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De fractie heeft de volgende vragen:

Op donderdag 12 december a.s. zal er volgens de agenda van de commissievergadering het 
zonnepark ‘De Wijper’ besproken worden. In de volksmond ook wel zonnepark ‘de Melkbussen’ 
geheten. Tijdens het vaststellen van de beleidsvisie zonne-energie afgelopen februari 2019 is 
afgesproken om de aanvragen van zonneparken in volgorde van binnenkomst te behandelen. De 
Raad heeft meerdere keren voorgesteld om alle aanvragen naast elkaar te leggen en deze op 
kwaliteit en goede ruimtelijke ordening te beoordelen, maar de portefeuillehouder stelde dat deze 
manier van behandelen juridische consequenties zou kunnen hebben.

Nu ziet het CDA Roosendaal dat de officiële aanvraag voor zonnepark ‘De Wijper’ later is 
binnengekomen bij de gemeente Roosendaal dan de officiële aanvraag voor zonnepark ‘de Donken’ 
die verder noordelijk is gelegen in het aardkundig waardevol gebied.

Vraag 1

Hoe ziet de wethouder dit vervroegde raadsvoorstel in relatie tot de eerder vastgestelde beleidsvisie 
waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld in verband met mogelijke 
juridische consequenties?

Vraag 2

Bent u met het CDA Roosendaal van mening dat volgens deze vastgestelde beleidsvisie het 
zonnepark ‘de Donken’ eerder behandeld moet worden in de commissie- en raadsvergadering dan 
het raadsvoorstel zonnepark ‘de Wijper’? Zo ja, vanwaar dit voorstel? Zo nee, waarom niet?

In het raadsvoorstel voor zonnepark ‘de Wijper’ valt te lezen dat er bij het ontwikkelen van dit 
zonnepark geen rekening zal worden gehouden met de zichtlijnen die wij als gemeente waardevol 
achten in dit gebied, aangezien het zonnepark maar een tijdelijke bestemming heeft van 25 jaar.  

Vraag 3

Kan de portefeuillehouder ons een verdere toelichting geven aangaande bovengenoemd punt, 
aangezien in ons bestemmingsplan (en ook in onze gemeentelijke visie, zoals DNA van Wouw, op dit 
specifieke gebied) benoemd is dat deze waarden beschermd en behouden moeten blijven? Zo nee, 
waarom niet?



In het raadsvoorstel valt te lezen dat er een informele zienswijze vanuit de provincie is gekomen.

Vraag 4

Kan de portefeuillehouder deze informele zienswijze de Raad toesturen, zodat de Raad deze mee 
kan nemen in de beoordeling van goede ruimtelijke ordening?

 

Bij de ontwikkeling van het zonnepark ‘de Wijper’ zal er vanwege de landschappelijke inpassing/ 
kwaliteitsverbetering zoals bij andere zonneparken een deel nieuwe natuur aangelegd worden. Een 
mogelijk gevolg hierbij is wel het ontstaan van zogeheten snippernatuur. De aanleg van meer natuur 
is natuurlijk een zeer positief gegeven, maar met de huidige milieu/natuurproblematiek in het 
achterhoofd kunnen er mogelijk toch ongewenste gevolgen ontstaan. Denk hierbij aan aangrenzende 
agrarische bedrijven die dan mogelijk te maken krijgen met regelingen aangaande 
natuurbescherming/natuurbehoud.

Vraag 5

Kan de portefeuillehouder toelichten wat haar visie is op het ontstaan van snippernatuur en de 
mogelijke consequenties die dit heeft op de agrarische sector? Zijn deze te verwachten en in beeld of 
zal dit geen enkele invloed uitoefenen op de agrarische praktijk? Graag een toelichting.

Namens de fractie van CDA,

Roger van Nassau

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Dit raadsvoorstel past binnen de uitgangspunten van de vastgestelde beleidsvisie. Deze 
aanvraag behoort tot de aanvragen voor een omgevingsvergunning die in aanmerking komen 
binnen de 75 hectare aan netto-oppervlakte zonneparken. Het zonnepark “De Melkbussen” is 
volledig beoordeeld en is klaar voor besluitvorming. Er zijn geen wettelijke gronden om de 
besluitvorming daaromtrent aan te houden. De zonneparken nabij de Donkenweg doorlopen 
momenteel het co-creatieproces.

2. Nee. Evenals zonnepark De Donken behoort dit zonnepark tot de zonneparken die in 
aanmerking komen voor beoordeling binnen de vastgestelde 75 hectare. Binnen de 
behandeling van deze aanvragen bestaat hierdoor geen tijdsafhankelijkheid. Dit kan ook niet 
omdat elke aanvraag een eigen doorlooptijd kent.

3. In hoofdstuk 5 van de ruimtelijke onderbouwing wordt nader ingegaan op het aardkundige 
waardevolle gebied. Binnen dit gebied zijn er reeds verstoringen in de zichtlijnen. In het 
verlengde van het beekdal zijn dit de spoorlijn, de Rijksweg A58 en het industrieterrein. De 
zichtlijn vanuit het westen op het beekdal wordt door het zonnepark verstoord, echter vrijwel 
alleen vanuit de Westlaarsestraat. Daar de verstoring door de tijdelijkheid van het park slechts 
tijdelijk is en aanvrager op diverse aspecten juist de aardkundige waarden versterkt (zie 
paragraaf 5.5.3), worden de waarden voldoende beschermd en behouden.

4. Ja, bijgaand treft u deze aan. Het betreft enkel een wettelijk vooroverleg, waarin een reactie op 
de aanvraag voor omgevingsvergunning wordt gedaan, waarbij een provinciale reactie wordt 
gegeven op de onderwerpen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid wordt 
beoordeeld. N.a.v. dit vooroverleg is de aanvraag aangevuld. De provincie kan na ter inzage 
legging een officiële zienswijzen indienen, dat gedeeld zal worden met uw raad.



5. Nee. Een visie op het ontstaan van snippernatuur en de mogelijke consequenties daarvan voor 
de agrarische sector heeft de gemeente Roosendaal niet. Zonnepark 'De Wijper' geeft invulling 
aan het Landschapsontwikkelingsplan De Zoom van West-Brabant, waarin ecologische en 
waterhuishoudkundige verbeteringsmaatregelen gewenst zijn. Er is dus geen sprake van 
snippernatuur, maar van een wenselijke versterking van de waterhuishouding en de 
ecologische verbindingszone van de Smalle Beek. De mogelijke consequenties van dit 
specifieke zonnepark op de agrarische sector zullen naar alle waarschijnlijkheid minimaal zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Drs. C.F.G.R. Koenraad
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Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op de voorontwerp-omgevingsvergunning ‘Zonnepark De Wijper’. 

 

In onze reactie gaan wij alleen in op onderwerpen die op basis van het 

provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

De voorontwerp-omgevingsvergunning voorziet in de realisering van een 

zonnepark van 14 ha ten zuiden van de kern Heerle, tussen de A59 en het 

bestaande bedrijventerrein de Wijper. In de Verordening ruimte Noord-Brabant 

ligt het plangebied aan de westzijde in de structuur Gemengd landelijk gebied 

en aan de oostzijde in de structuur Groenblauwe mantel. 

Aan de oostzijde ligt het plangebied binnen de aanduiding aardkundig 

waardevol gebied en grenst het gebied aan de aanduiding Natuur Netwerk 

Brabant- Ecologische verbindingszone (Smalle Beek) en Behoud en herstel van 

watersystemen. 

De omgevingsvergunning is voorzien van een landschapsinpassingsplan. 

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 

aangehaald als Verordening). In onze reactie baseren wij ons op deze 
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documenten die zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > 

ruimte. 

 

 

Algemeen 
In zijn algemeenheid hebben wij waardering voor de wijze waarop de 

gemeente voortvarend invulling geeft aan de energietransitie opgave.  

De visie op Zonne-energie, 1e herziening 2018 geeft goed inzicht in de energie-

opgave, de prioritering in locatiekeuze en de daaraan gekoppelde 

randvoorwaarden (landschappelijke inpassing, kwaliteitsverbetering). 

In de voorliggende omgevingsvergunning zijn bovengenoemde thema’s verwerkt 

en beschreven. 

 

Onderhavige voorontwerp-omgevingsvergunning geeft ons desondanks 

aanleiding tot het volgende. 

 

Zonneparken 

Maatschappelijke meerwaarde 
Onderhavig zonnepark dient te worden getoetst aan de voorwaarden uit artikel 

6.19 (Groenblauwe mantel) en artikel 7.20 (Gemengd landelijk gebied) 

Verordening. 

In lid 3 en lid 4 van deze artikelen is bepaald dat de realisering van een 

zonnepark een maatschappelijke meerwaarde geeft en dat deze onderbouwd 

dient te worden vanuit de volgende criteria: 

a. de mate van meervoudig ruimtegebruik, 

b. de maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te 

beperken 

c. de bijdrage die wordt geleverd aan maatschappelijke doelen  

In paragraaf 2.2.2 van de ruimtelijke onderbouwing is nader ingegaan op de 

maatschappelijke meerwaarde. 

Primair is aangegeven dat het project voorziet in een forse impuls in duurzame 

energieopwekking en dat 5.300 huishoudens kunnen worden voorzien van 

duurzame energie.  

Aanvullend is aangevoerd dat rekening is gehouden met meervoudig 

ruimtegebruik, omdat agrarisch gebruik mogelijk blijft door begrazing met 

schapen. Met de aanleg van de landschappelijke inpassing en de toevoeging 

van de landschapselementen en informatievoorzieningen kan bijgedragen  

worden aan recreatie en educatie. 
Daarnaast is aangegeven dat invulling wordt gegeven aan participatie, daarbij  
is aangegeven dat het een kansrijke optie is om een deel van het project 
rendabel te maken met behulp van de zogenaamde Postcoderoos-regeling. 

 

Wij achten wij het belangrijk dat dit onderdeel nader uitgewerkt wordt. Wij 

verzoeken u het project op dit onderdeel ten aanzien van de maatschappelijke 

meerwaarde nader te onderbouwen.  Dit vanuit de doelstelling om een bijdrage 

aan maatschappelijke doelen te leveren. Het voornemen van participatie door 
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middel van een zogenaamde Postcoderoos-regeling (blz. 13 van de ruimtelijke 

onderbouwing) kan hiertoe een goede aanzet geven. Wij verzoeken u dit 

onderdeel nader uit te werken en te concretiseren.  

Met de beschreven maatregelen om invulling te geven aan maatschappelijke 

doelen wordt een goede aanzet gegeven. 

Daarbij zijn wij van oordeel dat, zoals ook aangegeven in de toelichting op 

artikel 6.19 en artikel 7.20 van de Verordening ten aanzien van de 

‘maatschappelijke meerwaarde’ opgemerkt staat, naarmate de inbreuk op de 

basisregels groter is (>5.000 m2 ruimtebeslag ), wij een grotere inspanning op 

het gebied van een bijdrage aan maatschappelijke doelen verwachten. 

Mede gelet op de omvang van het park (14 ha) achten wij het belangrijk dat dit 

onderdeel nader uitgewerkt wordt.  

 

Aardkundig waardevol gebied 

Zoals aangegeven in de planbeschrijving is het oostelijk deel van het plangebied 

gelegen in gebied met aanduiding ‘aardkundig waardevol’ op grond van de 

Verordening. Op grond van artikel 21 van de Verordening dient een 

bestemmingsplan gelegen in gebied met deze aanduiding zich mede te richten 

op behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden 

en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar deze aardkundige waarden en  

in de ruimtelijke onderbouwing bij de omgevingsvergunning aan te geven waar 

deze aardkundige waarden uit bestaan. 

De voorgestelde landschappelijke inpassing, de aandacht voor versterking 

beekdal van de smalle beek, zijnde een Natuur Netwerk Brabant- Ecologische 

Verbindingszone en de aandacht voor bijen zijn goede elementen in dit plan. Er 

zal nader onderbouwd moeten worden dat deze maatregelen bijdragen aan het 

behoud, herstel en of duurzame ontwikkeling van deze specifieke waarden. 
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Conclusie 

Wij verzoeken u om de onderdelen van de omgevingsvergunning die nog niet in 

overeenstemming zijn met de Verordening aan te passen en daarbij rekening te 

houden met ons bovengenoemd standpunt. Mocht onze reactie aanleiding 

geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg. 

 

 
 

Provincie Noord-Brabant, 

 

 
 

P.M.A. van Beek, 

Projectleider uitvoering Wet RO 

 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 


