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De fractie heeft de volgende vragen:

In de raadsmededeling ‘update realisatie Zonneparken’ geeft u aan dat binnen de vastgestelde 
beleidsvisie en de beoordeling of er sprake is van goede ruimtelijke ordening de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en daaraan gekoppeld verklaringen van geen bedenkingen die passen binnen 
deze 75ha afgehandeld zullen moeten worden. lndien we dat niet op deze manier doen, kunnen we 
mogelijk aansprakelijk gesteld worden door de initiatiefnemers.

 

Vraag 1

Bent u het met ons eens dat de beleidsvisie een document is van uw college van B&W en nimmer is 
vastgesteld door de gemeenteraad?

Vraag 2

Bent u het met ons eens dat de gemeenteraad een zelfstandige beoordeling dient te maken of er een 
verklaring van geen bedenkingen dient te worden afgegeven voor ieder initiatief?

Vraag 3

Kunt u nader toelichten op welke gronden de initiatiefnemers uw college van B&W dan wel de 
gemeente mogelijk aansprakelijk kunnen stellen? Heeft u verwachtingen gewekt jegens 
initiatiefnemers dan wel toezeggingen gedaan in de pioniersfase?

U stelt dat het bij co-creatie in dit geval enkel gaat om meerwaarde te creëren m.b.t. de 
landschappelijke inpassing van een zonnepark. Tot het co-creatieproces behoort volgens u niet het ter 
discussie stellen van de gekozen locatie(s).

In de raadsvergadering van 7 februari 2019 is er echter unaniem de motie ‘Co-creatie Zonneparken’ 
aangenomen. Daarin is opgenomen dat draagvlak van bewoners essentieel is voor de 
planontwikkeling van Zonneparken. U heeft deze motie niet ontraden en zelfs toegejuicht.

Uit uw raadsmededeling lijkt echter draagvlak voor een initiatief niet van belang te zijn.

Vraag 4



Hoe acht u dit dan in verhouding te staan met de opdracht die u heeft meegekregen vanuit de 
gemeenteraad?

 

We hebben verder recent kennis kunnen nemen van de meeste actuele stand van zaken inzake het 
co-creatie proces t.b.v. de zonneparken Roosendaal 1 en 2 (Wouw-Noord). Er is een pas op de plaats 
gemaakt in het kader van dit co-creatie-proces. In uw raadsmededeling geeft u aan dat uw college 
van B&W op korte termijn de gemeenteraad zal vragen in te stemmen met een voorlopige verklaring 
van geen bedenkingen.

Vraag 5

Bent u dit nog steeds van plan of bent u voornemens om eerst de uitkomsten van het co-creatie 
proces af te wachten?

 

U sluit uw raadsmededeling af met de mededeling dat u nieuw beleid zal formuleren als er 75ha is 
vergund. Hierbij zal dan rekening worden gehouden met de niet bedoelde effecten van het huidige 
beleid.

Vraag 6

Kunt u deze niet bedoelde effecten toelichten?

 

Alvast dank voor uw antwoorden.

 

PvdA, Michael Yap

VLP, Martijn Verbeek

Fractie Wezenbeek, Jac Wezenbeek

 

 

 

 



Wij beantwoorden de vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u het met ons eens dat de beleidsvisie een document is van uw college van B&W en 
nimmer is vastgesteld door de gemeenteraad?

Ja, de beleidsvisie is vastgesteld door het College van B&W.

Vraag 2

Bent u het met ons eens dat de gemeenteraad een zelfstandige beoordeling dient te maken of 
er een verklaring van geen bedenkingen dient te worden afgegeven voor ieder initiatief?

 Ja, dat ben ik met u eens.

 Vraag 3

Kunt u nader toelichten op welke gronden de initiatiefnemers uw college van B&W dan wel de 
gemeente mogelijk aansprakelijk kunnen stellen? Heeft u verwachtingen gewekt jegens 
initiatiefnemers dan wel toezeggingen gedaan in de pioniersfase?

 Aansprakelijkheidsgronden kunnen onder andere ontstaan doordat:

1. gemeenteraad en college van B&W verplicht zijn te besluiten op een aanvraag. Bij niet 
(tijdig) besluiten kan de gemeente in gebreke worden gesteld. Op basis hiervan kan een dwangsom 
worden verbeurd;

2. initiatiefnemers bij het uitblijven van een besluit in beroep bij de rechtbank kunnen gaan. Wanneer 
besluitvorming te lang uitblijft kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor de geleden 
schade. Deze kan bestaan uit vertragingsschade omdat initiatiefnemer bijvoorbeeld verminderde 
subsidie ontvangt.

3. het college de raad negatief of neutraal adviseert op onjuiste juridische gronden. Dan handelt zij in 
strijd met de algemene beginselen van goed bestuur. Ook dan loopt de gemeente een risico m.b.t. 
aansprakelijkheid.

Aanvragers kunnen op basis van de beleidsvisies uiteraard verwachtingen ontwikkelen. Ik heb geen 
toezeggingen gedaan aan initiatiefnemers.

Vraag 4

Hoe acht u dit dan in verhouding te staan met de opdracht die u heeft meegekregen vanuit de 
gemeenteraad?

Voor een goed co-creatieproces is draagvlak en een positieve grondhouding bij de deelnemers 
inderdaad essentieel. Voor inwoners met een negatieve grondhouding t.o.v. de planontwikkeling van 
een zonnepark staat het reguliere RO-proces hen ten dienste om hun bezwaren kenbaar te maken.  

 Vraag 5

Bent u dit nog steeds van plan of bent u voornemens om eerst de uitkomsten van het co-
creatie proces af te wachten?

Natuurlijk wacht ik eerst de uitkomst van het co-creatieproces af. Bij de raadsbehandeling van de 
voorlopige verklaring van geen bedenkingen zal de raad ook het verslag van het co-creatieproces 



ontvangen. Echter in de wet is bepaald dat de beoordeling van de aanvraag door de gemeenteraad 
alleen op grond van een goede ruimtelijke ordening kan gebeuren.

 

U sluit uw raadsmededeling af met de mededeling dat u nieuw beleid zal formuleren als er 
75ha is vergund. Hierbij zal dan rekening worden gehouden met de niet bedoelde effecten van 
het huidige beleid.

Vraag 6

Kunt u deze niet bedoelde effecten toelichten?

Evaluatie van het huidige beleid zal, na het realiseren van de zonneweides (zoals de aanvragen er nu 
liggen), antwoord kunnen geven op de vraag of en zo ja van welke niet-bedoelde effecten er sprake 
is. 

Met vriendelijke groet

Klaar Koenraad

Wethouder


