
Schriftelijke vraag    Gesteld door: 

PvdA
Datum 5 maart 2020
Onderwerp Technische vragen Raadsvoorstel afgifte 

verklaring van geen bedenkingen 
zonnepark De Wijper

Portefeuillehouder Wethouder drs. C.F.G.R. (Klaar) Koenraad
Overige betrokken 
portefeuillehouder(s)

College B&W

De fractie heeft de volgende vragen:

Gisteren heeft het college, middels brief van burgemeester Van Midden, de raad verzocht om 
besluitvorming in de raad van donderdag 5 maart a.s. over het raadsvoorstel afgifte verklaring van 
geen bedenkingen t.b.v. realisatie van zonnepark De Melkbussen/De Wijper.

In de brief heeft u aangegeven dat tijdens de ter inzagelegging van de voorlopige verklaring van geen 
bedenkingen alleen een zienswijze is ingediend door de provincie en dat het omgevingsplan naar 
aanleiding van deze zienswijze door de ontwikkelaar is aangepast.

Volgens het college is er nu sprake van een goede ruimtelijke ordening voor dit zonnepark.

In reactie op de brief van het college -en het daarbij gevoegde raadsvoorstel- heeft een inwoner van 
de gemeente Roosendaal heden een brief aan de raad en het college van B&W gericht, waarin wordt 
aangegeven dat:

1. de zienswijze die door gedeputeerde staten naar voren is gebracht (deels) niet is overgenomen 
door de gemeente en:

2. dat derhalve conform art. 3.13 WABO de beschikking op de aanvraag onverwijld toegezonden 
dient te worden aan gedeputeerde staten, waarop de publicatie van de beschikking pas zes 
weken na deze toezending kan plaatsvinden; 

De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met genoemde brief waarin wordt geschetst dat de zienswijze die door 
gedeputeerde staten naar voren is gebracht (deels) door de gemeente niet is overgenomen?

2. Klopt volgens u de stelling dat de zienswijze die door gedeputeerde staten naar voren is 
gebracht (deels) niet is overgenomen? (in de brief van de inwoner wordt hierbij ook verwezen 
naar de volgende zin uit het raadsvoorstel onder kopje 1.5: …”Geconcludeerd wordt dat de 
ingebrachte zienswijzen ongegrond zijn c.q. daaraan niet tegemoet kan worden gekomen”.

3. Kunt u aangeven of art. 3.13 WABO hier van toepassing is en dus of de beschikking op de 
aanvraag thans nog niet mag worden gepubliceerd, maar dat publicatie pas zes weken na de 
toezending aan gedeputeerde staten plaats kan vinden?

4. Indien publicatie pas zes weken na de toezending aan gedeputeerde staten plaats kan vinden, 
heeft dit dan gevolgen voor het halen van de subsidiedeadline voor deze tranche?

Namens de fractie van PvdA, Michael Yap



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja.
2. Nee, zie aanvulling en aanpassing van de documenten, zoals op 4 maart 2020 naar uw Raad 

toegezonden;
3. Nee.
4. Omdat de zienswijze gegrond is, is er geen sprake van art. 3.13 WABO.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. C.F.G.R. Koenraad


