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Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Tijdens de commissievergaderin gvan ZIjuni jl. sprak ik met u over de voorstellen voor het realiseren

van zonneparken in het buitengebied van Roosendaal. Er liggen momenteel zes aanvragen, te weten:

L. 2018W80335 Het realiseren van een zonnepark van circa 30 op percelen nabij de

Evertkreekweg in Roosendaal (aanvrager: Odura)

2. 2018W80344 Het real¡seren van een zonnepark van circa 5 hectare op percelen Weihoek

nabij de 458 (aanvrager: SPNRG-1)

3 en 4 2018W80362 en 2018W80366 Gesplitste aanvraag voor het realiseren van een zonnepark

van circa 2x 8 hectare nabij de Donkenweg ín Wouw (sectie Q, perceelnr 504) (dus twee aanvragen)

(aanvrager: KS NL27 BV)

5. 201"8W80442 Het realiseren van een zonnepark van circa t4 hectare op het perceel grenzend

aan bedrijventerrein De Wijper en snelweg 458 (aanvrager: Odura)

6. 2018W80465 Het realiseren van een zonnepark van circa 26 ha aan de Akkermansstraat ¡n

Roosendaal (aanvrager: TPSolar BV).

Voor de eerste twee aanvragen heeft het college uw raad al een verzoek tot afgifte van een

voorlopige verklaring van geen bedenkingen aangeboden. Tijdens de behandeling in de

commissievergadering op 21juni is met u afgesproken dat alle 6 aanvragen op gelijke wijze

procedureel zullen worden behandeld waarbij de ambitie was deze zes aanvragen in één keer ter
besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen op 5 juli a.s.

lk heb u toegezegd dat we alles op alles zetten om dit mogelijk te maken en de vereiste toetsing tijdig

afte ronden.

Voor zowel de raad als het college is het uitgangspunt dat de kwaliteit hierbij leidend is. Dit betekent

o.a. dat maximale landschappelijke en ecologische inpassíng én draagvlak bij de omgeving, geborgd

moeten zijn.

De afgelopen dagen zijn de zes aanvragen verder getoetst op alle overige relevante aspecten. Het

resultaat is dat de aanvragen NIET voldoen aan de gestelde criteria. Geen van de zes aanvragen

doorstaat de totale toetsing. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. De landschappelíjke inpassing is

bijvoorbeeld nog niet voldoende geborgd, of we hebben nog onvoldoende externe adviezen binnen

van o.a. het waterschap, of de OMWB.

Daarom heb ik besloten de aanvragen 3 t/m 6 niet aan u voor te leggen voor het afgeven van een

voorlopige verklaring van geen bedenkingen en verzoek ik u aanvragen t en 2 niet verder in

behandeling te nemen. Het college wil de 6 aanvragen aan u voorleggen op het moment dat voor alle

initiatieven duidelijk is dat zij voldoen aan alle eisen. Het is belangrijk uiterste zorgvuldigheid in acht te

nemen om te komen tot een correcte afwikkelíng van de omgevingsvergunningsprocedures voor alle

ingediende aanvragen.

ln de raadscommissie is ook het 75 hectare criteríum besproken. Terecht gaf raadslid dhr. Yap aan dat

met de huidige 6 aanvragen dit criterium wordt overschreden. lk heb toegezegd de

afwegingsprocedure op dit punt schriftelijk toe te lichten.



ln de beleidsnota zijn de nodige randvoorwaarden opgenomen voor het toelaten van zonneparken in
het buitengebied. Een belangrijk gegeven hierbij is de conditie dat het totaal oppervlak, dat mag

worden aangewend voor dit soort ¡n¡t¡atieven, niet groter mag zijn dan 75 ha.

De zes aangedragen plannen ín zijn total¡te¡t, overschríjden het gestelde maximum van 75 ha. Als

vertrekpunt ga ik ervan uit dat ik de afhandeling doe op volgorde van binnenkomst.

Conform afspraak zullen w'rj de ingediende aanvragen zorgvuldig beoordelen en aan uw raad

aanbieden voor een voorlopige verklaring van geen bedenkingen. De aanvragers worden hierover
geinformeerd. Daarnaast zullen w'rj een openbare aankondiging maken dat de huidige ingediende
aanvragen de 75 hectare al hebben overschreden.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Klaar Koenraad,

Wethouder Duurzaamheid


