverbinding? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
VERZOEK: graag ontvang ik een afschrift van het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit d.d. 2 mei 2018.
VRAAG 84: In voorschrift 17 van de ontwerpbeschikking blijft onduidelijkheid bestaan over het bevoegd gezag inzake
de tracékeuze voor die nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding. a) Waarom staat daar “en de minister van
Infrastructuur en Waterstaat” tussen haakjes? b) Is daarmee een besluit van enkel de minister van Economisch Zaken
en Klimaat ook rechtsgeldig?
52. Ik constateer dat in de ontwerpbeschikking verwezen wordt naar bijlage 20, te weten de brief die Rho adviseurs
op 4 januari 2019 heeft aangeboden aan het college van B&W, inclusief de brief van de aanvrager aan leidingbeheerder Tennet van 7 november 2018. Die brief zat o.a. ook bij de stukken die het college aan de Raad heeft
gestuurd in het kader van het raadsvoorstel voor een ontwerp-VVGB. In de ontwerpbeschikking wordt daarnaast
op blz.12/21 gewag gemaakt van een brief van leidingbeheerder TenneT van 28 november 2018, waarin kennelijk
staat aangegeven “dat er geen sprake is van het schaden van de belangen van de leiding door de voorgenomen
werken of werkzaamheden.” Onduidelijk is waarom die brief van 28 november 2018 niet is opgenomen in de lijst
van ‘Bijgevoegde documenten’ (de opsomming van 21 documenten op blz. 1 en 2 van de ontwerpbeschikking). Ik
kan op dit moment ook niet beoordelen wat het verband is tussen die brief van 28 november en de vergunningvoorschriften 14 tot en met 17.
VRAAG 85: a) Waarom is de brief van TenneT van 28 november 2018 niet opgenomen in ‘Bijgevoegde documenten’?
b) Deze brief was evenmin ter inzage gelegd in deze procedure. Waarom niet?
VERZOEK: graag ontvang ik een afschrift van die brief van TenneT van 28 november 2018.
VRAAG 86: Is de omissie, zoals hierboven beschreven, voor u aanleiding om de procedure geheel of gedeeltelijk over
te doen? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
53. U heeft kennis genomen van alle documenten die ik in het begin heb opgesomd, als zijnde ‘hier herhaald en
ingelast’. Ik vraag thans uw extra aandacht voor document [e], de brief die ik namens cliënten op 9 september
2018 heb gestuurd aan college én de gemeenteraad inzake de MER-plicht voor Solarpark Evertkreekweg en
waarin het besluit van het college van 5 juli 2018 als zou er geen MER nodig zijn, ter discussie wordt gesteld. In
aanvulling op het procedurele aspect, hierboven verwoord bij onderdeel 30 en ook vervat in vraag 56, wil ik thans
vooral ingaan op de inhoudelijke kant van de zaak. Cliënten betreuren het dat tot op heden geen enkele reactie is
ontvangen op genoemde brief van 9 september 2018. Over de geluidsoverlast en de cumulatie dan wel mogelijke
toename zal ik niet gaan herhalen wat hierboven al is betoogd. Wel ontkom ik er niet aan nogmaals uw aandacht
te vragen voor de cumulatie van ingrepen ten aanzien van het woon- en leefklimaat van cliënten. In dat opzicht is
de inhoud van de aanmeldnotitie MER onjuist, wanneer men stelt (op blz. 13 aldaar):
“Het zonnepark leidt niet tot relevante effecten op het gebied van geluid, externe veiligheid en/of luchtkwaliteit.”
“Cumulatie In de omgeving van het zonnepark vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang met de
realisatie van het zonnepark kunnen leiden tot cumulatie van milieugevolgen.”
In vervolg op de in document [d] en [e] genoemde de uitspraak van de Raad van State van 27 juni 2018
(ECLI:NL:RVS:2018:2122), ben ik mij bewust van de einduitspraak d.d. 14 november 2018 van de Afdeling inzake
het zonnepark bij Sappemeer (ECLI:NL:RVS:2018:3693). In die uitspraak wordt het college van B&W in het gelijk
gesteld, wanneer zij in hun nadere motivering aangeven dat de gevolgen van de gaswinning van een geheel
andere aard zijn dan de aanleg en gebruik van een zonnepark. De Afdeling overweegt tevens (en bepaald niet
voor het eerst), dat er geen recht bestaat op een blijvend vrij uitzicht. Maar inzake cumulatie is er voor cliënten,
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anders dan in de uitspraak van 14 november 2018, juist wèl sprake van samenhang tussen de mogelijke komst van
het zonnepark en de gevolgen van de andere ingrepen ten aanzien van hun woon- en leefklimaat.
Kortheidshalve verwijs ik hierbij naar het M+P MEMO en het M+P RAPPORT en bovenstaande vragen daarover.
VRAAG 87: Waarom is er totaal niet gereageerd op mijn brief van 9 september 2018?
VRAAG 88: Belangrijke zin uit die brief van 9 september 2018: “Er is sprake van belangrijke nadelige gevolgen die het
project, in cumulatie, voor het milieu kan hebben; derhalve rust de plicht op de initiatiefnemers van het Solarpark om
een MER op te stellen.” Dit was voor het college kennelijk geen reden om het besluit van 5 juli 2018 te herzien.
Waarom niet?
54. Als ‘basis’ voor het volgende aandachtspunt citeer ik uit de Herziene beleidsvisie zonne-energie, waar in paragraaf
4.3 Economische en maatschappelijke randvoorwaarden & aandachtspunten staat dat de gemeente de volgende
economische randvoorwaarden hanteert en de volgende aandachtspunten voor zonneparken kent:
• Het aanleggen en onderhouden van zonneparken moet bij voorkeur uitgevoerd worden door lokale/regionale
bedrijven.
• Er moeten afspraken gemaakt worden met de gemeente over de (eventuele) tijdelijkheid van een zonnepark.
• De initiatiefnemer betrekt omwonenden en andere belanghebbenden vroegtijdig bij de planvorming.
• De initiatiefnemer onderzoekt de mogelijkheden voor participatie/ omgevingsfonds / energiecoöperatie.
Uiteraard verwijs ik in deze (nogmaals) nadrukkelijk naar mijn document [j], waarin ik ook uitvoerig aandacht heb
besteed aan genoemde vier punten. Het eerste punt leidt tot de volgende vraag.
VRAAG 89: Hoe is de eerste economische randvoorwaarde in dit project gewaarborgd (te weten: Het aanleggen en
onderhouden van zonneparken moet bij voorkeur uitgevoerd worden door lokale/regionale bedrijven.)?
Het tweede punt is naar uw mening voldoende gewaarborgd middels de anterieure overeenkomst.
Het vierde punt is hierboven al aan de orde gesteld bij onderdeel 13, wat heeft geleid tot de vragen 30 en 31.
Het derde punt zal ik hierna aan de orde stellen, waarbij ik (om misverstanden te voorkomen) als ‘startpunt’ eerst
het relevante gedeelte uit mijn brief van 13 februari 2019 (document [j]) zal citeren:
Over het vroegtijdig betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij het project (de derde bullet),
wordt in de ‘Beste Klaar’-brief inzake ‘zorgvuldigheid’ het volgende verwoord:
“Binnen deze ontwikkeling heeft nauwe afstemming plaatsgevonden met buurtvereniging Holterberg en
Wildenhoek, direct omwonenden en de Roosendaalse roeivereniging.”
Vanuit de buurtvereniging bereikte mij het signaal dat men erkent dat de initiatiefnemers van het zonnepark
contact hebben gezocht, in tegenstelling tot destijds de initiatiefnemers van het windpark. Op basis van een zeer
recent gesprek van mijn cliënten met de voorzitter van de buurtvereniging (hierna: BHW) kan daar nog het
volgende aan worden toegevoegd:
er worden op dit moment conceptvoorstellen uitgewisseld omtrent een compensatieregeling (vrij vertaald:
afkoopregeling); deze regeling dient ter voorkoming van de indiening van zienswijzen door omwonenden, want
dat zou verder oponthoud voor de initiatiefnemers met zich meebrengen. De bedoeling is dat een
definitieve regeling daarna door de initiatiefnemers individueel met omwonenden wordt afgewikkeld, zonder
verdere tussenkomst van BHW.
Voor het overige zijn de omwonenden door initiatiefnemers geïnformeerd middels een algemene brief d.d. 19
augustus 2018. Een kopie van die brief stuur ik mee; excuses voor de slechte leesbaarheid daarvan. Die brief is
inderdaad ruim verspreid.
Van een bewoner van de Vlietweg kreeg ik zeer recent de volgende reactie op die brief:
“Al een hele tijd geleden een brief in de bus gekregen dat wij in het gebied vallen waar men in aanmerking komt
voor compensatie in de vorm van gratis stroom, zonnepanelen en of participeren in het zonnepark. Daarna niets
meer van gehoord, tot ik erachter kwam dat buurtvereniging Holterberg een bijeenkomst had met betrekking tot
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het zonnepark, ik gebeld naar de contactpersoon, deze wist te vertellen dat dit een initiatief was van de vereniging
en verder geen officiële status had, het was nog te vroeg, de procedures liepen nog.
Daarna ook weer stilte, van een eventuele compensatie hebben wij nog helemaal niets gehoord, laat staan een
voorstel.”
De Roosendaalse roeivereniging laat een iets ander geluid horen. Desgevraagd laat de voorzitter mij weten (per
mail, op 12 februari 2019) : “Ja, de initiatiefnemer heeft inderdaad contact gezocht met de roeivereniging en er
vindt afstemming plaats.”
EINDE CITAAT uit mijn brief aan de Gemeenteraad van 13 februari 2019, hierboven aangeduid als document [j].
55. In de Raadscommissie op 18 februari 2019 is er ook aandacht besteed aan het betrekken van de omwonenden bij
dit proces. Ik beroep me weer op de bandopname van die vergadering om na te gaan wat er precies gezegd is.
Raadslid Van Nassau komt aan het woord in de ‘eerste ronde’ (vanaf 00:02:10 op de band) en hij verwijst daarbij
naar mijn brief aan de Raad (van 13 februari 2019) en zegt dat er enkele bezwaren zijn blijven hangen bij het CDA
Roosendaal:
“De eerste sluit aan bij de eerder aangenomen motie co-creatie. Het betrekken van zoveel mogelijk inwoners zou
centraal moeten staan in een aanvraag, waarbij betrekken niet geldt als ‘op de hoogte stellen van’. Het staat juist
voor meepraten, actief informatie verspreiden, zeker wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over een
compensatieregeling.”
Wethouder Koenraad komt op dat punt met de volgende reactie:
“Ik heb me wel echt goed verdiept in alle stappen die genomen zijn door de aanvrager op de Evertkreekweg en
daar is toch echt wel heel veel zorg en aandacht geweest voor de mogelijke bezwaren en de voorkeuren van de
leden van de buurtvereniging. Het is ook zo dat zij uiteindelijk ook een aanbod hebben gekregen, bijvoorbeeld zij
krijgen gratis elektriciteit. (…) Die participatie vinden we heel belangrijk, staat in onze visie, en daar sturen we ook
op en daar toetsen we ook op, maar het kan niet zijn dat je om die reden zegt: we geven geen verklaring [van geen
bedenkingen; LK] af, omdat het gewoon niks met ruimtelijke ordening te maken heeft.”
VRAAG 90: a) Hoe stuurt de gemeente op de voorwaarde van participatie? b) Hoe toetst de gemeente daarop?
VRAAG 91: Waarop baseert de wethouder haar uitspraak dat de leden van de buurtvereniging gratis elektriciteit
krijgen van de initiatiefnemers van het zonnepark?
VRAAG 92: De initiatiefnemers gaan in de contacten met de Buurtvereniging Holterberg en Wildenboek bij het
aanbieden van een éénmalige vergoeding uit van een contour van 1250 meter. Acht de gemeente dat redelijk?
Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
VRAAG 93: Heeft de gemeente zicht op de participatie van de zijde van de roeivereniging (lees: de contacten tussen de
initiatiefnemers en de roeivereniging)? Zo ja, voldoet die aan uw minimumeisen voor participatie?
VRAAG 94: Heeft de gemeente zicht op de contacten tussen de initiatiefnemers en de bewoners van Vlietweg?
Zo ja, voldoen die aan uw minimumeisen voor participatie?
VRAAG 95: a) Heeft de gemeente, in overeenstemming met de eigen beleidsvisie, nog andere “omwonenden en
andere belanghebbenden” in het vizier dan hierboven in de voorgaande vragen zijn benoemd? b) Zo ja, welke dan? En
heeft de gemeente daar de aandacht op gevestigd in de contacten met de initiatiefnemers?
56. Cliënten zijn in het bezit van een brief van de initiatiefnemers van 12 april 2019, waar de leden van de
buurtvereniging individueel (zo lijkt het althans) als bewoners van 20 woningen binnen een contour van 1250
meter een aanbod krijgen, dat bestaat uit drie keuzemogelijkheden, te weten (en ik citeer):
Optie A; levering gratis energie van zonnepark, exclusief van toepassing zijnde (energiebelastingen) en BTW;
Optie B; levering en installatie van zon-pv-systeem voor maximaal het bedrag van optie C;
Optie C; betaling van een eenmalige vergoeding van in totaal € 300.000,-- ten behoeve van de Leden binnen
de contour van 1250 meter, welke Leden zijn vermeld in de aan deze brief gehechte bijlage 2. “ EINDE CITAAT
VRAAG 96: a) Verandert dit iets aan uw antwoord op vraag 89? b) Is gratis dan nog wel echt gratis?
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57. Voor de onnodige teloorgang van goede landbouwgrond verwijs ik (wederom) naar mijn brief aan de Raad van 13
februari 2019, document [j], waar op pagina 6 het volgende staat:
“ Volgens de inspraakreactie van de heer Naalden van de ZLTO gaat het bij het betrokken perceel om hoge
kwaliteit landbouwgrond; ik heb hem op 24 januari niet horen zeggen dat er hinder en schade is vanwege een
bestaand 380kV tracé en al evenmin vanwege (beperkingen door) de aanwezige ondergrondse 150kV-leiding.
Zoals wij als omwonenden zelf kunnen constateren, wordt er gezaaid en geoogst vanaf de uiterste grenzen van
het betreffende perceel, zonder enige waarneembare afwijking in de aard, kwaliteit en/of opbrengst van de
geoogste producten onder of nabij de bovengrondse 380kV leidingen en boven of nabij de ondergrondse
elektriciteitsleidingen. De ZLTO verwacht wel veel schade en na uiteindelijke verwijdering langdurige schade aan
het bodemleven onder de zonnepanelen. De ZLTO onderstreept het basisprincipe dat goede landbouwgrond
beschikbaar blijft voor landbouwproductie. [citaat uit inspraak ZLTO] Van een tweede, nieuw 380kV tracé over dit
perceel is vooralsnog geen sprake. Tennet heeft recent aangegeven een ander voorkeurstracé te overwegen.
Overigens zou dit slechts van beperkende invloed zijn indien een van de masten in het perceel geplaatst zou
worden, maar dat zal niet het geval zijn, zoals dat ook nu bij het bestaande 380kV tracé niet aan de orde is (die
mast staat aan de voet van de Holterbergsedijk).
In aanvulling op bovenstaande reactie van cliënten, citeer ik hier (in algemene zin) de inspraak van de heer
Naalden, voorzitter van de ZLTO, zoals verwoord op 24 januari 2019:
“Verder constateren wij dat er eenvoudig geschermd wordt met de dubbeldoel functie van zonneparken. Hier
worden door ontwikkelaars in onze ogen bepaalde verwachtingen gewekt waarvan wij twijfels hebben of dit op
lange termijn gegarandeerd wordt. De grond zal verschralen, door het gebrek aan zonlicht en bemesting. Ook de
weerbaarheid van de grond zal, door het afnemende organische stof gehalte dalen. Dit heeft een groot effect op
de waterhuishouding.
Er is maar 1 goed 2e doel van een zonnepark, dat is de bescherming tegen weersinvloeden. Daken dus. En dan
wordt stroom opgewekt waar het gebruikt wordt. Hier is nog veel te winnen. Kortom, als gemeente meer sturen
naar daken. Stel eisen bij nieuwbouw van bv logistieke gebouwen. (…)
In het kader van de gehele klimaattransitie zetten wij vraagtekens bij de absolute duurzaamheid van
grondgebonden zonneparken. Dan doel ik niet op de CO2 uitstoot of milieubelasting bij de productie van de
panelen. Maar juist de belangrijkste functie van landbouwgrond met een groeiend gewas is het vastleggen van
CO2! En dat gaat verloren bij realisatie van zonneparken.” EINDE CITAAT
VRAAG 97: De ZLTO verwacht wel veel schade aan de kwaliteit van de landbouwgrond en na uiteindelijke verwijdering
langdurige schade aan het bodemleven onder de zonnepanelen. a) Is er voor u aanleiding om aan die toekomstverwachtingen van deskundigen te twijfelen? b) Als u het met de ZLTO op dat punt eens bent, hoe is het dan mogelijk
dat u straks het zonnepark geschikt acht voor begrazing door varkens of schapen (zoals hierboven geciteerd, bij
onderdeel 12)? c) Zal die begrazing dan kunnen worden voorgezet gedurende de hele ‘levensduur’ van het zonnepark,
te weten 25 jaar? Graag een toelichting, zeker bij een negatief antwoord. d) Is de gemeente zich bewust van het feit
dat er op landbouwgrond met een groeiend gewas veel CO2 wordt vastgelegd? e) Als het beoogd perceel van circa 30
ha wordt ingericht als zonnepark, hoeveel CO2 opslag lopen we dan met z’n allen mis?
58. Al meer dan eens hebben we de stelling geponeerd dat de locatie aan de Evertkreekweg weliswaar beschikbaar is
voor de aanleg van een zonnepark, maar niet geschikt. Ook dat aspect is, zij het op een wat andere manier, ter
sprake gekomen op de raadsvergadering van 28 februari 2019, getuige het volgende gedeelte uit de notulen:
“De heer YAP: Voorzitter, onze fractie is wel benieuwd. Geeft u dan, geeft u eigenlijk dan niet liever de voorkeur
aan initiatieven van zonneparken die juist in gebieden komen die niet zijn uitgesloten op de visie. Of maakt het
voor u niet zoveel uit, mits ze aan de aanvullende voorwaarden voldoen.

KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O.
(vervolgpagina 23)

[S-B 20190418 ZIENSWIJZE zonnepark Evertkreekweg]

Mevrouw KOENRAAD: Ja, ik denk, voorzitter dat het college wel degelijk voorkeur heeft voor ongelukkige
gebieden waar verder toch niets nodig is, maar het feit is natuurlijk dat er een aanvraag wordt gedaan. En die heb
je ook gewoon in behandeling te nemen. Het is niet zo dat wij kunnen zeggen daar niet en daar wel, want dat
hebben wij in onze visie vastgesteld.“ EINDE CITAAT uit de notulen van de raad van 28 februari 2019 (blz. 16)
VRAAG 98: De wethouder is niet gelukkig met de aanvraag voor een zonnepark aan de Evertkreekweg, want dat is in
haar ogen géén “ongelukkig gebied waar verder toch niets nodig is.” Niettemin is het college voortvarend aan de slag
gegaan om dit zonnepark op deze locatie mogelijk te maken, ondanks het feit dat het volgens het eigen beleid daar
niet kon. Zoals o.a. uit de citaten hierboven bij de onderdelen 19 en 20 blijkt, is de waterberging, als essentieel
onderdeel om -in de ogen van het college- te kunnen afwijken van het eigen beleid middels de hardheidsclausule, ter
sprake gebracht door het college zelf en niet door de initiatiefnemers. a) Op welk moment is dat voor het eerst ter
sprake gebracht? b) Was de gemeente zich toen ook al bewust van het cumulatieve nadelige effect voor de
omwonenden? c) Zo ja, waarom heeft men het belang van het realiseren van het zonnepark juist op deze locatie,
groter en belangrijker geacht dan het beschermen van het woon- en leefklimaat van de omwonenden? d) Zo nee, is de
gemeente dan nu bereid bij die belangenafweging aan het woon- en leefklimaat van de omwonenden een groter
gewicht toe te kennen dan aan het realiseren van een zonnepark op een locatie die strijdig is met het eigen beleid?
59. In aansluiting op het gestelde in mijn document [k] (20190221 RAAD-ontwerp-VVGB Zonnepark Evertkreekweg;
onderwerp: verwarring over NETTO oppervlakte van de zonneparken) constateer ik dat daarover schriftelijke
vragen zijn gesteld door de raadsfractie van de PvdA. Op de dag van de besluitvorming door de Raad, te weten
28 februari 2019, heeft de wethouder daarover een brief gestuurd naar de Raad en die ook toegelicht ter
vergadering; zie ook het gestelde hierboven bij onderdeel 32, 33 en 34; zie ook de notulen van de raadsvergadering van 28 februari 2019 op dit punt (blz. 13-14 aldaar). In genoemde brief van de wethouder staat:
“Netto-oppervlakte beleidsvisie
Naar aanleiding van de raadsvragen van de PvdA-fractie van 22 februari 2019 over de netto oppervlakte
berekening voor zonneparken, is een verschrijving geconstateerd in de toelichtingen op het raadsvoorstellen voor
het afgeven van Verklaringen van geen bedenkingen door uw Raad. Bijgaand treft u dan ook de gecorrigeerde
toelichtingen aan. De correcties zijn dik gedrukt aangegeven.”
In die gecorrigeerde toelichtingen worden voor de twee te bespreken zonneparken (Hollewegje/Weihoek en de
Evertkreekweg) oppervlaktes genoemd van circa 2,75 ha en circa 25 ha.
VRAAG 99: a) Is de gemeente van mening dat genoemde oppervlaktes correct zijn weergegeven? b) In het ene geval is
de oppervlakte bepaald tot twee cijfers achter de komma, in het andere geval is het een mooi, rond getal. In beide
gevallen staat er in de ‘Toelichting raadsvoorstel’ het woord circa voor. Op welke wijze gaat u dan bepalen wanneer
het maximum van 75 hectare netto aan zonneparken is bereikt? c) Is bij de oppervlakte voor het zonnepark aan de
Evertkreekweg de strook die nu nog niet bebouwd mag worden, vanwege de reservering voor de nieuwe 380 kVverbinding, al wel meegeteld bij die ‘circa 25 hectare netto’? Of wordt dat getal hoger, als er definitief niet gekozen
wordt voor de nieuwe 380kV-verbinding op die locatie, schuin over dit perceel?
60. De ontwerpbeschikking die ter inzage lag, geeft mij, in aanvulling op bovenstaande, nog aanleiding tot de
navolgende opmerkingen en vragen.
VRAAG 100: Er wordt in het hele documenten maar liefst 5x een handtekening gezet namens B&W. Is er hier sprake
van drie of meer deelbesluiten of moet dit toch worden gezien als één, ondeelbare (ontwerp)beschikking?
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61. Bij onderdeel 28 citeerde ik al de volgende zinnen uit de ontwerpbeschikking, bij aandachtspunt 2 (op blz. 9/21):
“Het Waterschap Brabantse Delta benadrukt dat het buitendijkse gebied onbeschermd is en blijft tegen
hoogwater. Het bouwen in het buitendijkse gebied daar is dus voor eigen risico is. (etc.)”
VRAAG 101: De vraag die ik namens cliënten nadrukkelijk aan de GEMEENTERAAD wil voorleggen: Hoe strookt de
keuze van deze locatie voor een zonnepark met het begrip ‘een goede ruimtelijke ordening’? Toegegeven, er zijn in
het verleden in ons land gekkere dingen gebeurt, zoals het bouwen van een ziekenhuis in de uiterwaarden van een
grote rivier. Niettemin is hier de vraag aan de orde: is het plan voor een zonnepark op deze locatie wel verstandig?
62. In aansluiting op het gestelde in bovenstaande onderdelen 45 t/m 49, citeer ik thans uit de ontwerpbeschikking
(blz. 18/21): [… hebben wij overwogen dat…] “met aanvrager voorafgaand aan de onderhavige beschikking een
planschadeovereenkomst gesloten is, waarbij de realisatie van het project verder voor rekening is van de
aanvrager en deze economisch uitvoerbaar is.”
VRAAG 102: Hoe is de gemeente tot de conclusie gekomen, dat dit project economisch uitvoerbaar zou zijn?
63. Als de aandachtige lezer uit bovenstaande en uit alle andere informatie de conclusie trekt dat de functie van
waterberging in combinatie met dit zonnepark op deze locatie, er met de haren is bijgesleept, dan kan ik me daar
wel mee verenigen. Zonder deze zienswijze te belasten met al te veel bijlagen, wil ik toch verwijzen naar het
Waterplan Roosendaal van 16 juli 2004, waar in afbeelding 12 (op blz. 31 aldaar) de ‘Zoekgebieden voor regionale
waterberging’ staan weergegeven. Voor Roosendaal gaat het dan om zoekruimte ten zuiden van de stad, langs de
Molenbeek. Nergens lees ik dat er een probleem is ten noorden van de stedelijke bebouwing. Bovendien maak ik
uit informatie van omwonenden van de beoogde locatie aan de Evertkreekweg op, dat er misschien wel een
functie van waterberging in het verleden is bedacht voor deze plek, maar dat die in de praktijk nooit in werking is
getreden. Nooit! Omgekeerd: als de waterberging zoals die nu is bedacht voor de locatie aan de Evertkreekweg,
erg hard nodig zou zijn met het oog op de klimaatverandering, dan moet er toch ook een zeer positief advies van
de kant van het Waterschap Brabantse Delta aan dit besluit ten grondslag liggen. Onder verwijzing naar mijn
document [m] (WOB-verzoek) en het antwoord van de gemeente op 19 maart 2019, kan ik niet anders dan
concluderen dat er zo’n advies niet is. Het enige wat uit de toegezonden documenten valt op te maken (met name
uit diverse mails), is dat er t.z.t. een vergunning moet worden aangevraagd bij het Waterschap Brabantse Delta
“voor de gewenste waterberging”. Zie ook het gestelde hierboven, o.a. bij de onderdelen 16, 22, 27 en 58.
VRAAG 103: Als de zoekruimte voor waterberging zich ten zuiden van Roosendaal bevindt, waarom wordt dan nu de
waterberging ten noorden van de stad als zo belangrijk opgevoerd?
VRAAG 104: a) Waarom is er door de gemeente op dit belangrijke punt van waterberging, géén advies gevraagd aan
het Waterschap Brabantse Delta? b) Op blz. 11/21 van de ontwerpbeschikking staat dat er op grond van artikel
33.12.2 van de planregels van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Roosendaal-Nispen” er ter zake advies
wordt ingewonnen bij het Waterschap Brabantse Delta. U heeft ten aanzien van het aspect van de waterberging
kennelijk gehandeld in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan. U heeft immers géén advies gevraagd aan
het waterschap voor wat betreft de nieuw te realiseren waterberging. Bovendien staat er in art. 33.12.4 onder a sub 3
dat het verboden is om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning “waterlopen [te] wijzigen en afgravingsen ontgrondingwerkzaamheden uit te voeren anders dan normaal spitwerk, dieper dan 0,30 m.”
Welke consequenties gaat u daaraan verbinden?
64. Cliënten kunnen zich er niet mee verenigen dat het instrument van Co-Creatie niet op het beoogde zonnepark
Evertkreekweg van toepassing zou zijn. Ik vind daar in de op 7 februari 2019 unaniem aangenomen motie ook
geen enkele aanwijzing voor. Mondelinge informatie over een betrouwbare overheid en het argument dat de
zonneparken Hollewegje/Weihoek en Evertkreekweg qua procedure al zo vergevorderd zijn, acht ik niet van
belang. De beslissing over de aanvraag, daartoe ook gerekend de VVGB, dient te worden genomen op basis van de
dan geldende wetten en het beleid dat op dat moment van kracht is. Ik acht het beginsel van rechtsgelijkheid van
aanmerkelijk groter belang dat het argument dat de wijziging van het beleid voor vertraging in de procedure zou
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zorgen. Juist nu, bij de start van een voor Roosendaal volledig nieuwe ontwikkeling, te weten de opwekking van
duurzame energie, zet u de belangen van burgers en omwonenden opzij ten gunste van (in geval van de
Evertkreekweg) projectontwikkelaars, gesteund door investeerders uit Denemarken? Daar komt nog bij dat de
initiatiefnemers voor het zonnepark Evertkreekweg grotendeels zelf schuld hebben aan de grote vertraging bij de
behandeling van hun initiële aanvraag; ik hoef u maar te wijzen op de documenten die zijn ingediend in januari
2019, als aanvulling op de aanvraag van 19 april 2018. Zie ook mijn document [j] van 13 februari 2019, onder het
kopje ‘schadeclaim’. Dat rechtvaardigt geenszins de voorkeursbehandeling voor genoemde twee zonneparken.
VRAAG 105: a) Onderschrijft u het belang van rechtsgelijkheid, ook ten aanzien van de pilot co-creatie? B) Bent u
bereid co-creatie toe te passen op dit project voor het beoogde zonnepark aan de Evertkreekweg? Graag een
toelichting, zeker bij een negatief antwoord.
VRAAG 106: Overigens lees ik in de unaniem aangenomen motie van 7 februari 2019 dat het college wordt verzocht
“De raad tweemaandelijks over deze pilot co-creatie over alle zonneweides te informeren.” Het is inmiddels 17 april
als ik deze zin typ. Heb ik iets gemist? Of is er inmiddels al wel nadere informatie gewisseld tussen college en raad
over deze pilot co-creatie?
VERZOEK: graag ontvang ik van u de nadere informatie die door het college aan de raad is aangeboden inzake de
pilot co-creatie.

TOT SLOT (zie volgende pagina)
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TOT SLOT
Met klem herhaal ik dat cliënten van mening zijn dat beide ontwerpbesluiten, zowel van het College als van de Raad,
berusten op een ondeugdelijke dan wel onvolledige motivering en belangenafweging en dringen er dan ook bij u op
aan om bij de definitieve besluitvorming te komen tot een weigering van zowel de gevraagde omgevingsvergunning
als de gevraagde verklaring van geen bedenkingen.
Ik hecht eraan, om misverstanden te voorkomen, hier ook het gestelde van onderdeel 43 te herhalen:
Zoals bij het bevoegd gezag bekend is, heb ik middels document [n] (20190327 WOB-verzoek geluidsbelasting
windpark RVliet) de documenten opgevraagd inzake controle op de geluidsbelasting, veroorzaakt door het windpark
Roosendaalsche Vliet. Op dat verzoek heb ik tot op heden nog geen inhoudelijke reactie ontvangen, reden waarom ik
een voorbehoud moet maken ten aanzien van dit onderwerp en mij het recht voorbehoud om met een aanvullende
zienswijze te komen. Een en ander hangt uiteraard samen met de datum waarop de reactie van de gemeente door mij
wordt ontvangen. Het is niet ondenkbaar dat die reactie c.q. de documenten die daarmee beschikbaar worden
gesteld, voor mijn cliënten aanleiding zijn voor een vervolgopdracht aan M+P of een ander deskundig bureau. Ik stel
thans voor dat ik binnen vier weken na ontvangst van de gevraagde documenten u daarover uitsluitsel zal geven.
In deze zienswijze is op diverse plaatsen een (vetgedrukt) VERZOEK verwoord om bepaalde documenten te krijgen.
Namens cliënten behoud ik mij het recht voor om op die documenten nog een aanvullende zienswijze in te dienen.
Ik stel voor dat u mij tegelijk met het toesturen van de gevraagde documenten daarvoor een redelijke termijn stelt.
Zoals o.a. uit de ‘Toelichting raadsvoorstel’ blijkt, zal er inzake deze zienswijze ten aanzien van de ontwerp-VVGB een
hoorzitting plaatsvinden door de Hoorcommissie Ruimtelijke Ordening. Het is wellicht voorbarig, maar gelieve daarbij
rekening te houden met mijn verhinderdata; in de nabije toekomst betreft dat 26 april tot en met 12 mei (wegens
verblijf in het buitenland). Tevens verzoek ik u t.z.t. de datum voor genoemde hoorzitting ook met mij af te stemmen
in verband met mogelijke verhinderdata van de geluidsdeskundige ir. E. Nieuwenhuizen en van mijn cliënten.
Bij voorbaat dank daarvoor.
Ik hoor graag nader van u.
Hoogachtend,
(w.g.) Mr. L.J.J.M. (Bert) Klijs

Bijlagen:
1) MEMO ‘Beoordeling effect van zonnepark op geluidsbelasting door windpark Roosendaalse Vliet’ d.d. 15 april 2019,
M+P.BCBM.19.01.2, opgesteld door M+P raadgevende ingenieurs BV (omvang: 4 blz.);
2) RAPPORT ‘Geluidsbelasting door windpark Roosendaalse Vliet te Roosendaal’ d.d. 16 april 2019,
M+P.BCBM.19.01.1, opgesteld door M+P raadgevende ingenieurs BV (omvang: 19 blz.);
3) Publicatie “De bestemming van een ‘molenaarswoning’ revisited” van Tijn Slegers (advocaat bij Van der Feltz
Advocaten), gepubliceerd via de site van Omgevingsweb op 17 april 2019 (omvang: 2 blz.).
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1

Inleiding
In opdracht van Klijs & Co is door M+P onderzoek verricht naar de geluidsbelasting door drie
windturbines van windpark Roosendaalsche Vliet te Roosendaal. In de directe omgeving van het
windpark zal mogelijk een zonnepark worden gerealiseerd. Omwonenden geven aan veel overlast
te ervaren van het huidige windpark en denken dat het zonnepark het geluid van de windturbines
zal reflecteren. Hierdoor vrezen de omwonenden voor een onacceptabele toename van de hinder.
Voor het windpark is eerder akoestisch onderzoek verricht door adviesbureau Vanderboom [1]. Dit
onderzoek roept veel vragen op. Bovendien zijn nieuwe langjarige windgegevens van het KNMI
beschikbaar. Daarom is besloten om op basis van eigen berekeningen eerst de uitgangssituatie in
kaart te brengen. Vervolgens gaan we in op metingen die door de omgevingsdienst in het kader
van toezicht en handhaving zijn verricht [5].

4
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Normstelling
Windturbines vallen sinds 1 januari 2011 onder het Activiteitenbesluit (BARIM). Windturbines of een
combinatie van windturbines moeten volgens paragraaf 3.2.3 van het BARIM voldoen aan de norm
47 Lden en 41 dB Lnight op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens
van het terrein. De berekening wordt verricht volgens bijlage IV van de Activiteitenregeling
(RARIM).
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Bepaling van de emissieterm
De jaargemiddelde geluidsemissie, de emissieterm, is berekend uit het windsnelheidsafhankelijke
geluidsvermogen van de windturbine en de plaatselijke windverdeling op ashoogte.
De windturbine is van de leverancier Vestas, type V-90 en heeft een nominaal vermogen van
3.0 MW. Van dit type windturbine zijn verschillende geluidsspecificaties voorhanden. Op pagina 4
van het Vanderboom rapport [1] wordt het geluidsvermogen als functie van de windsnelheid op
10 meter hoogte gegeven. Deze gegevens komen overeen met operational mode 2 in de
datasheets van 2004 en 2005 van Vestas [2], [3]. Dit is een geluidsgereduceerde bedrijfsmodus die
ongeveer 2 dB stiller is dan operational mode 0 uit de voornoemde specificaties.
Het controlerapport van de omgevingsdienst [5] verwijst echter naar andere geluidsspecificaties [4].
Deze wijken in enige mate af van de door de Vanderboom gehanteerde gegevens en de
aanduiding van de bedrijfsmodus betreft hier wel “noise mode 0”. De metingen van de
omgevingsdienst geven geen uitsluitsel over de toegepaste modus, omdat bij de relevante
windsnelheid (VH ≈10 tot 12 m/s) geen metingen zijn verricht (zie verder hoofdstuk 6).
Het is niet duidelijk bij welke bedrijfsmodus de windturbines van het windpark in Roosendaal
precies opereren. Indien (per abuis) operational mode 0 is ingesteld, wat zeker niet ondenkbaar is,
zal de geluidsemissie bij bepaalde omstandigheden aanmerkelijk hoger zijn dan voorzien. Dit kan
een deel van de (op dit moment ervaren) hinder verklaren. In dit rapport geven wij inzicht in de
geluidsbelasting bij toepassing van vier bedrijfssituaties. Dit zijn:
operational mode 0 (LW = 109,3 dB(A) bij vH=12 m/s), zie [2];
operationale mode 1 (LW = 107,8 dB(A) bij vH=12 m/s), zie [2];
operational mode 2 (LW = 106,8 dB(A) bij vH=12 m/s), zie [2];
noise mode 0 (LW = 107,0 dB(A) bij vH=12 m/s), zie [4].
De brongegevens zijn verwerkt in figuur 1. De relatieve spectra zijn bepaald op basis van gegevens
bij vH=12 m/s.
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De turbines hebben een ashoogte van H = 105 meter. De lokale windtoestand op ashoogte is
afgeleid van meerjarige windstatistiek, dataset 2018, afkomstig van het KNMI. Hierbij is gebruik
gemaakt van de rekentool die beschikbaar is op onze website via http://www.mp.nl/rekentool. De
gegevens komen neer op een gemiddelde windsnelheid van 6,8 m/s (dagperiode) tot 7,4 m/s
(nachtperiode) op ashoogte. De lokale windverdeling wordt weergegeven in figuur 2.
De berekende geluidsbelasting geldt voor een gemiddeld jaar. Indien sprake is van een windrijk
jaar, zal de geluidsbelasting hoger zijn dan de waarden die in dit rapport worden gepresenteerd.
Het effect van een windrijk jaar kan oplopen tot een toename van meer dan 1 dB.
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Rekenmodel
Ten behoeve van het onderzoek is een rekenmodel opgesteld conform de methode in bijlage IV
van de Activiteitenregeling. De bodem is gemodelleerd als overwegend akoestisch zacht (Dbodem=1).
De wegen en waterpartijen zijn als harde bodemgebieden ingevoerd (Dbodem=0).
Voor de configuratie van de windturbines is uitgegaan van informatie in Google Earth. Voor de
locaties van de windturbines is uitgegaan van de volgende coördinaten:
windturbine 1: X=89127, Y=396620
windturbine 2: X=89491, Y=397051
windturbine 3: X=89933, Y=397492
De geluidsbelasting is berekend op diverse ontvangerpunten, gelegen bij woningen rondom het
windpark, op een hoogte van 5 meter.
Het rekenmodel wordt weergeven in figuur 3 in bijlage A. De invoergegevens van het rekenmodel
zijn opgenomen in bijlage B.

8
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Resultaten
De resultaten van de berekeningen zijn verwerkt in tabel I.

tabel I

berekeningsresultaten van windpark Roosendaalsche Vliet
Lnight
op.
mode 0

Lden
op.
mode 0

Lnight
op.
mode 1

Lden
op.
mode 1

Lnight
op.
mode 2

Lden
op.
mode 2

Lnight
noise
mode 0

Lden
noise
mode 0

Wildenhoeksestraat 6

41,9

48,2

41,4

47,7

41,0

47,3

40,3

46,5

02_A

Wildenhoeksestraat 1a

40,5

46,8

40,0

46,3

39,6

45,9

38,9

45,1

03_A

Wildenhoeksestraat 4

38,9

45,2

38,4

44,7

38,0

44,3

37,3

43,5

04_A

Wildenhoeksestraat 2

38,3

44,5

37,8

44,1

37,4

43,6

36,6

42,9

05_A

Holderbergsestraat 8

37,2

43,5

36,7

43,0

36,3

42,6

35,6

41,8

06_A

Holderbergsestraat 6

37,6

43,9

37,2

43,4

36,7

43,0

36,0

42,2

07_A

Holderbergsestraat 4

37,7

43,9

37,2

43,5

36,8

43,0

36,0

42,3

08_A

Holderbergsestraat 2

39,3

45,5

38,8

45,1

38,4

44,6

37,6

43,9

09_A

Holterbergsestraat 2

39,3

45,5

38,8

45,1

38,4

44,6

37,6

43,9

10_A

Holterbergsestraat 2b

35,8

42,1

35,4

41,6

35,0

41,2

34,2

40,5

11_A

Westelijke Havendijk 32

40,6

46,9

40,2

46,4

39,7

46,0

39,0

45,2

12_A

Westelijke Havendijk 30

38,1

44,4

37,6

43,9

37,2

43,5

36,4

42,7

13_A

Vlietweg 1

37,6

43,9

37,1

43,4

36,7

43,0

35,9

42,2

14_A

Vlietweg 4

38,7

45,0

38,3

44,5

37,8

44,1

37,1

43,3

15_A

Vlietweg 10

39,2

45,5

38,7

45,0

38,3

44,6

37,5

43,8

16_A

Vlietweg 14

38,9

45,2

38,4

44,7

38,0

44,3

37,2

43,5

17_A

Vlietweg 17

40,3

46,6

39,8

46,1

39,4

45,7

38,7

44,9

18_A

Vlietweg 32

45,4

51,6

44,9

51,2

44,5

50,7

43,7

50,0

19_A

Gastelsedijk Zuid 14

37,8

44,1

37,4

43,6

36,9

43,2

36,2

42,4

20_A

Wildenhoeksestraat 9

39,9

46,2

39,5

45,7

39,1

45,3

38,3

44,6

21_A

Wildenhoeksestraat 12

39,3

45,5

38,8

45,1

38,4

44,6

37,6

43,9

22_A

Wildenhoeksestraat 8

40,1

46,4

39,7

45,9

39,2

45,5

38,5

44,8

Naam

Omschrijving

01_A
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De door ons berekende geluidsbelasting is hoger dan de geluidsbelasting die in het Vanderboom
rapport is gepresenteerd, zelfs als we er van uitgaan dat de windturbines niet met operational
mode 0, maar met noise mode 0 draaien. De hoogste geluidsbelasting in dat geval, namelijk
50 dB Lden, treedt op bij de Vlietweg 32. Dit object is door Vanderboom als bedrijfswoning
aangemerkt en uitgesloten van toetsing. Het is de vraag of deze woning in de praktijk als
bedrijfswoning kan gelden.
Uitgaande van noise mode 0 wordt het adres Wildenhoeksestraat 6 in een gemiddeld meteojaar
blootgesteld aan een geluidsbelasting van bijna 47 dB Lden. Hier zal een geringe toename vanwege
het zonnepark in combinatie met een windrijk jaar kunnen leiden tot een overschrijding van de
grenswaarden in het Activiteitenbesluit.
Mogelijk is noise mode 0 standaard voor V90 windturbines die op land worden gebouwd, maar het
Vanderboom rapport geeft hierover geen informatie. Als de windturbines in werkelijkheid met
operational mode 0 draaien, is in de huidige situatie al sprake van overschrijding van de
grenswaarden. Dit zou ook een deel van de overlast van de omwonenden kunnen verklaren. Het is
daarom zaak om op te helderen onder welke condities de windturbines precies opereren.

10
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Controlemetingen
De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft in opdracht van de gemeente Roosendaal een
akoestisch onderzoek verricht bij het windpark Roosendaalsche Vliet [5]. Het doel van dat
onderzoek is het door middel van emissiemetingen vaststellen van het (windsnelheidsafhankelijke)
geluidvermogen van één van de drie windturbines van het windpark. Om meer inzicht te krijgen in
de oorzaak van de hinder bij de omwonenden geven wij hierbij een korte reactie op de metingen.
Het onderzoek is op een aantal punten niet uitgevoerd conform de richtlijnen in het Reken- en
Meetvoorschrift Windturbines (RMVW). De meetresultaten zijn daarom alleen als indicatief te
beschouwen. De volgende afwijkingen kunnen een significante invloed op de resultaten hebben:
1 Volgens het RMVW dienen de metingen te geschieden met een interval van 1 minuut. Bij de
metingen is een meetinterval van 10 minuten gehanteerd. Een meetinterval van 10 minuten is,
gezien de gangbare fluctuaties in het windaanbod, onvoldoende om een juist beeld te krijgen
van de geluidsemissie. De omgevingsdienst geeft als reden van de afwijking op dat meer
nauwkeurige gegevens niet beschikbaar waren. We wijzen er op dat de meetintervallen van het
SCADA systeem van Vestas eenvoudig kunnen worden gewijzigd. Volgens het RARIM is de
exploitant bovendien verplicht om de benodigde gegevens op te leveren. Tot slot kunnen de
gegevens ook zelf real time uit het SCADA systeem worden geacquireerd.
2 Het onderzoek is deels gebaseerd op gegevens die door de exploitant zijn aangeleverd. Omdat
niet uitsluitend is uitgegaan van eigen meetgegevens, is het van belang dat de data op de juiste
wijze wordt gesynchroniseerd. Hoewel dit in de praktijk erg lastig is, geeft het meetrapport geen
informatie over de wijze waarop dat is gedaan. Enkele discontinuïteiten in de resultaten geven
aanleiding om te vermoeden dat er sprake is van een mismatch in tijdsregistratie.
3 Bij de metingen dient te worden uitgegaan van de windsnelheid op ashoogte die conform de
power curve methode is berekend. Bij de metingen is uitgegaan van windsnelheidsmetingen
met een anemometer op de gondel van de windturbine. Dit is voor windsnelheden onder Vrated in
ieder geval onnodig.
4 Tijdens de metingen dient de hoek tussen de windrichting en de denkbeeldige verbindingslijn
tussen het meetpunt en de mast van de windturbine niet groter te zijn dan 15 graden. Het
rapport bevat geen afbeelding met de meetlocatie, zodat we niet hebben kunnen vaststellen of
de metingen binnen deze randvoorwaarde vallen. Daarnaast zijn er geen windgegevens in het
rapport opgenomen. Het voorschrift kan dus niet worden gecontroleerd.
Tot slot gaan we in op drie aspecten die ons zijn opgevallen en aanwijzingen kunnen geven voor de
hinder die door de omwonden wordt ervaren:
1 Uit de metingen van met name 24 december 2016 en 11/12 januari 2017 blijkt dat het spectrum
van de windturbine relatief veel energie in de lage frequentiebanden heeft. Een “vlak spectrum”
brengt een lagere overdrachtsverzwakking met zich mee. Dit kan grote invloed hebben op de
geluidsbelasting bij de woningen. Het is aan te bevelen om te onderzoeken of het gemeten
spectrum niet zal leiden tot overschrijding van de wettelijke normen.
2 De gemeten geluidsspectra geven aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van tonaal
geluid. Hoewel eventuele tonaliteit niet wordt meegenomen bij de beoordeling van het geluid
van windturbines, kan dit wel antwoord geven op de vraag waarom in de omgeving van het
windpark relatief veel geluidsklachten worden ingediend. Het is zinvol om dit nader te
onderzoeken.
3 In het windsnelheidsbereik tussen 10 en 12 m/s op ashoogte zijn geen geluidsmetingen verricht.
Het is wel nodig om metingen in dat gebied te verrichten, want zo kan worden achterhaald of bij
het windpark de juiste bedrijfsmodus staat ingesteld (zie ook het linker deel van figuur 1).
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Conclusies
Het staat naar ons oordeel niet vast dat het windpark in de huidige situatie voldoet aan de
grenswaarden in het Activiteitenbesluit. Er bestaat onduidelijkheid over de bedrijfsmodus die wordt
toegepast. Daarnaast is de status van de “bedrijfswoning” onduidelijk. In de eerste plaats moet de
woning binnen de inrichtingsgrenzen liggen. Maar daarnaast is de status ook afhankelijk van de
vraag of de woning in de praktijk in gebruik is als bedrijfswoning.
Wij zijn van mening dat de geluidsmetingen van de omgevingsdienst geen duidelijk beeld geeft van
de geluidsemissie van de windturbines van het windpark. De metingen zijn niet verricht conform de
eisen in het Reken- en Meetvoorschrift Windturbines en de resultaten geven aanleiding voor nader
onderzoek.
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figuur 3

overzicht van het rekenmodel
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Invoergegevens rekenmodel
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Naam

Omschr.

Vorm

X

Y

Maaiveld

Hdef.

Hoogte A

Hoogte B

Hoogte C

Hoogte D

Hoogte E

Hoogte F

Hoogtes

Gevel

1

Wildenhoeksestraat 6

Punt

89174.79

397357.97

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

2

Wildenhoeksestraat 1a

Punt

88935.85

397188.23

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

3

Wildenhoeksestraat 4

Punt

88755.86

397126.03

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

4

Wildenhoeksestraat 2

Punt

88694.6

397134.61

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

5

Holderbergsestraat 8

Punt

88590.72

397110.64

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

6

Holderbergsestraat 6

Punt

88591.31

397020.96

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

7

Holderbergsestraat 4

Punt

88574.14

396974.5

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

8

Holderbergsestraat 2

Punt

88641.03

396820.3

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

9

Holterbergsestraat 2

Punt

88622.09

396691.56

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

10

Holterbergsestraat 2b

Punt

88443.77

396381.02

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

11

Westelijke Havendijk 32

Punt

89255.24

396177.43

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

12

Westelijke Havendijk 30

Punt

89786.42

396314.69

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

13

Vlietweg 1

Punt

89894.85

396239.72

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

14

Vlietweg 4

Punt

89894.27

396371.21

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

15

Vlietweg 10

Punt

89901.77

396450.23

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

16

Vlietweg 14

Punt

89985.4

396577.69

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

17

Vlietweg 17

Punt

89952.52

396678.04

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

18

Vlietweg 32

Punt

89899.46

397210.95

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

19

Gastelsedijk Zuid 14

Punt

89924.17

398089.01

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

20

Wildenhoeksestraat 9

Punt

89378.82

397725.45

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

21

Wildenhoeksestraat 12

Punt

89264.93

397666.31

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja

22

Wildenhoeksestraat 8

Punt

89229.89

397541.47

0

Relatief

5

--

--

--

--

--

5

Ja
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bodemgebieden

Naam

Omschr.

Vorm

X-1

Y-1

Vormpunten

Omtrek

Oppervlak

Min.lengte

Max.lengte

Bf

1

harde bodem

Polygoon

89420.38

398515.23

45

6077.88

215958.39

11.73

1188.79

0

2

harde bodem

Polygoon

89622.54

396865.67

12

2430.68

17123.87

10.98

684.76

0

3

harde bodem

Polygoon

89490.45

396244.44

24

511.45

4473.35

8.47

47.31

0

4

harde bodem

Polygoon

89092.37

396244.82

4

235.44

2164.83

21.1

95.6

0

5

harde bodem

Polygoon

88904.89

396174.13

20

990.37

24276.84

5.43

178.53

0

6

harde bodem

Polygoon

89792.38

397063.01

17

575.42

7751.26

8.75

89.82

0

7

harde bodem

Polygoon

89673.51

397048.85

7

116.29

583.28

12.7

24.64

0

8

harde bodem

Polygoon

89555.25

396878.23

7

86.87

517.08

5.68

21.27

0

9

harde bodem

Polygoon

88008.39

395682.52

129

8075.08

60343.1

1.2

524.35

0

10

harde bodem

Polygoon

88554.05

396750.67

5

1341.99

3440.44

4.85

666.66

0

11

harde bodem

Polygoon

88563.88

397147.61

19

166.58

921.33

0.12

30.97

0

12

harde bodem

Polygoon

88701.63

397153.66

9

161.27

636.56

5.6

41.56

0

13

harde bodem

Polygoon

88766.48

397149.76

11

132.41

356.02

5.5

30.01

0

14

harde bodem

Polygoon

88919.87

397213.84

4

90.67

246.2

6.26

39.38

0

15

harde bodem

Polygoon

89128.9

397388.17

18

488.44

4740.63

3.93

70.28

0

16

harde bodem

Polygoon

89892.24

397204.48

15

282.57

2315.8

8.08

50.68

0

17

harde bodem

Polygoon

89081.34

396595.03

24

176.57

1062.71

0.5

27.42

0

18

harde bodem

Polygoon

88922.14

396096.31

26

908.83

26108.52

3.39

242.08

0

19

harde bodem

Polygoon

89372.99

397051.59

115

6727.24

30624.55

2.91

437.85

0

20

harde bodem

Polygoon

88556.02

396751.16

20

2017.25

17169.06

9.91

273.68

0

21

harde bodem

Polygoon

89891.89

397508.82

21

155.18

947.81

2.01

28.01

0

22

harde bodem

Polygoon

89951.49

396682.84

4

64.2

257.36

15.41

16.56

0
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Onderwerp

Beoordeling effect van zonnepark op geluidsbelasting door windpark Roosendaalsche Vliet

Van
E-mail
Telefoon
Kenmerk
Datum

Geachte heer Klijs,

In de directe omgeving van het windpark Roosendaalsche Vliet zal mogelijk een zonnepark worden
opgericht. Omwonenden geven aan veel overlast te ervaren van het windpark en denken dat het
zonnepark de situatie zal verergeren. Om het effect van het zonnepark op de geluidsbelasting
vanwege het windpark te bepalen, is door bureau Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie
“Geluidbelasting windturbines Roosendaal in woonomgeving na realisatie zonnepark”,
rapportnummer D 3155-1-RA-002 d.d. 5 oktober 2018. In het onderzoeksrapport wordt het effect

van het zonnepark op de geluidsbelasting vanwege het windpark vanuit drie punten belicht. We
gaan in deze memo in op de drie analyses.

Stralenmodel
Peutz stelt vast dat de zonnepanelen onder een hoek van 15 graden ten opzicht van het maaiveld
staan en betoogt dat reflectie daardoor slechts onder bepaalde omstandigheden kan optreden. Op
basis van een stralenmodel wordt geconcludeerd dat “er specifieke reflectie-effecten optreden die
naar verwachting leiden tot afname van de geluidbelasting ter plaatse van de woningen”. Dit wordt
geïllustreerd aan de hand van figuur 2.2 in het rapport. In deze figuur zijn de indirecte geluidsgolven,
die worden gereflecteerd in de panelen van het zonnepark, zodanig ingetekend dat ze niet bij woning
lijken te kunnen arriveren. Deze illustratie komt echter niet overeen met de fysische werkelijkheid.
In de eerste plaats is de illustratie alleen representatief voor transmissiepaden die in de richting oostwest lopen. Dit is het gevolg van de oriëntatie van de panelen. De panelen zijn namelijk
geprojecteerd onder een hoek van 15 graden met de oost-west-as. Een dergelijk transmissiepad is
van toepassing op de geluidsbelasting van de meest oostelijk gelegen windturbine op de woningen
aan de Wildenhoeksestraat. Voor transmissiepaden die van zuid naar noord lopen treden
andersoortige reflecties op. Laatstgenoemde situatie geldt voor transmissiepaden tussen de
middelste windturbine en een aantal woningen in het noorden van het onderzoeksgebied.
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In de tweede plaats gaat de beschouwing voorbij aan de hoogte van de windturbine. De bronhoogte
van windturbinegeluid is zo groot dat bij normale omstandigheden alleen reflecties in de bodem nabij
de ontvanger zullen optreden. Reflectiepaden via de bodem in het brongebied kunnen de woning
normaliter niet bereiken. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van het bovenste deel van
onderstaande figuur.
Met de komst van zonnepanelen ontstaan er wél transmissiepaden via reflecties in het brongebied.
Dit wordt schematisch weergegeven in het onderste deel van de figuur. De scheefstand van de
afliggende panelen van het zonnepark zorgt er voor dat het golffront in de richting van de woningen
afbuigt. De zonnepanelen zullen daarom niet leiden tot een afname van de geluidbelasting ter
plaatse van de woningen, maar tot een toename daarvan. Bij benadering kan worden gesteld dat er
sprake zal zijn van een verdubbeling van de geluidsenergie en dus een toename van 3 dB.

ontvanger

bron

figuur boven: situatie zonder zonnepark, reflectie in het brongebied gaat over de woning heen;
figuur onder: situatie met zonnepark, reflectie via de afliggende panelen naar de woning

Rekenmodel conform de methodiek RMVW
Peutz stelt dat met de methodiek beschreven in bijlage IV van de Activiteitenregeling (Reken- en
Meetvoorschrift Windturbines, verder aangeduid met RMVW, niet mogelijk is om “het daadwerkelijke
effect van de reflecties van de zonnepanelen in beeld te brengen”. De onderzoekers voeren echter
wel berekeningen uit conform deze methodiek, waarbij de zonnepanelen als volledig reflecterend
worden beschouwd. De werkelijke toename zou volgens Peutz in de praktijk kleiner zijn dan de
berekende waarde.
We delen het oordeel dat RMVW niet geschikt is voor het bepalen van het effect van de
zonnepanelen. We zijn het echter niet eens met de opmerking dat de methodiek als conservatief is
aan te merken. Dit komt doordat de systematiek geen rekening houdt met panelen onder 15 graden
met het horizontale vlak en de hierboven beschreven reflecties dus niet worden meegenomen.
Hoewel het RMVW ongeschikt is voor het beoogde doel, gaan we kort in op de rekenresultaten die
op pagina 11 van het rapport zijn samengevat.
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Ten eerste zijn de berekende geluidsbelastingen, zoals weergegeven op pagina 11, ongeschikt
voor toetsing aan de geluidsnormen in het Activiteitenbesluit. De belangrijkste redenen zijn:
Bij de berekeningen is een maximaal geluidsvermogen van de windturbine gehanteerd van
104 dB(A). Bij het oorspronkelijke akoestisch onderzoek van het windpark is uitgegaan van een 3
dB hogere emissie. Het is nog niet aangetoond dat de windturbines daadwerkelijk voldoen aan
die emissie. In werkelijkheid kan de emissie nog hoger liggen.
De meest zuidelijke windturbine is niet bij het onderzoek betrokken. Deze windturbine is ook
onderdeel van het windpark en dient te worden meegenomen bij de berekeningen.
De windgegevens die ten grondslag liggen aan de emissiebepaling hebben betrekking op de
langjarige windverdeling. Dit betekent dat de emissie in windrijke jaren hoger zal zijn. Zelfs al zou
het zonnepark volgens de methodiek RMVW in een meteogemiddeld jaar niet leiden tot een
overschrijding van de normen, wil dat niet zeggen dat dat ook geldt voor een windrijk jaar. Een
toename van de geluidsbelasting vanwege reflecties heeft de consequentie dat in een windrijk
jaar eerder moet worden ingegrepen. Dit betekent inkomstenderving voor het windpark. Of, indien
toezicht en handhaving niet adequaat plaatsvindt, overschrijding van de normen die gelden voor
het windpark.
Ten tweede zijn de relatieve effecten, zoals weergeven in de tabel op pagina 13, onrealistisch laag.
De toename zou maximaal 0,2 dB bedragen. Het feit dat de toename zo klein is, wordt mogelijk
veroorzaakt doordat bij de berekeningen is uitgegaan van een standaard bodemfactor Bf van 0,5 dan
wel 0,7 voor het omliggende gebied. Voor grasland dient echter een absorberende bodem met een
Bf van 1,0 te worden toegepast. De consequentie is dat de berekende geluidsbelasting voor de
uitgangssituatie relatief laag is en het berekende effect van het zonnepark dus te klein. Dit geeft een
onjuist beeld van de te verwachten toename van de geluidsbelasting.

Rekenmodel met schermen
Tot slot zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd waarbij de zonnepanelen zijn vervangen door
geluidsschermen. Peutz geeft zelf het volgende aan: “Deze wijze van akoestische modelvorming
wijkt af van de wettelijke beoordelingssystematiek en dient derhalve als indicatief te worden
beschouwd maar geeft inzicht in de effecten van het onder 15 graden plaatsen van de
zonnepanelen.” De analyse is niet in lijn met de logica. Er is geen overeenkomst tussen de werking
van een geluidsscherm en de constructie van de zonnepanelen. De afbeelding heeft daarom naar
ons oordeel geen toegevoegde waarde.
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Conclusies
Het RMVW is niet geschikt om het effect van het zonnepark op de geluidsbelasting door het
windpark te berekenen. Kwalitatieve beschouwing van transmissiepaden leidt tot het inzicht dat de
stand van de afliggende panelen zodanig is dat via deze panelen een indirect transmissiepad richting
de woningen ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat de geluidsenergie maximaal kan verdubbelen. Zonder
aanvullend onderzoek moet dus rekening worden gehouden met een toename van 3 dB. Indien dit
wordt verrekend met de geluidsbelasting zonder zonnepark, blijkt dat het risico op overschrijding van
de normen uit het Activiteitenbesluit groot is.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
M+P

Edwin Nieuwenhuizen
EdwinNieuwenhuizen@mp.nl

De bestemming van een 'molenaarswoning' revisited
door Tijn Slegers*
Exploitanten en planwetgevers van windparken opgelet. Het bestemmen van een zogenaamde
‘molenaarswoning’ bij een windturbine gaat niet altijd voor de wind, zo blijkt uit de uitspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van 19 december 2018 (ECLI:RVS:NL:2018:4180). Hiermee wordt het
bestemmingsplan voor “Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding” vernietigd.
Binding tussen woningen en windpark?
Dit plan kent aan meerdere woningen de aanduiding “overige zone – woning in de sfeer van het
windturbinepark” toe. De Stichting Oldambt Windmolenvrij en anderen appelleren tegen deze
planaanduiding. Zonder een reële en voldoende binding tussen de woningen en het windpark Delfzijl Zuid,
zou van wonen ‘in de sfeer van’ geen sprake zijn. Volgens appellanten kwalificeren de woningen als
gevoelige objecten in de zin van het Activiteitenbesluit. Aan de relevante normen uit dit besluit is ten
onrechte niet door de planwetgever getoetst. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat mee in deze
beroepsgrond.
Zij oordeelt (rov 22-23) dat “niet is komen vast te staan dat er tussen [betreffende] woningen en het
windpark zodanige technische, organisatorische en functionele bindingen zijn”. De woningen zijn niet
samen met het windpark Delfzijl Zuid aan te merken als één inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 4 Wet
milieubeheer. Zij kwalificeren dan ook niet als een ‘molenaarswoning’ gelegen in de sfeer van dat windpark.
De omstandigheden van dit geval rechtvaardigen aldus niet voornoemde aanduiding. Op basis van eerdere
rechtspraak, zoals onder meer de uitspraken van 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3405) en 17 januari
2018 (ECLI:NL:RVS:2018:141), had de planwetgever dit wel aangenomen. Ten onrechte, zo oordeelt de
Afdeling bestuursrechtspraak.
Relevant voor haar oordeel acht de Afdeling bestuursrechtspraak dat de bewoners van de woningen geen
initiatiefnemer van het windpark Delfzijl Zuid zijn en evenmin eigenaar zijn van de grond waarop een
windturbine wordt geplaatst. Bovendien zijn niet alle grondeigenaren en initiatiefnemers feitelijk bewoners
van die woningen of ter plaatse gevestigd. De Afdeling bestuursrechtspraak acht het daarom niet duidelijk
aangetoond dat er enige binding bestaat tussen de daadwerkelijke bewoners van deze woningen en het
windpark. De enkele omstandigheid dat bij overeenkomst is bepaald dat vanuit desbetreffende woningen
toezicht wordt uitgeoefend op de nabijgelegen windturbine(s), en deze toezichtstaak ook zou gelden voor
de daadwerkelijke bewoners van die woningen, doet niet af aan het oordeel dat niet is gebleken van reële
en voldoende bindingen tussen die woningen en het windpark Delfzijl Zuid.
Toetsing aan Activiteitenbesluit geboden
Nu de woningen in de onderhavige zaak géén onderdeel vormen van het windpark Delfzijl Zuid als
inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 4 Wet milieubeheer, had de planwetgever voor die woningen, in het
kader van een goed woon- en leefklimaat bij dat windpark, behoren te toetsen aan de normen uit het
Activiteitenbesluit over geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Het staat echter reeds vast dat (rov 24)
ter plekke niet aan die normen kan worden voldaan. Onderhavige uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak pakt voor de planwetgever en daarmee de exploitant van het Windpark Delfzijl Zuid
dus niet bepaald gunstig uit: de Afdeling vernietigt het bestemmingsplan.
Aandachtspunten planwetgever
Waar hadden zij bij de vaststelling van dat plan, in het licht van die bestaande rechtspraak, dan (nog meer)
op moeten letten? Het verschil met de onderhavige zaak is dat in eerdere rechtspraak, naast het bestaan
van zo’n ‘toezichtovereenkomst’ met de bewoners (als functionele binding), het windpark een gezamenlijk
initiatief met de exploitant betrof (als organisatorische binding). De particuliere grondeigenaren waren

mede-exploitant van het windpark. Voor een aanduiding als ‘molenaarswoning’ acht de Afdeling
bestuursrechtspraak het kennelijk noodzakelijk dat deze twee omstandigheden/bindingen zich op zijn
minst feitelijk voordoen. Dit oordeel is niet zo verrassend. Uit de rechtspraak bij artikel 1.1 lid 4 Wet
milieubeheer blijkt immers dat doorgaans twee van drie bindingen aanwezig moeten zijn om te kunnnen
spreken van een voldoende mate van binding in de zin van dat artikel. In deze zaak is daar (met alleen een
functionele binding gegeven zo’n ‘toezichtsovereenkomst’) geen sprake van, aldus de Afdeling
bestuursrechtspraak.
Overigens is ook van belang in welke mate een bepaalde binding aanwezig is, voor de mate waarin een
andere binding aanwezig dient te zijn (zodat in totaliteit sprake is van een voldoende mate van binding).
Mogelijk dat de Afdeling bestuursrechtspraak daarom in de uitspraak van 13 december 2017 benadrukt dat
zij in de afstand van 350 meter tussen de windturbines en de woningen geen (technische) aanleiding ziet
om die woningen niet als onderdeel van de inrichting aan te merken. Anderszins wordt in de uitspraak
windpark Delfzijl Zuid benadrukt dat “de gestelde lokale omstandighedenniet onaannemelijk [maken] dat
vanuit meerdere woningen op meerdere afzonderlijke windturbines tegelijk toezicht kan worden
uitgeoefend”, hetgeen kennelijk (in technische zin) niet bijdraagt aan het betoog van de planwetgever dat
die woningen voldoende en reeël verbonden zijn met het windpark Delfzijl Zuid. In dit bestemmingsplan
waren dan ook 17 ‘molenaarswoningen’ aangeduid voor 16 windturbines.
Ook de lokale (meer technische) omstandigheden/bindingen kunnen aldus, naast de noodzakelijke
functionele en organisatorische omstandigheden/bindingen, mede bepalend zijn voor het al dan niet
kunnen aanduiden van een ‘molenaarswoning’ in een bestemmingsplan. Wil zo’n aanduiding, althans dat
plan, de eindstreep halen, dan zal de planwetgever in samenspraak met de exploitant van een windpark al
deze omstandigheden/bindingen, voor zover mogelijk, goed in kaart moeten brengen en als zodanig in de
plantoelichting/-regels moeten benoemen. In de onderhavige zaak is dat volgens de Afdeling
bestuursrechstpraak niet afdoende gebeurd. En de vraag is of dat nog gaat gebeuren. De exploitant van
windpark Delfzijl Zuid zal desbetreffende bewoners/grondeigenaren dan immers mede-exploitant moeten
maken van dat park, althans daarover een zekere mate van zeggenschap moeten geven, wil er alsnog
aantoonbaar sprake zijn van een organisatorische binding als bedoeld in artikel 1.1 lid 4 Wet milieubeheer.
Tot slot wijs ik erop dat de Afdeling bestuursrechtspraak met deze uitspraak nog een aardige uiteenzetting
geeft (in rov 6-8) over het bepalen van de belanghebbendheid van omwonenden bij het bestemmen van
een windpark aan de hand van de tiphoogte van een windturbine en hoe de toepassing van het
relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb hen de (procedurele) wind uit de zeilen kan nemen (rov 18-19).

*Tijn Slegers is advocaat bij Van der Feltz Advocaten. Hij heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk
bestuursrecht en het milieurecht.
BRON: de website van het Omgevingsweb via https://www.omgevingsweb.nl/samenvatting/139379
DATUM PUBLICATIE: 17 april 2019
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Roosendaal, 21 april 2019
Onderwerp: AANVULLING 1 op de ZIENSWIJZE op de ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen inzake het realiseren van een zonnepark op percelen nabij de Evertkreekweg in Roosendaal
UW REGISTRATIENUMMER: 1108345
Mijn kenmerk: S-B 20190421 ZIENSWIJZE aanvulling 1 zonnepark Evertkreekweg
Aan het College van burgemeester en wethouders
Tevens gericht aan de leden van de GEMEENTERAAD van Roosendaal
Ter attentie van de heer M. van Leeuwen
Per e-mail aanbieden via info@roosendaal.nl , griffie@roosendaal.nl en m.van.leeuwen@roosendaal.nl
Geacht College, geachte Raad, geachte heer Van Leeuwen,
Namens en in opdracht van de heer R. Smits en de heer W. Bosters, hierna vaak gezamenlijk aangeduid als ‘cliënten’,
dien ik hierbij aanvulling 1 in op de eerdere zienswijze (d.d. 18 april 2019) inzake de bovengenoemde procedure.
Ik vroeg u aan het slot van mijn zienswijze van 18 april 2019 (om precies te zijn op pagina 26) om voor de planning van
de hoorzitting rekening te willen houden met diverse verhinderdata. Pas na het versturen van die zienswijze zag ik uw
aankondiging (o.a. in de Staatscourant van 8 maart) dat u die hoorzitting reeds heeft ‘ingepland’, te weten op
woensdag 22 mei 2019 om 19.30 uur. Daar neem ik thans goede nota van. Het ligt op mijn weg om bij mogelijke
verhindering van mij, van de geluidsdeskundige ir. Nieuwenhuizen en/of van mijn cliënten, u ervan te overtuigen dat
een andere (tweede) datum voor een dergelijke hoorzitting noodzakelijk dan wel wenselijk is.
Ik zie vooralsnog uw uitnodiging voor de hoorzitting op 22 mei 2019 tegemoet.
Bij deze onderschrijf ik namens cliënten alle overige zienswijzen die zijn ingediend in deze procedure en verzoek u met
klem om die te beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast. Dat betekent tevens dat ik ook uw reactie op al die
zienswijzen wens te ontvangen. Daaronder zijn tenminste de volgende zienswijzen begrepen:
de zienswijze welke is ingediend door of namens het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
de zienswijze d.d. 18 april 2019, ingediend door de heer J. Bressers, Vlietweg 4, 4704 RB Roosendaal;
de zienwijze d.d. 19 april 2019, ingediend door de heer A. van der Wal, Molenstraat 10, 4756 BE Kruisland.
Ik hoor graag nader van u.
Hoogachtend,
(w.g.) Mr. L.J.J.M. (Bert) Klijs
Alles hangt met alles samen.
Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde.
De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts één draad ervan.
Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.

Opperhoofd Seattle, 1854
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Roosendaal, 23 mei 2019
Onderwerp: AANVULLING 2 op de ZIENSWIJZE op de ontwerpbeschikking en de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake het realiseren van een zonnepark op percelen
nabij de Evertkreekweg in Roosendaal
UW REGISTRATIENUMMER: 1108345
Mijn kenmerk: S-B 20190523 ZIENSWIJZE aanvulling 2 zonnepark Evertkreekweg
Aan het College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van de heer M. van Leeuwen
Tevens gericht aan de leden van de GEMEENTERAAD van Roosendaal
Per e-mail aanbieden via
info@roosendaal.nl , griffie@roosendaal.nl en m.van.leeuwen@roosendaal.nl
Geacht College, geachte Raad, geachte heer Van Leeuwen,
Namens en in opdracht van de heer R. Smits en de heer W. Bosters, hierna vaak gezamenlijk
aangeduid als ‘cliënten’, dien ik hierbij aanvulling 2 in op de eerdere zienswijze (d.d. 18 april 2019)
inzake de bovengenoemde procedure.
Ik herhaalde aan het slot van mijn zienswijze van 18 april 2019 het gestelde in onderdeel 43:
“Zoals bij het bevoegd gezag bekend is, heb ik middels document [n] (20190327 WOB-verzoek
geluidsbelasting windpark RVliet) de documenten opgevraagd inzake controle op de
geluidsbelasting, veroorzaakt door het windpark Roosendaalsche Vliet. Op dat verzoek heb ik tot
op heden nog geen inhoudelijke reactie ontvangen, reden waarom ik een voorbehoud moet
maken ten aanzien van dit onderwerp en mij het recht voorbehoud om met een aanvullende
zienswijze te komen. Een en ander hangt uiteraard samen met de datum waarop de reactie van de
gemeente door mij wordt ontvangen. Het is niet ondenkbaar dat die reactie c.q. de documenten
die daarmee beschikbaar worden gesteld, voor mijn cliënten aanleiding zijn voor een
vervolgopdracht aan M+P of een ander deskundig bureau. Ik stel thans voor dat ik binnen vier
weken na ontvangst van de gevraagde documenten u daarover uitsluitsel zal geven.”
Thans voeg ik aan het voorbehoud, zoals verwoord in bovenstaand citaat, nog het volgende toe.
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[S-B 20190523 ZIENSWIJZE aanvulling 2 zonnepark Evertkreekweg]

Zoals bij het bevoegd gezag bekend is, kreeg ik van de gemeente op 25 april 2019 via WeTransfer
een PDF toegestuurd, bestaande uit in totaal 297 blz., zijnde het antwoord op mijn WOB-verzoek
van 27 maart (verzoek om documenten inzake controle op de geluidsbelasting, veroorzaakt door
het windpark Roosendaalsche Vliet).
Dat was voor mij aanleiding om namens cliënten een aanvullend WOB-verzoek in te dienen. Dat
verzoek d.d. 16 mei 2019 stuur ik nu als bijlage mee, tezamen met de daarin genoemde bijlage.
Daarop stuurde de heer J. Buscop mij namens B&W bijgaande brief d.d. 21 mei 2019, waarin de
beslissing op mijn aanvullend WOB-verzoek met vier weken wordt verdaagd. In totaal wordt de
termijn dan acht weken. Dat gaat dan richting 10 juli 2019.
Daardoor ben ik genoodzaakt om namens cliënten opnieuw een voorbehoud te maken, in
afwachting van het besluit op het aanvullend WOB-verzoek. Aan de hand van dat besluit zullen
cliënten overwegen om een inhoudelijke aanvulling op hun zienswijze in te dienen, mogelijk
voorafgegaan door een vervolgopdracht aan M+P of een ander deskundig bureau. Aangezien de
datum van het besluit van de gemeente op genoemd aanvullend WOB-verzoek ongewis is, heb ik
er van afgezien om ‘intern’ de verhinderdata c.q. vakantieplanning op te vragen. Het is om die
reden een voorbehoud met een open eind, maar dat kan cliënten niet worden tegengeworpen.
AANVULLEND VERZOEK
Zoals bekend vond op 22 mei 2019 de hoorzitting plaats van de Hoorcommissie ruimtelijke
ordening. Daarin werd door het Windpark Roosendaalse Vliet B.V. (hierna: WP) betoogt dat zij
alsnog van de initiatiefnemer van het zonnepark Evertkreekweg wensen te ontvangen de
rapportage over de effecten van de komst van het zonnepark op de slagschaduwwerking. Zodra
dat rapport bij u wordt ingediend, verzoek ik u deze informatie met mij te delen.
In het verlengde daarvan: ik verzoek u mij van eventuele aanvullingen op zienswijzen, rapportages
die door andere partijen worden ingediend, aanvullende notities van de zijde van initiatiefnemers
(enzovoorts) een afschrift te doen toekomen. Bij voorbaat dank daarvoor.
Ik hoor graag nader van u.
Hoogachtend,
(w.g.) Mr. L.J.J.M. (Bert) Klijs
BIJLAGEN:
• 20190516 AANVULLEND WOB-verzoek geluidsbelasting windpark RVliet, met de daarin
genoemde bijlage:
• S-B 20190511 OPSOMMING documenten WP
• 20190521 Brief gemeente – verdaging beslissing op aanvullend WOB-verzoek
Alles hangt met alles samen.
Wat er gebeurt met de aarde, gebeurt met de kinderen van de aarde.
De mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts één draad ervan.
Wat hij met het web doet, doet hij met zichzelf.

Opperhoofd Seattle, 1854
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Opglabbeek (B), 11 mei 2019
Mijn kenmerk: S-B 20190511 OPSOMMING documenten WP
INLEIDING
Op “20190327 WOB-verzoek geluidsbelasting windpark Rvliet (WOB-verzoek documenten inzake controle op de
geluidsbelasting, veroorzaakt door het windpark Roosendaalsche Vliet)” heeft de gemeente mij op 25 april 2019 via
WeTransfer een PDF toegestuurd, bestaande uit in totaal 297 blz. (omvang bestand circa 28 MB).
Hieronder zal ik kort weergeven welke informatie er in die 297 blz. staat; waarbij ik de PDF-nummering steeds zal
aangeven tussen vierkante haken. WP is mijn afkorting voor windpark Roosendaalsche Vliet. LW is mijn afkorting voor
Louis Warnier, resp. Warnier Juridisch Advies.
OPSOMMING
[1-3]
[4]
[6]
[28-31]
[32]
[39]
[40]
[44]
[47]
[48]
[51-99]
[100-131]
[132]
[133-136]
[137-140]
[141-145]
[146-148]
[149-150]

25 april 2019, brief/besluit van B&W op WOB-verzoek + bijlage
13 mei 2016, brief gemeente aan WP over lichthinder
9 mei 2016, onderzoek lichthinder door de OMWB
13 mei 2016, vier (identieke) brieven gemeente aan omwonenden over lichthinder (1 blz./brief)
15 december 2016, verzoek om maatwerkvoorschriften, ingediend door LW
2 januari 2017, ingebrekestelling, brief van LW aan gemeente (slechts gedeeltelijk leesbaar)
6 januari 2017, advies over geluid, door de OMWB
20 januari 2017, door LW, zienswijze op OB om geen maatwerkvoorschriften te stellen (halve blz.)
14 december 2016, mail van WP, erkenning onjuiste invoering van coördinaten voor de woningen
3 februari 2017, brief gemeente aan WP over geluidmetingen Vlietweg 40
25 januari 2017, akoestisch onderzoek geluidemissie WP door de OMWB, incl. bijlagen A, B, C en D
3 februari 2017, zestien (identieke) brieven gemeente aan omwonenden over geluidhinder (2 blz./brief)
6 februari 2017, aanbiedingsbrief van LW van second opinion
second opinion over akoestisch onderzoek OMWB [zie 51-99], opgesteld door ir. Guichelaar van bureau Peutz
dubbel document, zie [133-136]
22 februari 2017, bezwaarschrift afwijzing handhavingsverzoek, ingediend door LW
13 april 2017, reactie Vanderboom namens WP, op second opinion Peutz van 6 februari [zie 133-136]
20 april 2017, notitie geluidbelasting WP, van de OMWB aan de OMWB (aan Team Klachten Repressief);
in de laatste alinea staat een verwijzing naar een notitie OMWB van 30 maart 2017 > die notitie ontbreekt
[151-154] 2 juni 2017, advies geluid, van de OMWB aan de OMWB (aan Team Klachten Repressief)
[155]
26 september 2017, brief gemeente aan WP over milieucontrole (op vier data, een ‘administratieve controle’)
Met de verplichting om uiterlijk 1 november 2017 nadere gegevens te verstrekken aan de toezichthouder.
[157-172] “controleverslag RHH 2017” / OMWB, van die vier data [zie 155]
[173]
4 december 2107, brief gemeente aan WP, hercontrole (is in orde nu; afsluiten toezichtstraject)
[174-192] “controleverslag RHH 2017” / OMWB, van drie data, te weten 6, 16 en 28 november 2017
[193]
brief van A. van den Bos aan gemeente “Onverwachts ontving ik uw brief omtrent een officiële reactie
vanwege de overlast ... WP”
[194]
12 oktober 2018, brief gemeente [zie 193]
[195]
24 oktober 2018, brief van LW aan gemeente, ingebrekestelling, in relatie tot brief [194]
[197]
20 november 2018, brief gemeente aan LW; brief 12 oktober 2018 is geen beslissing op bezwaar;
“inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen voor een 2 e hoorzitting op 26 november 2018 om 20.30 uur.”
[199-202] 6 december 2018, van de OMWB aan de OMWB (aan Team Klachten Repressief); advies obstakelverlichting
[203]
conceptuele tekening, locatie gestuurde boring [wat is dit??]
[204-207] 7 december 2018, van LW, aanvulling bezwaarschrift tegen afwijzing opleggen maatwerkvoorschriften,
n.a.v. brief van 29 nov 2018 van secr. Bezwarencommissie > die brief ontbreekt
[208-210] reactie namens het college van B&W (door wie??) op aanvullende bezwaargronden [zie 204], een pleitnota
in ik/wij-vorm, o.a. over het begrip ‘bedrijfswoning’ + jurisprudentie uit 2009 [op 208]
[211-217] Beslissing op bezwaar op 5 februari 2019, afwijzing handhavingsverzoek, bezwaar ongegrond
[218]
31 januari 2019, advies namens Commissie voor de bezwaarschriften, door mw. Y. Bons

KLIJS & CO. voor juridisch advies, met name over Milieu en R.O.
(vervolgpagina 2)

S-B 20190511 OPSOMMING documenten WP

[219-221] pleitnota van mr. Ir. J. Mieras, namens WP, op 26 november 2018 (de 1 e hoorzitting was op 3 april 2017)
[222]
pleitnota van Van den Bos, 19 november 2019, bedoeld voor 2 e hoorzitting;
Over: Begrip! Verdraagzaamheid en communicatie.
[224-227] ‘3 april 2017-hoorzitting’, pleitnota van LW 1e hoorzitting (abusievelijk is de verkeerde kop gebruikt, 2016)
[228]
‘3 april 2017-hoorzitting’, pleitnota van een omwonende: “Beste” / “Groeten, Marco”
[229]
‘3 april 2017-hoorzitting’, pleitnota van een omwonende: neem onze klachten serieus!
[231-236] NLVOW nieuwsbrief, maart 2017
[237-238] Van Omroep Brabant, 3-4-2017: “Scherpere voorwaarden voor windpark” (De Rietvelden, nabij Den Bosch)
[239]
12 mei 2017, door LW, bezwaarschrift tegen afwijzing opleggen maatwerkvoorschriften
[240-243] dubbel document, zie [204-207]
[244-249] dubbel document, zie [211-217]
[250-269] dubbele documenten, zie [219-238]
[270-274] dubbel document, zie [141-145]
[275]
voor de derde keer hetzelfde document! [zie 228 én 259]
[276-277] voor de derde keer hetzelfde document! [zie 229 én 260]
[278-281] dubbel document, zie [199-202]
[282-283] dubbel document, zie [203]
[284]
overzicht aantal klachten 2018-2017-2016, met 4 namen “goed voor bijna 90% van alle klachten”,
opgesteld door de OMWB.
[285-288] “Klachten 2017 windmolenpark”, overzicht opgesteld door de OMWB? Met tabel aantal melders,
windsnelheid/grafiek: aantal klachten per windsnelheid (m/s); grafiek aantal klachten per maand
[289-294] “Klachten 2018 windmolenpark”, overzicht opgesteld door de OMWB. Grotendeels dezelfde opzet als bij
[285-288]; nieuw is [291] kaartje Wildenhoeksestr 2, met daarop de tekst:
“kaart komt uit Pdok viewer dus bovenzijde zou Noord moeten zijn”
[295-297] dubbel document, zie [292-294]
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Klijs & Co
t.a.v. de heer mr. B. Klijs
Lavadijk 38
4706 KS Roosendaal

doorkiesnummer

Buscop
: 14 0165

onderwerp

: verdagen beslissing op aanvullend Wob-vezoek

contactpersoon : J.

: 21 mei2019
:
zaaknummer 182393
bijlage : Roosendaal

Geachte heer Klijs,

Op 16 mei2019 hebben wijvan u een aanvullend WOB-verzoek ontvangen. U heeft daarbijeen
afschrift gevraagd van de "documenten inzake controle op de geluidsbelasting, veroorzaakt door
het windpark Roosendaalsche Vliet (uw kenmerk 20190516)."

Verdagen beslistermijn
De afhandeling van uw verzoek kost ons (waarschijnlijk) meer tijd dan vier weken. Om die reden
hebben wij besloten de beslissing op uw Wob-verzoek rnet toepassing van artikel 6,lid 2 van de
Wet openbaarheid van bestuur met vier weken te verdagen. Dit betekent dat wij op uw verzoek
uiterlijk 12 juli 2019 een beslissing zullen nemen.
Wijvertrouwen erop u hiermee duidelijk gei'nformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

J. Buscop
Wob-coordinator

Gemeente Roosendaal
Stadserf 1, postbus 5000
4700 KA Roosendaal
Telefoon

01

65-579

11

'1

Teiefax 0i65-573 336
E-mail info@roosendaal nl
Internet www.roosendaal.nl
Documentn!mm-.r 628891

KLIJS & CO.

voor juridisch odvies, met nome over Milieu en R.o.

Bert Klils & Rino Ostermonn
Lovodiik 38
4706 KS Roosendool

T 0165 53246r
E klils@home.nl
ASN-bonk {IBAN} N173ASN80708290647
t.n.v. L. Kl'rls en C. Klijs-Ostermonn te Roosendool
Komer von Koophondel nr. 201 46327

Roosendaal, 16 mei 2019
Aan het College van B&W van Roosendaal
ter attentie van de heerJ. Buscop, Wob-coordinator

Versturen per e- mail

Onderwerp:

aan

en aan

AANVULLEND WOB-verzoek documenten inzake controle op de geluidsbelasting,

veroorzaakt door het windpark Roosendaalsche Vliet
Mijn kenmerk: 20190516 AANVULLEND WOB-verzoek geluidsbelasting windpark RVliet

Geacht College, geachte heer Buscop,
Als besluit op "20190327 WOB-verzoek geluidsbelasting windpark Rvliet (WOB-verzoek
documenten inzake controle op de geluidsbelasting, veroorzaakt door het windpark
Roosendaalsche Vliet)" heeft u mij op 25 april 2019 via WeTransfer een PDF toegestuurd,
bestaande uit in totaal 297 blz. (omvang bestand circa 28 MB). Dank daarvoor.

lnmiddels heb ik -eerst en vooralvoor eigen gebruik- een opsomming gemaakt van de informatie,
die te vinden is op die 297 blz. lk stuur u thans die opsomming toe (ZlE BIJLAGE), om inzichtelijk te
maken waarop thans mijn aanvullend WOB-verzoek is gebaseerd.
lk citeer hieronder drie gedeelten uit die opsomming.
[149-150] 20 april 2017, notitie geluidbelasting WP, van de OMWB aan de OMWB (aan Team Klachten Repressief);
in de laatste alinea staat een verwijzing naar een notitie OMWB van 30 maart 2077 > die notitie ontbreekt
l2O4-207! 7 december 2018, van LW, aanvulling bezwaarschrift tegen afwijzing opleggen maatwerkvoorschriften,
n.a.v. brief van 29 nov 2018 van secr. Bezwarencommissie > die brief ontbreekt

[208-210] reactie namens het college van B&W (door wie??) op aanvullende bezwaargronden [zie 204], een pleitnota
in iklwij-vorm, o.a. over het begrip 'bedrijfswoning' + jurisprudentie uit 2009 lop 208]

Naar verluidt zijn van de twee hoorzittingen op respectievelijk 3 april 20L7 en 26 november 2018
geluidsopnames gemaakt, welke dienen als verslag. Die wil ik graag ontvangen.

Bovendien ga ik er van uit dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (hierna: OMWB) de
feitelijke "logbestanden" van elk van de drie turbines ter inzage krijgt, of in kopie ontvangt, om
aldus langs rekenkundige weg te kunnen controleren of er op het punt van geluid geen
overtredingen van het Activiteitenbesluit hebben plaatsgevonden.
Ook genoemde logbestanden zou ik graag van u ontvangen.

KLIJS & CO.

vooriuridisch odvies, mel nome over Milieu en R.O.
20190516 MNVULLEND WOB-verzoek geluidsbelasting windpark RVliet

(vervolgpogina 2)

MIJN VERZOEK
Zoals hierboven reeds nader toegelicht, verzoek ik u mij afschriften te doen toekomen

{bij voorkeur digitaal, via kliis@home.nl} van:
a) de notitie van de OMWB van 30 maart 2017;
b) de brief van 29 november 2018 van de secretaris van de Commissie voor de
bezwaarschriften;
c) van een voorblad of iets dergelijks van de pleitnota [zie de PDF-blz. 208-210], waaruit moge
blijken wie er namens het college het woord heeft gevoerd;
d) de geluidsopname van de hoorzitting van 3 april 2AL7 en mogelijk ook een samenvattend
papieren verslag daarva n;
e) de geluidsopname van de hoorzitting van 26 november 2018 en mogelijk ook een
samenvattend papieren verslag daarvan;
de feitelijke "logbestanden" van elk van de drie turbines van het windpark Roosendaalsche
Vliet, waarover de gemeente dan wel de OMWB beschikt.

f)

lndien nodig, doe ik hierb'lj een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur {WOB).
Als er kosten aan verbonden zijn, die u mij in rekening kunt brengen, zullen die worden vergoed.
Als die kosten de € 100 te boven gaan, dan verzoek ik u van tevoren contact met mij op te nemen.

Wellicht beschouwt u bovenstaand aanvullend W0B-verzoek als een bezwaarschrift tegen uw
besluit van 25 april 2019. Dat laat ik verder aan uw oordeel over.
lk hoorgraag nadervan u.
Bij voorbaat dank voor uw medewerkingl
Hoogachtend,

Mr. L.J.J.M. (Bert) Klijs

BIJI.AGE:

OPSOMMING van de documenten die de gemeente mij op 25 april als PDF heeft gestuurd
(mijn kenmerk: S-B 20190511- OPSOMMING documenten WP; omvang 2blz.l
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Kruisland, 19 april 2019
Onderwerp: ZIENSWIJZE op de ontwerpbeschikking en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Inzake het realiseren van een zonnepark op percelen nabij de Evertkreekweg in
Roosendaal
Uw registratienummer: 1108345
Uw kenmerk: 2018WB0344

Aan het College van burgemeester en wethouders
Tevens gericht aan de leden van de Gemeenteraad van Roosendaal
Ter attentie van de heer Van Leeuwen

Geacht College , leden van de raad, de heer Van Leeuwen,
Aangaande de voorgenomen aanleg van een zonnepark van 30 ha nabij de Evertkreekweg dien ik bij
u de volgende zienswijze in:
Energie opgewekt uit zonnepanelen (en ook uit wind trouwens) is aanbodgestuurd, terwijl de energie
uit onze centrales vraaggestuurd is.
Er wordt op enig moment energie geleverd door het zonnepark aan het stroomnet terwijl deze op
dat moment niet nodig is, ook wordt er veelvuldig geen energie geleverd wanneer deze wel nodig is.
Hier wringt de schoen!
De grote grilligheid in de levering is fnuikend voor de betrouwbaarheid van ons totale
energiesysteem. Door koppeling aan het landelijke stroomnet weet men zich verzekerd van 99,999%
leverzekerheid, terwijl omgekeerd bij zonloze dagen de levering aan het net een leverzekerheid van
slechts 10% heeft. Nogmaals, dit kan nooit goed gaan. Een vaste negatieve factor is dat ’s nachts
geen stroom wordt geleverd.
Elke toevoeging in de vorm van een zonnepark (en ook windmolens) aan het landelijke net vereist
bovendien een ‘fossiele’ compensatie aan de kant van de centrales, ook wel backup genoemd
waardoor geen- of zeer weinig brandstof wordt bespaard, waar het uiteindelijk allemaal om draait.
De lage energiedichtheden van zon- en wind, resp. ca 12W/m2 en 3W/m2 zijn veelbetekenend.
Alleen al om deze waarden vindt elke zichzelf respecterend (niet belanghebbend) natuurkundige of
(elektrotechnisch) ingenieur het onverantwoordelijk om met deze vormen van energie,
hernieuwbaar genoemd, in zee te gaan.
Een bijkomend nadeel is het onttrekken van maar liefst 30ha akkerbouwgrond. Ik heb met eigen
ogen gezien wat er zoal werd verbouwd. Veel typisch Nederlandse groenten zoals b.v. rode kool.
Deze onttrekking heeft als gevolg dat er elders meer moet worden geproduceerd De toenemende
schaarste aan landbouwgrond staat dit in de weg. De kans is groot dat deze productiederving door
import wordt gecompenseerd hetgeen de bekende milieunadelen heeft.
Ook de verschraling van de grond onder de panelen, waar het bodemleven wordt verstoord is een
nadeel van betekenis. U zou deze schade moeten kwantificeren en meenemen in de besluitvorming,
te samen uiteraard met reeds genoemde en nog te noemen argumenten.

In rekening moet worden gebracht de zelfenergie van de panelen waarbij ook de vernietiging en
opwerking moet worden geteld. Dit twee maal! Precieze getallen hierover zijn mij onbekend. Dit zou
u moeten nagaan en meewegen in uw beslissing.
Er zouden theoretisch ongeveer 4000 van dit type zonneparken nodig zijn om de totale
electriciteitsbehoefte van ca 320PJ te dekken, de grilligheid van levering op de koop toe nemend.
Dit park levert 0.024% van de totale stroombehoefte.
Een decentrale energieopwekking is per definitie technisch en economisch onverstandig, n.l.
inefficiënt en zeer duur.
VERZOEK: Kunt u mij het totale financiële plaatje van dit voorgenomen zonnepark toezenden?
Op deze wijze wil men toe naar een weerafhankelijk energiesysteem, terug naar de 16e eeuw. Welke
volstrekte malloot bedenkt dit?
Subsidie bestaat niet, het is opgepot belastinggeld dat verdwijnt in de zakken van beter
gesitueerden. De mensen die zich geen zonnepanelen kunnen permitteren betalen de hoogste
rekening. Het spel heeft een piramideachtige constructie.
Samenvattend: er is geen rode waarheid, geen zwarte waarheid en geen groene waarheid, er is
slechts de natuurkundige waarheid. De wetten van de natuurkunde worden hier volkomen
genegeerd, waar vele hoogleraren tegen ageren.
Het behoeft geen betoog dat ik u oproep het projekt per direkt te staken. Beter ten halve…….
Ik beveel krachtig aan om een aantal artikelen over deze materie te lezen. Deze zijn te vinden op de
website van De Groene Rekenkamer: www.groenerekenkamer.nl
MONDELINGE TOELICHTING
Ik hecht er aan bovenstaande zienswijze mondeling toe te lichten. Het lijkt me niet onverstandig om
ook uw raad eens iets te vetellen over hoe weinig wind en zon als energiebronnen vermogen.
Wellicht is dit te combineren met de reeds door u geplande hoorzitting op woensdag 22 mei 2019,
om 19.30h. Ik zou u willen voorstellen mij op genoemde avond de gelegenheid te bieden om met een
inhoudelijke toelichting op mijn bovenstaand betoog te komen. Uiteraard met gelegenheid voor
vragen en discussie. Een praktisch verzoek: hiertoe heb ik een groot whiteboard met wat stiften
nodig, aangezien ik nog niet over een PowerPoint presentatie beschik.
Tenslotte onderschrijf ik hierbij de zienswijze van Klijs & Co d.d. 18 april 2019; gelieve die te
beschouwen als hier te zijn herhaald en ingelast. Dat betekent dat ik ook uw reactie op die zienswijze
wens te ontvangen.
Graag uw reactie tegemoet ziend,
Hoogachtend,
A van der Wal
Molenstraat 10
4756 BE Kruisland
avanderwal@ziggo.nl

