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Aanvraag omgevingsvergunning grondgebonden zon Fluwel 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Zoals u weet wordt gewerkt aan het beleid voor grondgebonden zon. Op 2 augustus is een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een grondgebonden zonne-installatie binnen 

gekomen van Fluwel, op het perceel aan de Belkmerweg 27 in Burgerbrug. De grondgebonden 

zonne-installatie ligt binnen het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zijpe’ en op gronden met de 

enkelbestemming ‘Agrarisch’. De zonnepanelen worden geprojecteerd binnen het agrarische 

bouwvlak wat op dit perceel aanwezig is.  

 

In deze memo willen wij u informeren over de dilemma’s omtrent de aanvraag en het door het 

college ingenomen standpunt. 

 

Bestemmingsplan 

Er is een aanvraag ingediend om zonnepanelen (bouwwerken, geen gebouwen zijnde) te 

bouwen binnen het bouwvlak. In principe mag er binnen een bouwvlak gebouwd worden als 

het gebruik past binnen de ter plaatse geldende bestemming. Zo mag er (onder voorwaarden) 

ook op diezelfde gronden, binnen het bouwvlak, een schuur gebouwd worden.  

Echter bij zonnepanelen is het de vraag of dit een bouwwerk geen gebouw zijnde is ten 

behoeve van de agrarische bestemming. Dit zou het geval zijn wanneer de opgewekte energie 

ten behoeve van de eigen agrarische bedrijfsvoering gebruikt zou worden. Uit jurisprudentie valt 

af te leiden dat wanneer meer dan 50% gebruikt wordt in het eigen bedrijf het voor de eigen 

agrarische bedrijfsvoering is.  

In het geval van Fluwel staat er op hetzelfde perceel een windturbine welke ooit vergund is 

onder voorwaarden dat dit ten behoeve is van het eigen agrarische bedrijf.  

 

Deze windturbine is op basis van het bestemmingsplan Buitengebied 1989 tweede herziening 

(gemeente Zijpe) op grond van artikel 6, Agrarische bouwvakken (Aa, Ab en Ac) ooit vergund. 

De bestemmingsomschrijving gaf onder lid 1 van voornoemd artikel aan dat de gronden met 

deze bestemming bestemd waren voor de bedrijfsvoering van (al dan niet grondgebonden) 

agrarische bedrijven; met de voor de agrarische bedrijfsvoering nodige bebouwing (…) 

 

In lid 2 onder d was voor bouwwerken geen gebouwen zijnde een tabel opgenomen met 

maten, o.a. voor de hoogte en rotordiameter van een windturbine. Deze bepaling moet in 

samenhang worden gelezen met het toenmalig eerste lid en de turbine kon dan ook alleen 

worden opgericht ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering.  
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In het huidige bestemmingsplan Buitengebied Zijpe is in artikel 3 lid 1 onder h een aanduiding 

regel opgenomen voor windturbine, waarbij is geregeld dat het opwekken van windenergie 

uitsluitend ter plaatse van de aanduiding “windenergie” mag plaatsvinden. In de toelichting 

staat:  

“De provincie respecteert hierbij de bestaande planologische rechten. Solitaire windturbines en 

lijnopstellingen mogen worden vervangen door windturbines met dezelfde afmetingen en een 

evenredig vermogen. Zeker op termijn zal het één op één vervangen van windturbines minder 

rendabel blijken. De verwachting is dat door deze maatregel een deel van de windturbines uit 

bedrijf zal worden genomen, waardoor beperkt ruimte ontstaat voor opschaling en 

herstructurering van windturbines in kleine windparken, waarbij een evenredig opgesteld 

vermogen aan windturbines wordt gesaneerd.  

 

In dit bestemmingsplan zijn planregels opgenomen voor windturbines. Daarbij is opgenomen dat 

voor windturbines geldt dat de ashoogte en rotordiameter niet meer mogen bedragen dan de 

bestaande dan wel vergunde afmetingen. Ontwikkeling van nieuwe windturbines is hiermee niet 

aan de orde.” 

 

Beoogd is dus om bestaande rechten te respecteren. In die zin moet dus ook artikel 3 (Agrarisch) 

lid 1 onder h worden gelezen in samenhang met de hoofdbestemming “agrarisch”. Alleen 

windturbines ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn toegestaan. 

 

Om het bestemmingsplan te lezen zoals de wetgever (de gemeenteraad) heeft bedoeld moet 

artikel 3.1 lid h (het opwekken van windenergie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 

‘windturbine’) in samenhang gelezen moeten worden met artikel 3.1 lid a, namelijk dat de 

windturbine ten dienste staat van de agrarische bedrijfsvoering.  

 

Als je leest naar de letter van de wet moet je het bestemmingsplan op een andere wijze lezen 

(vaste jurisprudentie). Dat maakt niet anders dat in het verleden de windturbine onder 

voorwaarden is verleend dat de opgewekte energie ten behoeve van het agrarische bedrijf 

staat. Deze grondgebonden zonne-installatie wordt wederom aangevraagd ten behoeve van 

de eigen energiebehoefte. Er is hier dan impliciet sprake van de zogenaamde “toverformule”, 

dat houdt in dat gronden die al eerder in een besluitvorming betrokken zijn geweest niet 

nogmaals voor eenzelfde doel betrokken kunnen worden bij een latere aanvraag. Anders kan je 

dit blijven toepassen om elke keer eenzelfde motivatie te gebruiken om een 

omgevingsvergunning te krijgen.  

Zoals hierboven aangegeven kom je tot een andere beoordeling wanneer je letterlijk de 

bestemmingsplanregels toepast.  Bij de uitleg van een bestemmingsplan moet je namelijk 

toetsen wat er letterlijk staat in de regels en niet een interpretatie van wat de wetgever bedoeld 

heeft met die regels. 

 

Dit heeft als gevolg dat de opgewekte energie door de windturbine niet ten behoeve van de 

eigen agrarische bedrijfsvoering is. Omdat in de regels van het bestemmingsplan een 

opsomming plaats vindt die los gelezen moet worden ten opzichte van de agrarische 

hoofdbestemming. Bijvoorbeeld is er op een ander perceel de aanduiding ‘kleinschalig 

kampeerterrein’ of ‘waterberging’ opgenomen en mag daar een kleinschalig kampeerterrein of 

waterberging gerealiseerd worden los van de agrarische bedrijfsvoering. 

 

De volgende vraag is dan of het opwekken van energie met grondgebonden zon wel een 

agrarische activiteit is? In principe is het opwekken van energie geen agrarische activiteit 

(jurisprudentie). Uit andere jurisprudentie kan opgemaakt worden dat wanneer de opgewekte 

energie voor meer dan 51% ten dienste van de eigen agrarische bedrijfsvoering is, het wel een 

agrarische activiteit is. 

Dit betrof echter een uitspraak over een biomassavergister en een uitspraak over een 

windturbine. Er zijn geen uitspraken met dezelfde casuïstiek als deze aanvraag.  

Andersom geredeneerd; dus wanneer minder dan 51% voor de eigen agrarische bedrijfsvoering 

is, wordt het gezien als een bedrijfsmatige activiteit. 
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Nog een andere lijn die gevolgd kan worden is dat los van waar de energie voor gebruikt wordt 

het sowieso geen agrarische activiteit is, maar een bedrijfsmatige activiteit. Hiermee is het 

gebruik van de zonnepanelen in strijd met de agrarische bestemming. Dit ligt niet voor de hand 

want dan is 1 zonnepaneel op het dak van de schuur ook al geen agrarische activiteit en dus in 

strijd met de agrarische bestemming. 

 

Standpunt college: 

Besproken is de afweging verlenen of weigeren, het college heeft uit eindelijk in afwachting van 

het beleid omtrent grondgebonden zon niet vooruit willen lopen op in de raad te maken keuzes. 

Doorslaggevend in het standpunt van het college was het feit dat op hetzelfde perceel al een 

windturbine staat welke voorziet in de eigen stroom behoefte. Hierdoor klopt de onderbouwing 

van aanvrager niet meer omdat de zonneweide niet nodig is om in de eigen energiebehoefte te 

voorzien.  

 

Gevolgen van dit standpunt zijn: 

De aanvraag omgevingsvergunning zal nu geweigerd moeten worden. Dat zal met toepassing 

van de uitgebreide voorbereidingsprocedure gebeuren. Bij de ontwerp weigering zal de raad 

betrokken worden in de besluitvorming in de vorm van een ontwerp-vvgb.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Jelle Beemsterboer 


