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Inleiding
ln de gemeenteraadsvergadering van 18 april is uw raad toegezegd dat u tweemaandelijks een update
zult ontvangen m.b.t. de voortgang in de realisatie van zonneparken. Dit naar aanleiding van de
uitwerking van de aangenomen motie Co-creatie. Deze eerste update had voor het zomerreces moeten
verschijnen. Dit is vanwege de drukte voor het zomerreces een paar weken vertraagd.
Vorige week heeft u als gemeenteraad een brief ontvangen van bewoners/belanghebbenden met een
aantal stellingen en vragen m.b.t. de co-creatie voor de zonneparken op de Donken. Van deze brief
heb ik kennisgenomen. Hoewel de vragen niet aan mij als wethouder zijn gesteld, denk ik dat deze
raadsmededeling u ook m.b.t. deze brief meer helderheid kan geven.
Zowel uit deze brief als eerdere communicatie met bewoners/dorpsraad en uw raad is bij mij de vraag
ontstaan of voor iedereen duidelijk is welke rol, taak, verantwoordelijkheid/bevoegdheid en
mogelijkheden eenieder heeft inzake de vastgestelde beleidsvisie'Zonne-energie gemeente
Roosendaal'. Met name de reikwijdte van de rol, taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid van
bewoners bij het co-creëren inzake de realisatie van zonneparken binnen deze vastgestelde
beleidsvisie wordt in mijn beleving verschillend beleefd. lk wil met deze raadsmededeling ook hierin
verheldering aanbrengen.

Doel
Uitvoering geven aan de motie van de raad

lnformatie
Wet van de remmende voorsprong
Toen wij geconfronteerd werden met de eerste aanvragen voor zonneparken waren er nog niet veel
voorbeelden waar wij ons aan konden spiegelen. Ook voor de provincie was/is het nieuw. Er was nog
geen sprake van een ontwikkeling voor een R(egionale)E(nergie)S(trategie). Het is dus duidelijk een
pioniersfase geweest waarin de beleidsvisie 'Zonne-energie gemeente Roosendaal' tot stand is
gekomen. Een pioniersfase die we bewust met elkaar zijn ingegaan. Maar pionieren betekent ook
zoeken en leren. Dan treedt de wet van de remmende voorsprong in werking. En dat is waarmee we
binnen deze beleidsvisie en de effecten ervan geconfronteerd worden. En hier leren ook andere
gemeenten weer van zoals de gemeenten waarin uw raad in eerdere vraagstellingen naar heeft
verwezen.
Binnen de vastgestelde beleidsvisie en de beoordeling of er sprake is van goede ruimtelijke ordening
zullen de aanvragen voor een omgevingsvergunning en daaraan gekoppeld verklaringen van geen
bedenkingen die passen binnen dezeTSha afgehandeld moeten worden. lndien we dat niet op deze
manier doen kunnen we mogelijk aansprakelijk gesteld worden door de initiatiefnemers.
Het is vervolgens aan de provincie en/of de rechter om te beoordelen of er inderdaad sprake is van
goede ruimtelijke ordening indien bewoners tegen het verlenen van de omgevingsvergunning in beroep
gaan.

Onderscheid tussen processen co-creatie en ruimtelijke ordening.
Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen rollen, taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden m.b.t. beide procesvormen. lkzal deze toelichten.
Reikwijdte Co-creatie
Co-creatie op basis van de vastgestelde beleidsvisie beperkt zich m.b.t. de huidige vastgestelde
beleidsvisie tot het samen met de initiatiefnemer in goed onderling overleg meenvaarde creëren m.b.t
de landschappelijke inpassing van 'n zonnepark. Tot het co-creatieproces van de huidige
aangevraagde initiatieven behoort niet het ter discussie stellen van de gekozen locatie. Dit is niet
mogelijk omdat in de beleidsnota 'Visie op zonne-energie gemeente Roosendaal' is bepaald dat
zonneparken op de locaties waarop deze aanvragen betrekking hebben mogelijk zijn.
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor een open, eerlijk, transparant en onafhankelijk proces.



Dit houdt in dat:
f .iedereen die zich aanmeldt voor dit proces kan deelnemen. Kortgezegd iedereen is welkom. Voor- of
tegenstander is geen toelatingscriterium.
2.de initiatiefnemer en geïnteresseerden zoveel mogelijk in onderling overleg meerwaarde creëren
m.b.t. de landschappelijke inpassing van 'n zonnepark.
3.de initiatiefnemer zorgt voor een onafhankelijke procesbegeleider en transparante communicatie.
4.het aantalgespreksrondes afhankelijk is van het behaalde resultaat.
Als gemeente zien wij erop toe dat de initiatiefnemer dit ook doet. Daarom is de gemeente als
toehoorder bij deze gesprekken aanwezig.

Goede ruimtelijke ordening
Goede ruimtelijke ordening wordt bij wet en regelgeving bepaald en heeft zijn eigen procesgang bij
gemeente en provincie. De beoordeling hiervan is daarmee een verantwoordelijkheid en bevoegdheid
van gemeente en provincie. lndien burgers/organisaties betwijfelen of er sprake is van een goede
ruimtelijke ordening kunnen zij gebruik maken van alle wettelijke instrumenten die hen ter beschikking
staan (indienen van zienswijzen en het aanspannen van beroepsprocedures).

Beoordelingscriteria voor verklaringen van geen bedenkingen.
De beoordelingscriteria voor het al dan niet verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen zijn
dat de aanvraag:
1.moet passen binnen de vastgestelde beleidsvisie en;
2.moet voldoen aan de criteria van goede ruimtelijke ordening.
De uitkomst van het co-creatieproces is in die zin geen beoordelingscriterium voor het wel of niet
verlenen van een verklaring van geen bedenkingen.
lndien wordt voldaan aan deze criteria is de consequentie dat de raad in kan stemmen met de
verklaring van geen bedenkingen.

Stand van zaken m.b.t. voortgang realisatie zonneparken
Zonneparken Evertkreekweo en Weihoek.
Deze zonneparken zijn voor een definitieve verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad
voorgelegd ter behandeling in haar vergadering van 1B september. Beide parken voldoen volgens het
college aan een goede ruimtelijke ordening en hebben de daarvoor benodigde procedures doorlopen.
Voor beide parken heeft uw raad in haar raadsvergadering van 7 februari besloten dat deze niet vallen
onder de aangenomen motie m.b.t. co-creatie.
De zonneparken de Wiiper en Roosendaal I en 2
De aanvragen voor de zonneparken De Wijper en Roosendaal 1 en 2 zijn zover voorbereid dat het
college op korte termijn wordt gevraagd om voor deze zonneparken uw raad te vragen in te stemmen
met het afgegeven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen. Daarna worden deze
aanvragen ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen ingediend worden. Het verdere proces is
hierboven beschreven.
Zon neoark Vroenhoutseweq
De omgevingsvergunningaanvraag voor het zonnepark aan de Vroenhoutseweg wordt op dit moment
nog verder opgewerkt tot een ontvankelijke aanvraag. lk verwacht ook deze aanvraag op korte termijn
voor een verklaring van geen bedenkingen aan uw raad voor te kunnen leggen.

Voor de zonneparken De Wijper, Roosendaal 1 en 2 en Vroenhoutseweg is het co-creatieproces van
toepassing.



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 hieraan en aan het begrip goede ruimtelijke ordening
getoetst worden voor het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen.
Zodra deze 75 ha is vergund zal er nieuw beleid geformuleerd worden dat aansluit bij de doelstellingen
en uitgangspunten van de nog vast te stellen RES 2000. Hierbij zal terdege rekening gehouden worden
met de niet bedoelde effecten van het huidige beleid.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd
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