De fractie heeft de volgende vragen:
Op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de motie “Co-creatie Zonneparken”
aangenomen. In de motie is onder meer opgenomen dat de gemeenteraad van mening is
dat draagvlak van bewoners essentieel is voor de planontwikkeling van Zonneparken.
U heeft de gemeenteraad op 18 april 2019 bericht over de uitvoering van de motie en
aangegeven dat de gemeenteraad rond 1 juli 2019 weer zou worden geïnformeerd.
U heeft ook op 11 juni 2019 nog bericht, als antwoord op de vragen van de VLP, dat het cocreatieproces voor de zonneweide in Wouw Noord (initiatief Kronos-Solar) is gestart en dat
de Milieuadviesraad bij het co-creatie proces wil aansluiten.
Voor het initiatief voor de zonneweide in Wouw Noord vond onlangs een sessie plaats, waar
onze fracties aanwezig waren en onder meer de dorpsraad Wouw afwezig was. De
dorpsraad Wouw stelt zich immers op het standpunt dat de beoogde locatie niet geschikt is
vanwege onder meer aardkundige waarden en de cultuurhistorische context in het
betreffende gebied. Daarnaast dient een proces van co-creatie te beginnen met het kiezen
van een geschikte locatie, terwijl u aangeeft dat het co-creatieproces begint na het
accepteren van de locatie.
Ook hebben we kennis kunnen nemen van uw besluit om de gemeenteraad te vragen een
definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de zonneparken aan de
Evertkreekweg (initiatief SPNRG-1) en nabij de A58 en het Hollewegje (initiatief Odura).
Gelet hierop hebben wij de volgende vragen:
1. Blijft u zich op het standpunt stellen dat de locaties, zoals die thans zijn ingediend door
meerdere initiatiefnemers, niet meer ter discussie kan worden gesteld als startpunt in het
proces van co-creatie?
2. Diverse gemeenten, zie bijvoorbeeld Woensdrecht, maar ook in de RES2030, is het
uitgangspunt eerst een visie, vervolgens kunnen partijen inschrijven en de gemeente bepaalt
de voorkeursvolgorde om de opgave van het aantal hectaren aan zonneparken in te vullen.
Wat acht u van deze werkwijze en hoe ziet u dit in Roosendaal voor de initiatieven waarvoor
nog geen (ontwerp)verklaringen van geen bedenkingen is verzocht aan de gemeenteraad?
3. Acht u voldoende draagvlak aanwezig vanuit Wouw en omgeving voor het zonnepark op
de locatie Wouw Noord, in lijn met de motie van de gemeenteraad?
4. Kunt u ons berichten over de uitvoering van de motie nu u heeft aangegeven dat de
gemeenteraad rond 1 juli 2019 weer zouden worden geïnformeerd?
5. Op welke wijze is de MAR betrokken bij het proces van co-creatie t.a.v. de voorliggende
aanvragen tot realisatie van zonneparken in Roosendaal?
6. De Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat de zonneparken aan de
Evertkreekweg en nabij de A58 en het Hollewegje strijdig zijn met de Verordening Ruimte.

Heeft u ambtelijk overleg gevoerd met de Provincie en wat zijn hiervan de uitkomsten?
Alvast dank voor uw antwoorden.
Michael Yap, PvdA
Martijn Verbeek, VLP
Jac Wezenbeek, Fractie Wezenbeek

Wij beantwoorden de vraag als volgt:
1. Ja, deze locaties kunnen inderdaad niet meer ter discussie worden gesteld. Deze locaties
zijn niet uitgezonderd in de herziene beleidsvisie “visie op zonne-energie”.
2. Initiatieven waarvoor nog geen (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen is verzocht,
worden beoordeeld conform de mogelijkheden die de vastgestelde beleidsvisie biedt. Deze
werkwijze is geheel conform de “herziene visie op zonne-energie” welke op 7 februari jl. door
de gemeenteraad is vastgesteld.
3. (On)voldoende draagvlak voor de gekozen locatie vanuit Wouw is geen onderwerp van
het co-creatieproces. Het co-creatieproces gaat alleen over de mogelijke landschappelijke
inpassingswensen voor het zonnepark op de locatie Wouw Noord. Of dit lukt weten we pas
als het co-creatieproces voor het zonnepark is afgerond. De eerste bijeenkomst heeft plaats
gevonden op 2 juli jl.. Een vervolgbijeenkomst is gepland op 19 augustus a.s..
4. Het co-creatieproces is feitelijk pas gestart op 2 juli en kent een vervolg op 19 augustus
a.s.. Ik verwacht de gemeenteraad in september nader te kunnen informeren over de
uitkomsten van het co-creatieproces.
5. De MAR is op de hoogte van procedures omtrent de co-creatieprocessen en de wijze hoe
hierover wordt gecommuniceerd. Zij weten dat zij zich kunnen aanmelden voor deelname.
6. Ja, er is in juni ambtelijk overleg geweest met de Provincie. Ook voor de Provincie is het
nog een zoekproces. Zij heeft geen concrete boordelingshandvatten geboden. Zij wil kennis
en ervaring opdoen aan de hand van een concreet ingediende vergunningsaanvraag. De
Provincie beoordeelt of zij de ingediende ruimtelijke onderbouwing van de
vergunningsaanvraag van voldoende kwaliteit vindt.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,
Klaar Koenraad

