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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

Datum: 3 maarl2020 Nr.: 239991

Van: Het college van burgemeester en wethouders

Aan: De raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan:

Onderwerp Update realisatie Zonneparken

Bijlage:

lnleiding
ln de gemeenteraadsvergadering van lB april2019 is uw raad toegezegd dat u tweemaandelijks een
update zult ontvangen m.b.t. de voortgang van de realisatie van zonneparken. Dit naar aanleiding van
de uitwerking van de aangenomen motie Co-creatie.

Doel
Uitvoering geven aan de motie van de raad

lnformatie

Stand van zaken m.b.t. het proces om te komen tot een omgevingsvergunning

Zon ne parke n Eve rtkreekweg e n Wei hoe k.

Voor beide zonneparken is de omgevingsvergunning verleend

Zonnepark de Wijper
Voor dit zonnepark loopt momenteel de zienswijzeprocedure. Alleen de provincie heeft een zienswijze
ingediend.

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken).
Het wachten is op een getekende anterieure overeenkomst. Zodra deze binnen is zal deze aanvraag
voor een voorlopige verklaring van geen bedenkingen aan het college voorgelegd worden.

Zon ne park Vroe n houtseweg
De getekende anterieure overeenkomst is binnen.

Zonnepark Akkermanstraat (9,8 ha)
De aanvrager heeft onlangs zijn aanvraag ingetrokken. Dit betekent dat de aanvraag buiten
behandeling is gesteld.

Zonnepark Vlietpark.
Zonnepark Vlietpark is het park dat direct gelegen is onder het windmolenpark. ln dit zonnepark
worden wind en zonne-energie met elkaar verbonden. Deze aanvraag bevindt zich in de opstartfase

lndien al de hierboven genoemde zonneparken tot realisatie komen wordt ongeveer 65 ha van de 75
ha, zoals beleidsmatig vastgelegd in onze beleidsvisie, gerealiseerd.

Zon n e park G ienderwyte (Tu rfv aartsestraat).
Dit zonnepark valt buiten de 75 ha. De stand van zaken m.b.t. dit zonnepark is dat de ruimtelijke
onderbouwing wordt opgesteld.



Stand van zaken m.b.t. het proces van co-creatie binnen de hierboven beschreven aanvragen

Zon neparken Evertkreekweg e n Weihoek
Co-creatieproces is afgerond.

Zonnepark de Wijper.
Co-creatieproces is afgerond

Zonnepark Roosendaal 1 en 2 (De Donken)
Co-creatieproces is afgerond.

Zon ne park Vroenhoutseweg :
lnitiatiefnemer heeft aangegeven op korte termijn het co-creatieproces op te pakken

Zonnepark Vlietpark.
Dit park bevindt zich nog in de initiatieffase. Er zal nog bezien moeten worden of, gezien de afgelegen
locatie, interesse zal zijn voor deelname aan een co-creatieproces.

Zon ne park G ie nde rwyte (Tu rfu aartsestraat)
Co-creatieproces is afgerond.

Vervolg (procedure)
Alle aanvragen voor de aanleg van zonneparken, die vallen binnen de omvang van 75ha zoals
vastgesteld in de visie op zonne-energie, moeten aan de visie en aan het begrip goede ruimtelijke
ordening getoetst worden voor het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
Door het vervallen van de aanvraag aan de Akkermansstraat is er ruimte gekomen voor aanvragers op
de wachtlijst. Op korte termijn zal hierover meer informatie beschikbaar zijn.
Zodra de 75 ha is vergund zal er nieuw beleid geformuleerd worden dat aansluit bij de doelstellingen
en uitgangspunten van de nog vast te stellen RES 2030.

Afsluiting en ondertekening
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