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De fractie heeft de volgende vragen:
In het landschapsontwikkelingsplan “De Zoom van West-Brabant” is ter plekke een beekzone
ingetekend. Deze beekzone is in het Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal – Nispen
geconcretiseerd in een beschermingszone.
In de herziene beleidsvisie Zonne-energie wordt op pagina 30 de beekzone, zoals aangegeven in het
landschapsontwikkelingsplan, echter aangegeven als beekdal. Vervolgens wordt in de herziene
beleidsvisie opgenomen dat op grond van het gemeentelijk landschapsbeleidsplan het evenmin is
toegestaan om in de beekdalen zonneparken te realiseren (100 meter aan weerszijden van de beek).
Ter illustratie treft u aan een drietal kaarten.
Kaart 1: Situatie als opgenomen in het Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal – Nispen.
Kaart 2: Kaart als opgenomen in het landschapsontwikkelingsplan.
Kaart 3: Als opgenomen in de herziene beleidsvisie.

Dit leidt tot de volgende vragen:
1.

2.

Is het veranderen van beekzone uit het landschapsontwikkelingsplan naar beekdal in de
herziene beleidsvisie een bewuste keuze geweest of is er sprake van een verschrijving? Graag
een toelichting.
Is het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan hier niet leidend in t.o.v. de door
het college van B&W vastgestelde visie? En zo ja, wat betekent dit voor het voorliggende
zonnepark?

Namens de fractie van VLP, Martijn Verbeek
Namens de fractie van PvdA,Michael Yap

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

Vraag 1
Het is geen bewuste keuze en geen verschrijving. Deze termen worden door elkaar gebruikt. Wat
relevant is voor de aanvraag is dat in de beleidsvisie wordt aangegeven dat er één vrije zone van 100
meter vanuit het hart van een aantal waterlopen moet worden gehanteerd.
Vraag 2
Het is niet relevant of de plaatsing van zonnepanelen al dan niet in strijd is met het bestemmingsplan.
Er wordt namelijk via een omgevingsvergunning voor maximaal 25 jaar medewerking verleend voor
de plaatsing van zonnepanelen zonder dat de oorspronkelijke bestemming veranderd wordt. Er is
sprake van een tijdelijke situatie. Daarvoor wordt ook de verklaring van geen bedenkingen gevraagd.
Met vriendelijke groet,

Klaar Koenraad
Wethouder
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