SAMEN DUURZAME
ENERGIE
OPWEKKEN, VOOR
EN DOOR DE
BEWONERS VAN
ROOSENDAAL

De gemeente Roosendaal
wil vergroenen en Zonneakker Weihoek - kortweg Zonneweihoek - gaat daar een
bijdrage aan leveren.
Dit eerste zonnepanelenproject met burgerparticipatie in
Roosendaal kan vanaf 2020
duurzame stroom opwekken
voor ongeveer 1.800 huishoudens. In deze brochure informeren wij u over zaken als
planning, locatie, landschappelijke inpassing en maatschappelijke
meerwaarde.
We vinden het belangrijk dat
u als inwoner van Roosendaal
mee kunt proﬁteren van dit
project, maar ook dat u goed
op de hoogte bent van de
plannen en daar invloed op
uit kunt oefenen. Samen komen we verder.

DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS
Locatie: langs snelweg A58, ter hoogte van de wijk De Weihoek
Oppervlakte: 4,7 hectare
Aantal panelen: 21.000
Piekvermogen: 6 MW
Energieopbrengst: 5,4 miljoen kWh/jaar zonnestroom
Dit is gelijk aan het huidige stroomverbruik van 1.800 huishoudens
Realisatie: naar verwachting eind 2019 of voorjaar 2020
Projectduur: maximaal 25 jaar

PLANNING & PROCEDURE

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

Onlangs is bij de gemeente een aanvraag gedaan voor
een vergunning om het park te mogen bouwen. We verwachten dat de vergunningsaanvraag in juli en augustus
in het openbaar ter inzage wordt aangeboden. Op basis
van eventuele kritiekpunten kunnen we de plannen dan
nog beperkt bijstellen. Mochten er geen doorslaggevende bezwaren zijn, dan hopen we eind september een
vergunning te krijgen. Die is noodzakelijk om subsidie te
verkrijgen, in het najaar van 2018 of in het voorjaar van
2019. Parallel daaraan starten we een burgerparticipatietraject. Inwoners van Roosendaal – maar eventueel ook
mensen die verder weg wonen – kunnen mee-investeren
in het project en een prima rendement krijgen op hun investering. Als we de benodigde ﬁnanciering rond hebben
en een leverancier voor de bouw hebben geselecteerd
kunnen we starten met de aanleg van het park, zo tegen
het einde van 2019. Dat betekent dat we 25 jaar groene
stroom zullen produceren vanaf 2020. En natuurlijk ruimen we na deze exploitatiefase alles weer netjes op en
brengen we het landschap terug in zijn oorspronkelijke
staat.

Op verschillende manieren draagt de Zonneweihoek bij aan maatschappelijke doelen. We
noemen er een paar. De lokale productie van
een grote hoeveelheid groene stroom past
in de huidige maatschappelijke ontwikkeling
die onafhankelijkheid en duurzaamheid combineert. We proberen die duurzame energie
ook nog eens lokaal af te laten nemen: dus
door en voor de bewoners. Een dergelijke
aanpak zal de betrokkenheid van burgers en
bedrijven bij de energietransitie vergroten.
En over bedrijven gesproken: we zullen lokale partijen betrekken bij de ontwikkeling,
realisatie en exploitatie van de zonneweide,
waardoor de regionale economie nog een extra duwtje in de rug krijgt.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
Tijdens de ontwikkeling van het initiatief is veel oog voor
de landschappelijke inpassing. Zo mag het woongenot
van omwonenden niet verminderen en neemt de waarde
van omliggende woningen bij voorkeur eerder toe dan
af. De ecologische waarde van het gebied proberen we
te versterken door de aanleg van natuurvriendelijke oevers met riet en lisdodde rond een plas of drasberm. Het
aanzicht vanaf de A58 en het Hollewegje zal een mooi
plaatje opleveren. Verder behouden we het bestaande
landschapspatroon en blijft de ontsluiting via de huidige
infrastructuur gehandhaafd.

BURGERPARTICIPATIE
Inwoners van Roosendaal kunnen deelnemen
aan de Zonneweihoek en zo proﬁteren van
een aantrekkelijk ﬁnancieel rendement op de
lokale productie van groene stroom. Woont u
verder weg? Geen probleem. Ook in dat geval
zullen we een mogelijkheid tot participatie
aanbieden. Op dit moment zetten we in op
twee mogelijkheden:

TECHNIEK
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt van het
zonnepark. Het bestaat uit ongeveer 21.000
panelen van elk 1 x 1,65 meter in een zogenaamde oost-westopstelling. Daarbij zijn de
panelen dus niet op het zuiden gericht maar
in ‘dakvorm’ op het oosten en het westen.
Dit zorgt voor een betere spreiding van de
energieopwekking over de dag en een hogere
energieopbrengst van het park op jaarbasis,
doordat er meer panelen geplaats kunnen
worden zonder dat deze elkaar veel beïnvloeden vanwege schaduw. De stroom van de
zonnepanelen gaat naar omvormers, elektrische apparaten die de stroom geschikt maken voor invoeding op ons elektriciteitsnet.
Vanwege de grote elektriciteitsaansluiting
dienen we na de omvormers nog transformatoren te plaatsen die de elektrische spanning
op het juiste niveau brengen.

Postcoderoosregeling
Deze regeling is bedoeld voor mensen
en bedrijven uit de omgeving die geen
zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen . Zij mogen mede-eigenaar worden van de zonnepaneleninstallatie en krijgen vervolgens
thuis 15 jaar lang vrijstelling van de
energiebelasting voor de stroom die
hun panelen opwekken. Het verwachte ﬁnanciële rendement zal zo rond de
5% liggen.
Crowdfunding
Bij deze optie kan iedereen meedoen
door middel van een ﬁnanciële participatie met een verwacht ﬁnancieel
rendement van ongeveer 4%.
Of een Postcoderoosinvulling doorgang vindt
weten we nog niet zeker, aangezien de regelgeving er over twee jaar anders uit kan zien.
Verder moeten we genoeg deelnemers vinden om een aanzienlijk deel van het project
op deze wijze te ﬁnancieren.

WILT U MET ONS MEEDENKEN?

BETROKKENEN
De Zonneweihoek is een initiatief dat in
Roosendaal is ontstaan. Op dit moment
zijn zowel lokale bewoners als professionals van ontwikkelaar Odura actief betrokken bij de ontwikkeling het project.
Lokaal betrokkenen: Jean Prevoo, Resie
Beulen, Leo Lansbergen, Florian Luiken,
Clara & Olav Arnold, Gilbert Westdorp.
Odura (advies en projectontwikkeling op
het gebied van energietransitie): Michel
Suijkerbuijk, Joost Berkvens, Allard van
Krevel, Kevin Kok, Oswin Carboex.

Zonne-energie opwekken is duurzaam en ﬁnancieel aantrekkelijk, maar vooral ook leuk!
Heeft u interesse om mee te denken over de verdere ontwikkeling en realisatie van de
Zonneweihoek? Stuur dan gerust even een berichtje naar info@zonneweihoek.nl en wij
nemen contact met u op. Meer en actuele informatie vindt u op www.zonneweihoek.nl.

