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Zienswijzen op ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerp vergunning zonnepark Belkmerweg 67

Publiekssamenvatting
De gemeenteraad heeft ingestemd met de Nota Zienswijzen behorende bij de verklaring van geen 
bedenkingen en de omgevingsvergunning voor het zonnepark achter de Belkmerweg 67 in Sint 
Maartensvlotbrug. En geeft de verklaring van geen bedenkingen af ten behoeve van de 
omgevingsvergunning van het zonnepark.

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de Nota Zienwijzen behorende bij de verklaring van geen bedenkingen en de 
omgevingsvergunning (kenmerk 0-18-0404) voor het zonnepark achter de Belkmerweg 67 in Sint 
Maartensvlotbrug.
2. De verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning (kenmerk 0-18-0404) af te 
geven.

Aanleiding
Wanneer een zienswijze wordt ingediend tegen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
(hierna VVGB) betekent dit dat de Nota Zienswijzen behandeld moet worden in de gemeenteraad 
voordat de raad de definitieve VVGB kan afgeven, of weigeren.
De initiatiefnemer heeft verzocht of de behandeling van de Nota Zienswijzen kan plaats vinden in de 
raadsvergadering van februari, zodat indien de VVGB wordt afgegeven hij in maart een aanvraag 
voor subsidie kan indienen.

Belang
De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat een VVGB kan afgeven of weigeren.

Centrale vraag
Wilt u instemmen met de Nota Zienswijzen en de VVGB afgeven ten behoeve van de 
omgevingsvergunning (kenmerk 0-18-0404) voor een grondgebonden zonnepark achter de 
Belkmerweg 67 in Sint Maartensvlotbrug?

Beoogd effect voor samenleving
De realisatie van een innovatieve onderzoek locatie voor zonne-energie waar op circa 3,4 hectare 
zonnepanelen geplaatst worden en waar binnen 0,5 hectare gebruikt wordt voor experimentele 
opstellingen van zonnepanelen. Het gehele plangebied is bedoeld om door ECN part of TNO 
onderzoek te doen.
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Kader
» Raadsvoorstel (nr. 19.047594) en raadsbesluit (nr. 19.047595) afgeven ontwerp VVGB; 
» Raadsbesluit (nr. 13.002287) "afzien VVGB omgevingsvergunning".

Argumentatie
» Op 12 november 2019 heeft uw gemeenteraad de ontwerp VVGB afgegeven ten behoeve van 

de omgevingsvergunning voor een innovatief grondgebonden zonnepark achter de Belkmerweg 
67. Uitgangspunt hierbij was dat op het moment dat er een zienswijze wordt ingediend de 
beantwoording van deze zienswijze via de gemeenteraad gaat en er nogmaals besloten moet 
worden over het definitief afgegeven van de VVGB;

» De initiatiefnemer heeft verzocht om de behandeling in de gemeenteraad van de Nota 
Zienswijzen nog voor maart 2020 kon plaats vinden indien er zienswijzen ingediend zouden 
worden. Dit zodat indien de VVGB afgegeven wordt hij op tijd is om in maart SDE++ subsidie aan 
te vragen voor het initiatief;

» De periode van de ter inzage legging loopt van 28 november 2019 tot en met 9 januari 2020. Door 
een vooraankondiging is het zeker dat er tenminste één zienswijze wordt ingediend tegen de 
ontwerp VVGB en ontwerp omgevingsvergunning. Omdat de ter inzage periode nog niet is 
afgelopen is het nog niet mogelijk om de Nota Zienswijzen aan te leveren op het moment van 
schrijven van dit voorstel (10 december 2019). De Nota Zienswijzen zal wel op tijd zijn voor 
behandeling in de oordeelsvormende vergadering van 21 januari 2020;

» De Nota Zienswijzen volgt zo spoedig mogelijk na 9 januari 2020 als ook de definitieve
omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen, alle stukken worden toegevoegd 
aan het dossier met een begeleidende Raadsinformatiememo.

Maatschappelijk draagvlak
De initiatiefnemer heeft overleg gehad met zijn twee directe buren (Westerduinweg 20 en 22). Zij 
kunnen zich vinden in de beoogde plannen en hebben te kennen gegeven achter initiatief te staan, 
zij hebben geen bezwaren tegen deze ruimtelijke ontwikkeling. Hen is ook de mogelijkheid geboden 
financieel mee te participeren.

Financiële consequenties
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst afgesloten.

Communicatie van het besluit
» De omgevingsvergunning en de VVGB worden gepubliceerd op de gemeentelijke en landelijke 

website;
» De omgevingsvergunning en de VVGB worden gepubliceerd in het Schager Weekblad.
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Realisatie van het besluit
Na de beroepstermijn kan de initiatiefnemer beginnen met de uitvoer van de omgevingsvergunning.

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

Burgemeesţer en wethouders van de gemeente Schagen, 

gemeentesecretaris

Denser N.H. Sweilengrebel

Gepubliceerde bijlagen:
Nota Zienswijzen:
Verklaring van geen bedenkingen;
Omgevingsvergunning (kenmerk 0-18-0404) met bijbehorende bijlagen.

burgemj

fí.P. van Kampen-Nouwen
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