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Onderwerp: cumulatie van gevolgen van ruimtelijke ingrepen

Mijnkenmerk:20ls0T02RAADcumulatiegevolgenruimtelijkeingrepen

Aan de leden van de GEMEENTERAAD van Roosendaal

Tevens gericht aan het College van B&W van Roosendaal

ln afschrift aan de Gemeente Steenbergen

Geachte dames en heren,

Namens en in opdracht van buurtvereniging Holterberg-wildenhoek (hierna vaak: BHW) wend ik mij tot u' mede naar

aanleiding van de uitspraak van de Raad van state van 27 iuni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2122)'

uit die uitspraak (zie bijlage) blijkt dat zowel de rechtbank Noord-Nederland als nu ook de Raad van state vinden dat

de cumulatie van het óroj"., (in dit geval een zonnepark bij Sappemeer van circa !!7 hectare) met eerdere ingrepen

(waaronder gaswinning) door B&w bij hun afwegingen moet worden betrokken' Zie bijvoorbeeld rechtsoverwegingen

4 en 6.L over die cumulatie, die optelsom van gevolgen voor het woon- en leefklimaat'

ln aansluiting op mijn brief namens BHW aan uw Raad van 18 juni 2018 {rnijn kenmerk: 20180618 RAAD over 2x

ontwerp-VVGB),achtdebuurtvereniginghetbelangrijkominverbandmetdemogelijkekomstvaneenzonneparkop
de locatie Evertkreekweg/Hotdernergsedijk, de ingrepen te benoemen die in het (recente) verleden en in de (nabije)

toekomst impact hebbei op het woon- en leefklimaat van de bewoners van de Holterbergsestraat'

Holderbergsestraat en wildenhoeksestraat, deels gelegen in de gemeente Roosendaal en deels in de gemeente

Steenbergen.

u kunt daarbij denken aan de volgende ontwikkelingen (de volgorde van de opsomming is vrij willekeuriÉ):

r de aanzienlijke uitbreiding van het kassencomplex van Damsigt BV, waardoor er nog meer lichtuitstraling is (het

wordt nooit meer'donker in de polder');

r cje komst van het Windpark (het wordt nooit meer'stil in de polde/);

o het risico van geluidsreflectie op de zonnepanelen {dat risico wordt in deze brief nog nader benoemd) en de

projectie van geluidsconcentratie op woningen (dat werkt als de geluidsbox van een stereo-installatie die in een

bepaalde richting wordt gezet);

r de ontwikkeling van Borchwerf ll, aan de overzijde van de Roosendaalsche Vliet; met vanuit de polder een

afzichtelijk uitzicht op o.a. de zwart-witte'blokkend,oos' va n Ka rpack;

o horizonvervuiling door het uitzicht op de vuilverbranding van SITA/SUEZ en op Rosada {we zien nooit meer'een

schone horizon in de Polder');
r de meanderende rivier Roosendaalsche Vliet moest zo nodig gedeeltelijk gekanaliseerd worden;

r de mogel.rjke komst van een pyrolysefabriek {vergunning is verleend door de provincie aan SITA/SUEZ} voor het

shredderen en anaerobe vergassen van {kleinverpakkingen met) zeer gevaarlijk chemisch afual;

r de regelmatige stank door de afualverwerking slrA/sUEZ, door sensus en door de Asfalt centrale (nooit meer'de

gezonde geuren van het platteland');

odeaanlegvandeondergrondsel50kVelectriciteitskabel;
r de mogelijke komst van een mestverwerkingsfabriek (Biomineralen);

o de nabijheid van de masten en de hoogspanningskabels (de 380kV-verbinding);

o de mogelijke komst van nóg een 380kv-verbinding (opsluiting tussen de 2 tracés)'
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Naast bovenstaande opsomming van aantasting van het woon- en leefklimaat, is cumulatie van geluidsoverlast tot op

heden onderbelicht gebleven. BHW doelt dan op de geluidsweerkaatsing van het geluid van de windmolens op de

zonnepanelen. Dit is een aspect, waarvoor BHW nadrukkelijk aandacht vraagt, temeer omdat niemand van tevoren

kan inschatten, laat staan berekenen, wat daarvan de impact is. BHW kan zich voorstellen dat dit ook voor de

investeerder(s) in het beoogde zonnepark een onaanvaardbaar risico vormt. lmmers, als de geluídsnormen door de

komst van het zonnepark worden overschreden, dient er handhavend te worden opgetreden' Een windmolen kun je

bij wijze van spreken stilzetten om aan de geluidsnorm te voldoen, maar aan de geluidsreflectie van een zonnepark

kun je niets doen. Men kan daarbij niet van het windmolenpark verwachten, dat men molens gaat stilzetten bii te veel

geluid; zij waren er immers eerder dan het zonnepark. Een en ander kan in het uiterste geval noodzaken tot het

verwijderen van zonnepanelen, mogelijk zelfs tot het verdwiinen van het hele zonnepark'

Ook de geluidsreflectie van de (toekomstige) hoogspanningskabels valt niet te onderschatten'

Een optàlsom van de obstakels bij elkaar, kan het geluid nog eens extra doen versterken'

ln dat opzicht vraagt BHW hierbij nadrukkelijk uw aandacht voor cumulatie van geluidsoverlast'

BHW wil benadrukken dat men niet per definitie tegen de toepassing van zonne-energie is. De Roosendaalse Visie op

zonne-energie (zoals gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 138646 van 29 juni 2018; zie bijlage) benoemt grondgebonden

zonnepanelen in het buitengebied als trede 3 van de zonneladder; treden 0, 1 en 2 hebben de voorkeur' Maar zelfs als

de gemeente Roosendaal zÀneparken in het buitengebied op basis van genoemde visie zou toestaan, dan is het zaak

zorgvuldig naar de cumulatie van de gevolgen te kijken. Dat geldt uiteraard voor élke (beoogde) locatie'

BHW wil met deze brief kenbaar maken dat de locatie Evertkreekweg/Holderbergsedijk ongeschikt is voor een

zonnepark. Het is daarbij aan u, de leden van de Gemeenteraad, om te beoordelen of er met de komst van genoemd

zonnepark nog sprake is van 'een goede ruimtelijke ordening''

Met dank voor uw aandachtl

Hoogachtend,

Mr. L.J.l.M. (Bert) Klijs

BIJIAGEN:
r uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 juni 2018 {ECLI:NL:RVS:2018:2122);

r publicatie van de Roosendaalse Visie op zonne-energie; Gemeenteblad nr. 138646 van 29 juni 2018'

IN AFSCHRIFT AAN:

r deGemeenteSteenbergenvia info@gemeente-steenbergen'nl

o de buurtverenigingBHWvia holterbergwildenhoek@gmail'com
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