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Onderwenp: solarparrkEvertkreekweg te Roosendaal

Geachte heer Van der Kalllen

Bij boven aangehaalde bnief stelt u ons vragen over het solarpark aan de Evertkreekweg in Roosendaal. U
geeft aan dat de gemeente Roosendaal voomemens is om een verklarång van geen bedenkingen af te
geven voor het Zonnepark Evertkreekweg, In het landschapsontwikkelingsplan'De Zoom van WestBrabant'is ter plekke een beekzone ingetekend. ùeze beekzone is in het Bestemmingsplan Buitengeþied
Roosendaal - Nispen aangegeven als een beschermingszone. De aangevraagde omgevingsvergunning
betekent feitelijk een afrvijking van het bestemmingsplan. U stelt ons vervolgens een aantal vragen.
Wij hebben uw brief behandeld in onze vergadering van L7 september 2019 en besloten u als volgt te
antwoorden, Over ur'v yragen is ook ambtelijk contact geweest met de gemeente Roosendaal.
Wat is in deze de positie van het walerscfiap?
Antwoord
Het waterschap heefr een adviserende rol op grond van de Wet op de ruímtelijke ordening.

Is het waterschap om advies gevraagd?
Antwoord
Ja, zie verder bU het volgende antwoord
Víndt het DB deze invulling van een gebied, dat aangewezen ís als "reseryeríng waterberging", gezien de
klimaatontwíkkelingen, wenselijk c.g. acceptabel?
Antwoord
Omdat het híer gaat om een ínitiatíef die buítendijks gelegen is, is een en ander conform het beleid
'Buitendijks bouwen' beoordeeld. Dit initiatief voldoet aan de eerste uitzonderingsgrond van dit beleid
omdat er geen risico's of negatieve effecten ontstaan voor de taken en verantwoordelíjkheden van het
waterschap. De ímpact op het waterbergend vermogen van het gebíed is minimaal. Het dagelíjks bestuur
heeft derhalve op L2 juni 2018 íngestemd met een positief wateradvies.

Is de eventuele mening van uw DB in deze kenbaar gemaakt aan de gemeente Roosendaal?
Antwoord
Ja, het standpunt van DB is verwoord in het advies van het waterschap op de
omgevingsvergunníngaanvraag . De ínitiatiefnemer heeft hiervan een kopie ontvangen,
In het advies hebben wij overigens benadrukt dat het buitendiJkse gebied onbeschermd is en blijft tegen
hoogwater en het bouwen daar dus voor eigen risico is. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige
eigenaren en bewoners op de hoogte zijnvan deze risico's, hebben wij de gemeente verzocht om expliciet
in de omgevingsvergunning op te nemen dat het buitendijkse gebied betreft dat níet beschermd is tegen
hoogwater, dat het waterschap zich niet verantwoordelijk acht voor enige vorm van wateroverlast, het
waterschap bij voorbaat íedere aansprakelijkheid afwijst en dat de risico's voor de initíatiefnemer zijn. Wíj
hebben de gemeente erop gewezen dat het waterschap er vanuit gaat dat de initiatiefnemer rekening
houdt met mogelijk optredende hoge waterstanden ín relatie tot watergevoelige installaties in het
Solarpark.
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Is het mogel¡jk oÍn een bescheãTniãìtfszone rord een beek te wtjwaren van bouwwenken als zonneparfcen"
hüjvoorbee{d via de keun?
Antwoord
In zijn algemeenheid is het volgeride van toepass¡ng"
In de tegger is het mogelãjk een besctrenningszone naast æn oppervlaktewaterlichaarn op te nenren"
Vær categorie A oppervlaKewaterlicftarnen is dit standaard 5 meter temij in de legger anders ls
aan9egeven.
In deze zonering geldt dan de verbodsbepaÍing van artikel 3.1 van de keun.
Een andere optie ts øn aen gebied op te nenren als waterbergingsgebied in de legger. Op basis van die
zonering geldt dan de verbodsbepal¡nS var¡ artike! 3"2 van de keur.
Beide verbodsartikelen geven aan dat het verboden is orn zonder vergunning (bouw)werken te plaatsen

te wijzigen.
Wij vertrouwen enrp u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Overeenkomstig het bqaalde in de
spelregels van het algemeen bestr¡ur worden uur vnagen en ons antwoord daarop gepubliceerd op de
website van het waterschap.
Hoogachtend,
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