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Op zr juni zor8 sprak de commissie van de gemeenteraad over de beleidsvisie Zonne-energie en z
concrete initiatieven over het realiseren van zonneparken in Roosendaal. De discussie leverde een
flink aantal vragen op die de portefeuillehouder nog dient te beantwoorden. Uiteraard kijken we uit
naar de beantwoording daarvan.

Vrijdag z9 juni berichtte de portefeuillehouder dat de z concrete initiatieven nader worden
beoordeeld, net als de overige 4 initiatieven die inmiddels bekend zijn bij de gemeente. Er zal op een
later moment een voorstel aan de gemeenteraad worden aangeboden om over te gaan tot een
voorlopige verklaring van geen bedenkingen t.a.v. de initiatieven die voldoen aan de criteria en
geldende wet- en regelgeving.
Ook gaf de portefeuillehouder aan dat de thans ingediende initiatieven het gestelde maximum van
75 ha aan zonneparken overschrijdt en dat er een openbare aankondiging volgt dat de huidige
ingediende aanvragen dus de 75 ha al hebben overschreden.

We onderschrijven vooralsnog het uitgangspunt van het maximum van 75 ha aan zonneparken in
Roosendaal.
Gelet op het voorgaande hebben wij de volgende vragen:

r.
2.

3.
4.

Gaat u in uw openbare aankondiging wel aangeven dat initiatiefnemers nog gewoon
aanvragen kunnen indienen en beoordeelt u de aanvragen vervolgens op kwaliteit
(bijvoorbeeld kwalitatieve landschapsverbetering, natuurlijke inpassing, optimale
burgerparticipatie) in plaats van de volgorde van binnenkomst?
Zijn er inmiddels al meer aanvragen binnengekomen?
ln het kader van de beoordeling, past u de zonneladder toe in de zin dat u de voorkeur geeft
aan initiatieven in stedelijk gebied, de stedelijke randzone, dan initiatieven in het
buitengebied? Dit ook in het kader vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening.
Wanneer wordt er een raadsvoorstel inzake zonneparken aan de gemeenteraad
aangeboden?

Alvast dank voor uw antwoorden.
PvdA, MichaelYap
CDA, Rogervan Nassau

Wij beantwoorden deze vragen als volgt

1. Wij zijn op dit moment de ingekomen aanvragen integraal aan het behandelen. lk verwijs u
naar mijn brief van z6 juni zo:.8 waarin ik u de procedure schets hoe het college de aanvragen

wil behandelen en aan uw raad wilvoorleggen.

2. Er zijn geen aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een zonnepark in het
buitengebied binnengekomen en gepubliceerd.

3. Ziet
4. Zie:.'

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
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Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Tijdens de commissievergaderin gvan

Zljuni jl. sprak ik met u over de voorstellen voor het realiseren

van zonneparken Ín het buitengebied van Roosendaal. Er liggen momenteel zes aanvragen, te weten:
2018W80335 Het realiseren van een zonnepark van circa 30 op percelen nabij de
Everikreekweg in Roosendaat (aanvrager: Odura)
2018W80344 Het realiseren van een zonnepark van circa 5 hectare op percelen Weihoek

L.

2.

nabij de 458 (aanvrager: SPNRG-1)

4

2018W80362 en 20L8W80366 GesplÍtste aanvraag voor het realiseren van een zonnepark
van circa 2x 8 hectare nabij de Donkenweg in Wouw (sectie Q, perceelnr 504) (dus twee aanvragen)
3 en

(aanvrager: KS NL27 BV)
201-8W80442 Het realiseren van een zonnepark van circa 14 hectare op het perceel grenzend
aan bedrijventerrein De Wijper en snelweg 458 (aanvrager: Odura)

5.
6.

2018W80465 Het realiseren van een zonnepark van circa 25 ha aan de Akkermansstraat in

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 behandelíng in de
commissievergadering op 2L juni is met u afgesproken dat alle 6 aanvragen op gelijke wíjze
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 uítgangspunt 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 critería. Geen van de zes aanvragen
doorstaat de totafe toetsing. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. De landschappelíjke inpassing ís
bijvoorbeeld nog niet voldoende geborgd, of we hebben nog onvoldoende externe advíezen binnen
van o.a. het waterschap, of de OMWB.

t/m 6 niet aan u voor te leggen voor het afgeven van een
voorlopige verklaríng van geen bedenkingen en verzoek ik u aanvragen L en 2 niet verder in
Daarom heb ik besloten de aanvragen 3

behandeling te nemen. Het college wíl de 6 aanvragen aan u voorleggen op het moment dat voor alle
initíatieven duidelíjk is dat zij voldoen aan alle eisen. Het is belangrijk uiterste zorgvuldigheid ín acht te

nemen om te komen tot een correcte afwikkeling van de omgevingsvergunningsprocedures voor alle
ingediende aanvragen.
ln de raadscommissie is ook het 75 hectare críterium besproken. Terecht gaf raadslid dhr. Yap aan dat

met de huidige 6 aanvragen dit criterium wordt overschreden. lk heb toegezegd
afwegíngsprocedure op dit punt schriftelijk toe te lichten.

de

ln de beleidsnota zijn de nodige randvoorwaarden opgenomen voor het toelaten van zonneparken ín

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 in zijn total¡te¡L overschrijden 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 bedenkíngen. De aanvragers worden hierover
geihformeerd. Daarnaast zullen w'rj een openbare aankondiging maken dat de huidige ingediende
aanvragen de 75 hectare al hebben overschreden.

Hopende u hiermee voldoende geihformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Klaar Koenraad,

/
Wethouder Duurzaamheid

