
 

 

Ontwerp 

Verklaring van geen bedenkingen 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 

6.5 van het Besluit omgevingsrecht 

 

Overwegende: 

 

- dat de raad het Zonnepark Beleid op 20 februari 2019 heeft vastgesteld; 

 

- dat de aanvraag voor het realiseren van een innovatief zonnepark op de locatie Belkmerweg 

67, te Sint Maartensvlotbrug op 24 september 2018 heeft ontvangen; 

 

- dat op 10 januari 2019 per e-mail aanvullende stukken zijn gevraagd; 

 

- dat op 3 juli 2019 een verzoek aanvullende stukken is verstuurd; 

 

- dat op 30 juli 2019 deze aanvullende stukken zijn ontvangen; 

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning in overeenstemming is met de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening, gelezen de positieve adviezen van de provincie d.d. 8 mei 2019 en 20 

mei 2019; 

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning niet in overeenstemming is met het ter plaatse 

geldende bestemmingsplan “PALLAS - reactor”; 

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning ook getoetst is aan het Zonnepark Beleid en dat 

de aanvraag als innovatief idee onder de hardheidsclausule valt; 

 

- dat het verlenen van een omgevingsvergunning om het beoogde project mogelijk te maken 

alleen mogelijk is door middel van een afwijking zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht indien de activiteit niet in strijd is met een 

goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat; 

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning op 28 augustus 2019 voorgelegd is aan de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en deze voldoet aan redelijke eisen van welstand, behalve de 

reclame borden langs de Westerduinweg; 

 

- dat het bevoegde gezag de gevraagde omgevingsvergunning niet kan verlenen nadat de  

gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;  

 

- dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen alleen kan weigeren in het belang 

van een goede ruimtelijke ordening (artikel 2.27 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 2 van het besluit omgevingsrecht); 

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke 

onderbouwing; 

 

- dat in de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten; 



 

 

 

- dat uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede 

ruimtelijke ordening en de weigeringsgrond als genoemd in artikel 2.27 lid 3 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 6.5 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht 

niet van toepassing is; 

 

- dat het ontwerpbesluit om een verklaring van geen bedenkingen samen met het 

ontwerpbesluit om een omgevingsvergunning te verlenen overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vanaf 16 november 2019 gedurende 

zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;  

 

- dat er wel/niet zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerpbesluit;  

 

- dat de ingediende zienswijzen wel/niet een wijziging van het besluit tot gevolg hebben gehad. 

 

BESLUIT: 

1. De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 

algemene bepalingen (Wabo) voor het oprichten van een zonnepark aan de Belkmerweg 67 

(kenmerk O-18-0404), te Sint Maartensvlotbrug af te geven; 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 12 november 2019. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

De heer G.E.P. Meijer 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 


