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Vaststelling bestemmingsplan en omgevingsvergunning Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark

Publiekssamenvatting
De gemeenteraad van Schagen heeft het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe 
Zonnepark Burgervlotbrug" voor de percelen onder 5 noordelijkste windturbines ten noorden van 
Burgerbrug en de omgevingsvergunning vastgesteld. Het plan voorziet in het planologisch mogelijk 
maken van een grondgebonden zonne-installatie (een zonnepark) onder de 5 noordelijkste 
windturbines bij Burgerbrug.

Gevraagde besluit
1. Geen mer-procedure te doorlopen;
2. Geen exploitatieplan voor de in het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe 
Zonnepark Burgervlotbrug" begrepen gronden vast te stellen.
3. De ingediende zienswijzen op de ontwerpvergunning met kenmerk 0-19-0219 en het 
ontwerpbestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark Burgervlotbrug" 
ontvankelijk te verklaren;
4. In te stemmen met in het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2019 gegeven 
beoordeling van de naar voren gebrachte zienswijzen over de ontwerpvergunning met kenmerk O- 
19-0219 en het ontwerpbestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark 
Burgervlotbrug" zoals uiteengezet in de "Nota zienswijzen", welke deel uitmaakt van dit besluit en deze 
vast te stellen;
5. De omgevingsvergunning voor de activiteit zoals genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder a 
"bouwen van een bouwwerk" van de Wabo te verlenen;
6. Het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark Burgervlotbrug", bestaande 
uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0441.BPBGZZPBUV- 
VA01, met de bijbehorende bestanden vast te stellen;

Aanleiding
De initiatiefnemer is voornemens om op de percelen onder de windturbines ten noorden van 
Burgerbrug een zonnepark realiseren. Het college heeft voor de voorgenomen ontwikkeling een 
bestemmingsplan in procedure gebracht.

Belang
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Het is nu aan uw raad om een besluit te 
nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de 
gemeenteraad namelijk bevoegd om te besluiten over het vaststellen van een bestemmingsplan. 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening is het wenselijk om mee te werken aan de voorgenomen 
ontwikkeling.
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Centrale vraag
Wilt u meewerken aan de voorgenomen ontwikkeling en het bestemmingsplan vaststellen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
Het zonnepark levert een bijdrage aan het duurzaam opwekken van energie in de gemeente 
Schagen.

Kader
» Wet ruimtelijke ordening (Wro);
» Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
» Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV);
» Zonbeleid gemeente Schagen.

Argumentatie
« Op 20 februari 2019 heeft uw raad het zonbeleid voor de gemeente Schagen vastgesteld. De 

locatie van het plangebied past in dit beleid. Het zonnepark zal gerealiseerd worden onder een 
lijnopstelling van windturbines.

* Op 19 maart 2019 is er een inloopavond georganiseerd (zie bijlage voor het verspreidingsgebied 
van de uitnodiging). De sfeer van deze avond was goed en werd als positief ervaren.

» De PRV bevat regels waaraan zonneparken dienen te voldoen. Uitgangspunt is dat zonneparken 
slechts voor de duur van 25 jaar met een omgevingsvergunning gerealiseerd kunnen worden. 
Voor sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden en kan/mag een bestemmingsplan 
opgesteld worden. Deze locatie is een dergelijk afwijkingsgeval. In overleg met de provincie is 
gekozen om voor deze locatie een bestemmingsplan procedure te doorlopen.

» Met de realisatie van het zonneparken kunnen circa 1850 huishoudens voorzien worden van 
duurzaam opgewekte energie.

» Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning hebben gecoördineerd ter 
visie gelegen.

« Tegen de besluiten die na de gecoördineerde voorbereidingsprocedure worden genomen, kan 
beroep worden ingesteld.

» De afhandeling van de beroepen gebeurt in één keer door de Raad van State. Er komt dus één 
uitspraak over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

* De Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift op het 
beroep te beslissen.

Maatschappelijk draagvlak
De inloopavond van 19 maart 2019 is als positief ervaren.

Communicatie van het besluit
De communicatie rond de bestemmingsplanprocedure is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. Er 
volgt een kennisgeving dat het bestemmingsplan is vastgesteld in de Staatscourant en in het 
Gemeenteblad. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan zijn daarna in te zien via 
ruimtelijkeplannen.nl.
Tevens wordt het gepubliceerd in het Schager weekblad en op de gemeentelijke website.

Realisatie van het besluit
Na uw besluit wordt een kennisgeving gedaan van de vaststelling en wordt het vastgestelde 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan beroep indienen. Indien er geen

Raadsvoorstel Pagina 2 van 3



beroep wordt ingediend wordt het bestemmingsplan na de beroepstermijn onherroepelijk. Mocht er 
wel beroep worden ingediend dan ontvangt uw raad hierover bericht.
Wanneer het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn kan de initiatiefnemer 
beginnen met de bouw.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrőtjw M.J.Ib^an Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
» Bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Zijpe Zonnepark Burgervlotbrug" met 

bijbehorende bijlagen:
» Nota zienswijzen (geanonimiseerd);
» Brief ingediende zienswijze appellant 1 (vertrouwelijk);
» Brief ingediende zienswijze appellant 2 en 3 (vertrouwelijk);
» Omgevingsvergunning (kenmerk 0-19-0219).
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