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Betreft: Vereniging Het Zijper Landschap I college van B&W
Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark op het perceel Belkmerweg 
achter nummer 67 in Sint Maartensvlotbrug

Geachte heer/mevrouw,

Namens cliënte, Vereniging Het Zijper Landschap, gevestigd te Petten, zend ik u hierbij de zienswijze 
naar aanleiding van de ontwerp omgevingsvergunning aan Agri Novum Zypani B.V. i.o. voor de 
activiteiten bouw, werken of werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening ten behoeve van een grondgebonden zonnepark en de zienswijze naar aanleiding van de 
ontwerp Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Schagen van 12 
november 2019.

Cliënte kan zich met de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen niet verenigen en dient hiertoe haar zienswijze in.

A. Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning

I. Bouw ex artikel 2.1 lid 1 onder a en artikel 2.10 Wabo
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1. Ten aanzien van de overwegingen in de ontwerp omgevingsvergunning inzake de activiteit 
bouw is verwezen naar de overwegingen onder de kop "Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening". Cliënte verwijst op deze plaats naar hetgeen hierna bij "Handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening" is uiteengezet en verzoekt uw college deze 
argumentatie voor de activiteit bouw als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

2. Vervolgens is in de ontwerp omgevingsvergunning overwogen dat de Commissie Ruimtelijke 
kwaliteit Schagen op 28 augustus 2019 heeft geoordeeld dat de aanvraag niet voldoet aan de 
redelijke eisen van welstand, tenzij de borden worden weggelaten. De borden zijn uit de 
aanvraag weggelaten. Als gevolg hiervan zou het bouwplan voldoen aan de redelijke eisen van 
welstand. Cliënte verwijst echter ook in dit kader naar hetgeen hierna onder de kop "Handelen 
in strijd met regels ruimtelijke ordening" is uiteengezet, met het verzoek deze argumentatie 
als hier herhaald en ingelast te beschouwen, en stelt zich op het standpunt dat het bouwplan 
niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand nu het niet goed landschappelijk is ingepast 
en in strijd is met de goede ruimtelijke ordening, in het bijzonder vanwege de variabele 
opstelling waar een hoogte van 3 meter op 0,5 ha is toegestaan en vanwege de 1,5 meter 
hoogte op de overige 2,9 ha in het open en lage polderlandschap.

II. Aanleg ex artikel 2.1 lid 1 onder b en artikel 2.11 Wabo
3. Ten aanzien van de overweging in de ontwerp omgevingsvergunning dat de werken of 

werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.7.1 van de regels van het bestemmingsplan slechts 
toelaatbaar zijn ex artikel 3, lid 3.7.3 indien daardoor de landschappelijke waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden aangetast en waarbij is verwezen naar de 
overwegingen inzake de activiteit "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" 
waarmee zou zijn onderbouwd waarom de aanvraag langschappelijk ingepast is en de 
landschappelijke waarde wordt behouden, verwijst cliënte naar hetgeen hierna onder 
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening wordt uiteengezet, met het verzoek deze 
argumentatie als hier herhaald en ingelast te beschouwen. Uit deze argumentatie volgt dat 
geen sprake is van goede landschappelijke inpassing en dat de activiteit in strijd is met de 
goede ruimtelijke ordening, in het bijzonder vanwege de variabele opstelling waar een hoogte 
van 3 meter op 0,5 ha is toegestaan en vanwege de 1,5 meter hoogte op de overige 2,9 ha in 
het open en lage polderlandschap.
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III. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (artikel 2.1 lid 1 onder c en artikel 2.12 Wabo)
4. Ten onrechte is in de ontwerp omgevingsvergunning overwogen dat de zonneakker niet in 

strijd is met een goede ruimtelijke ordening en dat het besluit is gemotiveerd met een goede 
ruimtelijke onderbouwing. Het besluit ontbeert in dit opzicht een deugdelijke motivering en 
een zorgvuldige voorbereiding. Cliënte merkt hierover het volgende op.

Andere locatie
5. Cliënte wijst er ten eerste op dat op het terrein van ECN-TNO zelf voldoende ruimte is om de 

experimentele zonneakker aan te leggen. Niet valt dan ook in te zien waarom deze zonneakker 
en het onderzoek naar en de ontwikkeling van zonnepanelen op de locatie moet plaatsvinden 
waar de omgevingsvergunning voor is verleend. Op het terrein van ECN-TNO staat ook al een 
aantal zonnepanelen. Die kunnen worden uitgebreid en dan kan ECN-TNO het gewenste 
onderzoek op eigen terrein verrichten. Reeds hierom ontbeert de ontwerp 
omgevingsvergunning een deugdelijke motivering en een zorgvuldige voorbereiding nu het 
onderzoek prima op eigen terrein van ECN-TNO kan worden verricht.
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Vgl. Afdeling 8 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:173: "5.1. Het college dient te beslissen 
aan de hand van de aanvraag zoals die is ingediend. Zoals de Afdeling eerder heeft 
overwogen in bijvoorbeeld de uitspraak van 7 november 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY2489, kan het bestaan van alternatieven slechts tot het 
onthouden van planologische medewerking nopen, indien op voorhand duidelijk is dat 
door gebruikmaking van deze alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden 
bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. De rechtbank heeft terecht overwogen 
dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze situatie zich voordoet. Daarbij 
is van belang dat in de aan het besluit ten grondslag gelegde ruimtelijke onderbouwing 
van 10 april 2017 in paragraaf 1.4 staat dat een locatiestudie heeft plaatsgevonden 
waarbij is gekeken naar de technische en landschappelijke geschiktheid, 
maatschappelijke uitvoerbaarheid en de milieutechnische randvoorwaarden. Aan de 
hand van deze voorwaarden heeft GroenLeven zonne-energie zich op het standpunt 
gesteld dat van de drie onderzochte locaties de gekozen locatie de meest geschikte 
locatie is. Dit is door [appellant] niet aan de hand van concrete gegevens 
weersproken".
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Artikel 15 en artikel 32a Provinciale ruimtelijke verordening en Uitvoeringsregeling opstellingen 
voor zonne-energie in het landelijk gebied Noord-Holland 2019

6. Ten aanzien van de eisen die voortvloeien uit artikel 15 jo artikel 32a van de Provinciale 
ruimtelijke verordening ("PRV") merkt cliënte het volgende op. In de ruimtelijke 
onderbouwing (p. 29) is ten behoeve van de toetsing aan artikel 15 jo 32a PRV verwezen naar 
de overwegingen in het kader van de ruimtelijke kwaliteitseisen uit de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie. Cliënte wijst er echter op dat in dit kader in de ruimtelijke onderbouwing (p. 
31) is overwogen dat de zonneakker zodanig landschappelijk wordt ingepast dat het open 
karakter van de omgeving in stand blijft. Dit is echter niet het geval. Zoals ook hierna wordt 
uiteengezet, is in het bijzonder vanwege de variabele opstelling van de zonnepanelen met een 
hoogte van maximaal 3 meter op 0,5 ha, geen sprake van landschappelijke inpassing en wordt 
het open karakter van de omgeving nu juist niet in stand gehouden. In het ambtelijk advies 
ruimtelijke kwaliteit van de provincie van 13 mei 2019 is overwogen dat de locatie waarop de 
zonneakker is gepland op een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen 
naar open polder is gelegen:

"Het gaat om een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen naar open 
polder. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, onder het ensemble 'Zijpe- en 
Hazepolder' wordt hier aandacht voor gevraagd: Zorg dat de scherpe grens tussen de 
reliëfrijke duinenrij en het vlakke land van polder Koegras herkenbaar blijft. Deze is 
kenmerkend voor het gebied. Een zonnepark zoals nu wordt voorgesteld dient (nadat nut en 
noodzaak ervan is aangetoond) daarom zeer zorgvuldig te worden vormgegeven en ingepast, 
zodat de impact op de omgeving beperkt blijft".

7. Door de grote en afwijkende hoogte van de zonnepanelen, die bovendien variabel mogen 
worden opgesteld, wordt hier afbreuk gedaan aan het open polderlandschap op deze 
gevoelige locatie die de overgang van duin naar polder betreft, welke scherpe grens volgens 
de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie herkenbaar moet blijven. Cliënte verwijst verder 
naar hetgeen hieronder bij de uitvoeringsregeling over de landschappelijke inpassing en de 
ruimtelijke ordening is uiteengezet met het verzoek deze argumentatie als hier herhaald en 
ingelast te beschouwen.
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8. Ten aanzien van de vereisten die voortvloeien uit de Provinciale uitvoeringsregeling 
opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied (“uitvoeringsregeling") is ten eerste 
niet nader onderbouwd in de ontwerp omgevingsvergunning, in de ruimtelijke onderbouwing 
of in het landschappelijk inpassingsplan dat de opstelling van de zonneakker aan één zijde 
grenst aan bestaand stedelijk gebied zoals vereist door artikel 2 lid 1 van de 
uitvoeringsregeling. Immers, de opstelling grenst aan beide zijden aan landelijk gebied.

9. Vervolgens wijst cliënte erop dat op grond van artikel 3 lid 1 van de uitvoeringsregeling, de 
hoogte van de opstelling niet meer dan 1,50 meter mag bedragen ten opzichte van het 
gemiddelde straatpeil van de omliggende openbare wegen. Artikel 3 lid 2 uitvoeringsregeling 
bepaalt dat daarvan kan worden afgeweken indien deze afwijking aantoonbaar bijdraagt aan 
de ruimtelijke kwaliteit of anderszins substantiële meerwaarde oplevert voor de fysieke 
leefomgeving. Uit de overwegingen die ten grondslag liggen aan de ontwerp 
omgevingsvergunning komt naar voren dat het onderzoeksVexperimentele karakter de 
afwijking van de maximale toegestane bouwhoogte zou rechtvaardigen. Hoe het gestelde 
onderzoeks- en experimentele karakter past binnen deze twee mogelijkheden voor afwijking, 
namelijk aantoonbaar bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit of anderszins een substantiële 
meerwaarde voor de fysieke leefomgeving hebben, is cliënte onduidelijk en de ontwerp 
omgevingsvergunning ontbeert dan ook een deugdelijke motivering en een zorgvuldige 
voorbereiding. Het gestelde onderzoeksVexperimentele karakter (welke karakter cliënte ook 
overigens betwist, zie hieronder verder uitgewerkt onder het kopje gemeentelijk beleid, met 
het verzoek deze argumentatie als hier herhaald en ingelast te beschouwen) betekent geen 
bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en ook geen substantiële meerwaarde voor de fysieke 
leefomgeving. In de ruimtelijke onderbouwing (p. 30) is in dit kader ook slechts overwogen dat 
de afwijking van de hoogte van 1,5 meter een substantiële meerwaarde oplevert, zonder te 
onderbouwen in hoeverre het een substantiële meerwaarde voor de fysieke leefomgeving 
oplevert.

10. Daarnaast is niet deugdelijk gemotiveerd dat wordt voldaan aan artikel 3 lid 4 van de 
uitvoeringsregeling met betrekking tot de terreinafscherming en de rand van de opstelling 
voor zonne-energie die passend moeten zijn in de omgeving. Dit is in casu niet het geval, zoals 
ook in de email van 20 mei 2019 van de provincie ( "ARK") overwogen. Daarin is aangegeven 
dat de panelen aan de randen juist niet zijn ingepast in het landschap en dat dat zo moet 
blijven. Daarmee is dus onderkend dat de zonneakker (aan de rand) niet passend is in de 
omgeving en daarmee dus niet voldoet aan artikel 3 lid 4 van de uitvoeringsregeling. De 
uitvoeringsregeling staat op dit onderdeel geen uitzonderingsmogelijkheden toe. Daarmee is 
de zonneakker in strijd met de goede landschappelijke inpassing, in strijd met de goede 
ruimtelijke ordening en in strijd met artikel 3 lid 4 van de uitvoeringsregeling.

11. In dit kader wijst cliënte aanvullend nog op hetgeen in het ambtelijk advies ruimtelijke kwaliteit 
van de provincie van 13 mei 2019 is overwogen en waaruit volgt dat de locatie waarop de 
zonneakker is gepland op een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen 
naar open polder is gelegen:

"Het gaat om een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen naar open 
polder. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, onder het ensemble 'Zijpe- en 
Hazepolder' wordt hier aandacht voor gevraagd: Zorg dat de scherpe grens tussen de 
reliëfrijke duinenrij en het vlakke land van polder Koegras herkenbaar blijft. Deze is 
kenmerkend voor het gebied. Een zonnepark zoals nu wordt voorgesteld dient (nadat nut en 
noodzaak ervan is aangetoond) daarom zeer zorgvuldig te worden vormgegeven en ingepast, 
zodat de impact op de omgeving beperkt blijft".
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12. Zoals ook blijkt uit het document "Kwaliteitsimpuls Zonneparken", "Inpassing van 
zonneparken in het Noord-Hollandse landschap" is de rand in het bijzonder van belang wat 
betreft de goede landschappelijke inpassing en de goede ruimtelijke ordening:

"De rand van het zonnepark is een van de meest beeldbepalende elementen. De rand is niet 
enkel een middel om mensen van de kavel af te houden. Zie de randzone vooral als de 
overgang tussen zonnepark en omgeving. Kortom, de rand als visitekaartje" (p. 11).

13. En juist aan de rand wordt de variabele opstelling met een hoogte van 3 meter toegestaan. Dit 
leidt tot een belangrijke aantasting van het open polderlandschap en een belangrijke 
aantasting van de grens van polder naar duingebied. Zoals ook in de ruimtelijke onderbouwing 
(para. 2.4) is aangegeven:

"De locatie is gelegen in een open polderlandschap met relatief weinig bebouwing en 
beplanting".

14. Zoals eveneens in de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven:

"Naarmate een zonneakker beter aansluit bij bestaande landschappelijke structuren wordt dit 
positiever beoordeeld dan wanneer een opstelling daar minder goed bij aansluit".

15. Door de grote en afwijkende hoogte van de zonnepanelen, die bovendien variabel mogen 
worden opgesteld, wordt hier afbreuk gedaan aan het open polderlandschap op deze 
gevoelige locatie die de overgang van duin naar polder betreft. In het ambtelijk advies 
ruimtelijke kwaliteit van 13 mei 2019 is in dit kader overwogen:

"Ook is het goed dat het zonnepark wordt ingepast in de verkavelingsstructuur. Minder 
acceptabel is dat juist de hoogste panelen (tot 3 m hoog) op het terrein langs de openbare weg 
wordt geplaatst. Ook zijn reclame-uitingen hoger dan 1,5 m hier niet wenselijk, omdat ook 
deze verstorend werken. In het ontwerp voor het zonnepark in de Rapportage ruimtelijke 
inpassing (bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing) zijn de verticale panelen van 3 m hoogte 
overigens niet opgenomen".

16. Juist de opstelling die het beste zichtbaar is vanaf de openbare weg sluit in het bijzonder niet 
aan bij bestaande landschappelijke structuren. De variabele opstelling en de grote hoogte van 
de zonnepanelen maken dat het open lage polderlandschap en de overgang van duin naar 
polder wordt aangetast. In de Nota Perspectief voor Zon in Noord-Holland is aangegeven dat 
om openheid te waarborgen en belangrijke zichtlijnen te behouden de maximale hoogte 
boven het maaiveld 1,5 meter is. Bij een dergelijke hoogte zou het zicht op de horizon vanaf 
ooghoogte vrij blijven en blijft de impact van de opstelling voor de openheid van het landschap 
beperkt (hetgeen cliënte ook overigens betwist, zie hierna). Juist die openheid komt in het 
bijzonder door de toegestane opstelling van 3 meter in het gedrang.

17. In de ontwerp omgevingsvergunning is bepaald dat na vijfjaar geen opstelling van 3 meter 
meer mag plaatsvinden. De vraag dringt zich ook op waarom de opstelling van vijfjaar, indien 
dit zo innovatief en experimenteel zou zijn (zie ook verder hierna), na vijfjaar moet worden 
verwijderd tot een maximale hoogte van 1,5 meter. Indien geen sprake zou zijn van aantasting 
van de goede ruimtelijke ordening en sprake zou zijn van een goede landschappelijke 
inpassing, dan zou ook voor 25 jaar de opstelling tot 3 meter mogelijk kunnen zijn. Kennelijk
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wordt wel degelijk onderkend dat de opstelling in strijd is met de goede ruimtelijke ordening 
en de landschappelijke inpassing. Daarnaast wijst cliënte erop dat tegelijkertijd wordt 
aangegeven dat slechts voor een klein deel van de 0,5 ha een hoogte van 3 meter noodzakelijk 
is (Ruimtelijke onderbouwing, para. 2.3.4). Niet valt in te zien waarom dan ook voor de 0,5 ha 
niet kan worden volstaan met de maximale hoogte van 1,5 meter.

18. De ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg en bouw van de zonneakker vormt dan ook 
een aantasting van het polderlandschap en van de gevoelige locatie op de overgang van polder 
naar duinen (zoals door de ARK is aangegeven, zie hierboven). De bouw van de zonneakker 
tast dit open polderlandschap en het aangrenzend duingebied aanzienlijk aan. In dit kader 
wijst cliënte ook op het ontwerpbesluit zonne-energie van de provincie Noord-Holland waarin 
is bepaald: 'Voel is de karakteristieke openheid van het landschap te behouden en de 
economische (agrarische) structuur van het landelijk gebied zo min mogelijk aan te tasten".

19. De ruimtelijke onderbouwing is aan voorgaande aspecten voorbij gegaan. In de ruimtelijke 
onderbouwing (p. 30) is niet nader onderbouwd in hoeverre de zonneakker aan de eisen van 
de uitvoeringsregeling voldoet, behalve dat deze eraan zou voldoen.

20. Ten aanzien van de 2,9 ha waar zonnepanelen met een hoogte van 1,5 meter worden 
toegestaan, wijst cliënte erop dat ook deze bouw de openheid van het agrarische landschap 
aanzienlijk aantast. Er is sprake van horizonvervuiling met zonnepanelen die 1,5 meter boven 
het maaiveld uitsteken op een, zoals ook reeds hierboven gemotiveerd is uiteengezet, 
landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van polder naar duingebied, welke scherpe 
grens herkenbaar moet blijven.

21. Zonnepanelen van 1,5 meter leiden ertoe dat het uitzicht op het polderlandschap en het 
bollengebied wordt belemmerd. Zoals ook in het landschappelijk inpassingsplan (p. 19) is 
bepaald is sprake van verminderde doorkijk in west-oost richting vanwege de zonnepanelen.

22. Kortom, de zonneakker is in strijd met de goede ruimtelijke ordening en er is geen sprake van 
een goede landschappelijke inpassing waardoor de landschappelijke waarde onvoldoende 
wordt behouden. Daarnaast is de zonneakker in strijd met de PRV en de uitvoeringsregeling. 
De ruimtelijke onderbouwing ontbeert gelet op deze aspecten eveneens een deugdelijke 
onderbouwing.

Nota Perspectief voor de zon in Noord-Holland
23. Ook in de Nota Perspectief voor de zon in Noord-Holland (p. 15) is bepaald dat in landelijk 

gebied de hoogte boven het maaiveld 1,50 m mag zijn. De opstelling die 3 meter toestaat is 
hiermee in strijd.
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Gemeentelijk beleid en toepassing van de hardheidsclausule
24. Ten aanzien van de overwegingen omtrent het gemeentelijk beleid en de ontwerp Verklaring 

van geen bedenkingen van de gemeenteraad merkt cliënte het volgende op. De locatie is 
gelegen binnen het vlak Bollenconcentratiegebied en de regels "Agrarisch buiten bouwblok" 
zijn van toepassing. De locatie voldoet niet aan het beleid van 19 februari 2019 van de 
gemeente Schagen voor zonneparken. Niettemin is overwogen dat ten behoeve van de 
onderhavige ontwerp omgevingsvergunning toepassing zou kunnen worden gegeven aan de 
hardheidsclausule, omdat de zonneakker als "innovatief" zou kunnen worden gezien en het 
beleid een onevenredige belemmering voor de ontwikkeling zou vormen. Cliënte merkt 
hierover het volgende op.
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25. Ten aanzien van het afwijken van het gemeentelijk beleid voor zonneparken en het toepassing 
geven aan de hardheidsclausule waarbij is overwogen dat sprake zou zijn van een aantoonbaar 
innovatief zonnepark waarbij de plannen door toepassing van het beleid onevenredig worden 
belemmerd, wijst cliënte er ten eerste op dat, zoals ook reeds hierboven aangegeven, op het 
terrein van ECN-TNO zelf voldoende ruimte is om het zonnepark aan te leggen. Niet valt dan 
ook in te zien waarom deze zonneakker en het onderzoek naar en de ontwikkeling van 
zonnepanelen op de locatie aan de Belkmerweg 67 moet plaatsvinden. Er is dan ook reeds 
hierom geen sprake van een onevenredige belemmering van de plannen. ECN-TNO kan het 
gewenste onderzoek prima op eigen terrein verrichten.

26. Vervolgens wijst cliënte erop dat niet deugdelijk is onderbouwd dat sprake is van een 
innovatief zonnepark. In dit kader wijst cliënte er ten eerste op dat het onderzoek dat op 0,5 
ha door middel van de variabele opstelling plaatsvindt en tot een hoogte van 3 meter mag 
reiken, maar gedurende vijfjaar plaatsvindt. In de ontwerp omgevingsvergunning is namelijk 
bepaald dat na vijf jaargeen opstelling van 3 meter meer mag plaatsvinden. Daarmee vindt na 
vijfjaar dus dit gestelde innovatieve/experimentele onderzoek niet meer plaats, althans in 
zeer beperkte mate (zie hierna), terwijl het overige gedeelte van de omgevingsvergunning voor 
25 jaar in totaal wordt verleend. De vraag dringt zich ook op waarom de opstelling van vijfjaar, 
indien dit zo innovatief en experimenteel zou zijn, na vijfjaar moet worden verwijderd tot 
maximale hoogte 1,5 meter. Na vijfjaar maakt ook de 0,5 ha onderdeel uit van het reguliere 
zonnepark.

27. In dit kader wijst cliënte er voorts op dat de intentieverklaring die door ECN-TNO is opgesteld, 
niet bindend is. Het is dus heel goed mogelijk dat er geen verder onderzoek plaatsvindt. Ook 
aan de ontwerp omgevingsvergunning zelf zijn geen voorwaarden verbonden met betrekking 
tot het innovatieve karakter en het onderzoek, terwijl dit wel de grondslag is voor de 
toepassing van de hardheidsclausule.

28. Ten aanzien van de overige 2,9 ha is ten eerste onduidelijk of en welk onderzoek er precies zal 
plaatsvinden. Er zijn allerlei mogelijkheden in de ruimtelijke onderbouwing genoemd, maar 
niks daarvan is zeker en er zijn ook geen verplichtingen hieromtrent opgenomen in de 
ruimtelijke onderbouwing of in de omgevingsvergunning. Zo is in de ruimtelijke onderbouwing 
(p. 15) slechts aangegeven dat er contact is met ANV Hollands Noorden over natuuronderzoek. 
Dit betekent niet dat daadwerkelijk natuuronderzoek zal plaatsvinden. Ten tweede is 
aangegeven in de ruimtelijke onderbouwing dat er mogelijk dubbelgebruik zou plaatsvinden 
en onder de panelen misschien ook teelt zou kunnen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere 
motivering niet innovatief worden genoemd. Er zijn vele zonneparken waar sprake is van een 
dubbelfunctie:

https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/meningen-over-zonneparken-zijn- 
verdeeld-1.1621144

29. Toepassing geven aan de hardheidsclausule ontbeert dan ook een deugdelijke motivering en 
een zorgvuldige voorbereiding. Er is niet deugdelijk gemotiveerd dat sprake is van een 
innovatief zonnepark en evenmin dat het gemeentelijk zonnepark beleid een onevenredige 
belemmering van de plannen vormt.

30. Voorts volgt uit voorgaande en uit hetgeen hierboven bij handelen in strijd met de regels van 
de ruimtelijke ordening is uiteengezet naar aanleiding van het provinciaal beleid en uit hetgeen 
hieronder bij bodemkwaliteit en waterkwaliteit en bij de stikstofdepositie is uiteengezet, met 
het verzoek dit alles als hier herhaald en ingelast te beschouwen, dat de aanleg en het gebruik 
van de zonneakker in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en geen sprake is van (goede)
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landschappelijke inpassing. De motivering van het besluit bevat dan ook geen goede 
ruimtelijke onderbouwing, de ruimtelijke onderbouwing is ondeugdelijk en de zonneakker is 
wel degelijk in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Bodemkwaliteit en waterkwaliteit
31. Ten aanzien van de bodemkwaliteit is in de vormvrije m.e.r.-beoordeling en in de ruimtelijke 

onderbouwing gesteld dat geen sprake is van een verslechtering van de bodemkwaliteit door 
het zonnepark. Cliënte wijst echter op de volgende informatie waaruit volgt dat dit zeer 
twijfelachtig is.

32. In LTO-nieuwsblad Nieuwe Oogst heeft de heer Rutgers van het RIVM van het Centrum 
Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid reeds aangegeven dat het afdekken van de grond onder 
de panelen slecht is volgens RIVM (bijlage 1). Zoals Rutgers in bijgaand stuk schrijft: "Met 
schade aan de goed functionerende bodem wordt geen rekening gehouden, zoals verlies van 
koolstofvastlegging, minder reinigend vermogen, geen voedselproductie, slechtere 
waterhuishouding, verslechtering van het lokale klimaat, effect op oppervlaktewater- en 
grondwaterkwaliteit, en aantasting van het landschap".

33. Ter onderbouwing van voorgaande wijst cliënte er voorts nog op dat de Land- en 
Tuinbouworganisatie reeds heeft aangegeven dat zij tegen zonneakkers is (bijlage 2).

34. Voorts wijst cliënte erop dat de schadelijke stoffen in de zonnepanelen moeilijk oplosbaar zijn 
in regenwater. Dit volgt uit Duits onderzoek:

www.welt.de/wirtschaft/articlel76294243/studie-umweltrisiken-durch -schadstoffe-in- 
solarmodulen.htmlľwtmc^socialmedia.twitter.shared.web

35. Ook de effecten hiervan op de bodemkwaliteit en op de waterkwaliteit zijn niet nader 
onderzocht.

36. Niet deugdelijk is onderzocht wat de effecten van de bouw van de zonneakker zijn op de 
bodem, de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Ook gelet hierop ontbeert 
het besluit een deugdelijke motivering en een zorgvuldige voorbereiding.

IV. Stikstofdepositie en vergunning Wet natuurbescherming
37. In de ruimtelijke onderbouwing (p. 51) is aangegeven dat de stifstofeffecten door de aanleg 

van de zonneakker binnen de al bestaande rechten vallen. Hierdoor zou geen vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming ("Wnb) nodig zijn. Dit is onjuist. Ten eerste is niet 
aannemelijk gemaakt dat sprake is van bestaande rechten voor bemesting. Ten tweede zien 
de eventueel bestaande rechten op agrarische activiteiten. De aanleg van de zonneakker is 
een ander project. Er is daarmee op grond van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn geen sprake van 
één project. Interne saldering is daarmee niet aan de orde. Nu er geen aanvraag voor een 
vergunning Wnb is ingediend, laat staan dat die is verleend, is de omgevingsvergunning niet 
uitvoerbaar. Ten derde wordt tegelijkertijd in de ruimtelijke onderbouwing gesuggereerd dat 
op een deel van de 2,9 ha zonneakker ook teelt gaat plaatsvinden. Daarmee is derhalve niet 
uitgesloten dat er ook nog steeds bemesting zal plaatsvinden. Ook hierom kan geen beroep 
worden gedaan ten aanzien van de aanleg van de zonneakker op gestelde bestaande rechten.

V. Financiële zekerheid
38. Uit de stukken die bij de ontwerp omgevingsvergunning horen, blijkt niet dat er sprake is van 

financiële zekerheid voor de verwijdering van de opstelling met een maximale hoogte van 3 
meter na vijfjaar en de gehele zonneakker na 25 jaar.
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B. Zienswijze op de Verklaring van geen bedenkingen
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39. Cliënte verzoekt al voorgaande argumenten voor de zienswijze gericht tegen de Verklaring van 
geen bedenkingen als hier herhaald en ingelast te beschouwen. Ten onrechte is in de 
Verklaring van geen bedenkingen overwogen dat het project niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en dat in de ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op alle relevante 
omgevingsaspecten.

I. Bouw ex artikel 2.1 lid 1 onder a en artikel 2.10 Wabo
40. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit Schagen op 28 augustus 2019 heeft geoordeeld dat de 

aanvraag niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand, tenzij de borden worden 
weggelaten. De borden zijn uit de aanvraag weggelaten. Als gevolg hiervan zou het bouwplan 
voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Cliënte verwijst echter naar hetgeen hierna 
onder de kop "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" is uiteengezet, met het 
verzoek deze argumentatie als hier herhaald en ingelast te beschouwen, en stelt zich op het 
standpunt dat het bouwplan niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand nu het niet goed 
landschappelijk is ingepast en in strijd is met de goede ruimtelijke ordening, in het bijzonder 
vanwege de variabele opstelling waar een hoogte van 3 meter op 0,5 ha is toegestaan en 
vanwege de 1,5 meter hoogte op de overige 2,9 ha in het open en lage polderlandschap. Ten 
onrechte is dan ook de Verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Andere locatie
41. Cliënte wijst er ten eerste op dat op het terrein van ECN-TNO zelf voldoende ruimte is om de 

experimentele zonneakker aan te leggen. Niet valt dan ook in te zien waarom deze zonneakker 
en het onderzoek naar en de ontwikkeling van zonnepanelen op de locatie moet plaatsvinden 
waar de omgevingsvergunning voor is verleend. Op het terrein van ECN-TNO staat ook al een 
aantal zonnepanelen. Die kunnen worden uitgebreid en dan kan ECN-TNO het gewenste 
onderzoek op eigen terrein verrichten.

Vgl. Afdeling 8 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:173: "5.1. Het college dient te beslissen 
aan de hand van de aanvraag zoals die is ingediend. Zoals de Afdeling eerder heeft 
overwogen in bijvoorbeeld de uitspraak van 7 november 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY2489, kan het bestaan van alternatieven slechts tot het 
onthouden van planologische medewerking nopen, indien op voorhand duidelijk is dat 
door gebruikmaking van deze alternatieven een gelijkwaardig resultaat kan worden 
bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. De rechtbank heeft terecht overwogen 
dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat deze situatie zich voordoet. Daarbij 
is van belang dat in de aan het besluit ten grondslag gelegde ruimtelijke onderbouwing 
van 10 april 2017 in paragraaf 1.4 staat dat een locatiestudie heeft plaatsgevonden 
waarbij is gekeken naar de technische en landschappelijke geschiktheid, 
maatschappelijke uitvoerbaarheid en de milieutechnische randvoorwaarden. Aan de 
hand van deze voorwaarden heeft GroenLeven zonne-energie zich op het standpunt 
gesteld dat van de drie onderzochte locaties de gekozen locatie de meest geschikte 
locatie is. Dit is door [appellant] niet aan de hand van concrete gegevens 
weersproken".

Artikel 15 en artikel 32a Provinciale ruimtelijke verordening en Uitvoeringsregeling opstellingen 
voor zonne-energie in het landelijk gebied Noord-Holland 2019
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42. Ten aanzien van de eisen die voortvloeien uit artikel 15 jo artikel 32a van de Provinciale 
ruimtelijke verordening ("PRV") merkt cliënte het volgende op. In de ruimtelijke 
onderbouwing (p. 29) is ten behoeve van de toetsing aan artikel 15 jo 32a PRV verwezen naar 
de overwegingen in het kader van de ruimtelijke kwaliteitseisen uit de Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie. Cliënte wijst er echter op dat in dit kader in de ruimtelijke onderbouwing (p. 
31) is overwogen dat de zonneakker zodanig landschappelijk wordt ingepast dat het open 
karakter van de omgeving in stand blijft. Dit is echter niet het geval. Zoals ook hierna wordt 
uiteengezet geen sprake van landschappelijke inpassing en wordt het open karakter van de 
omgeving nu juist niet in stand gehouden. In het ambtelijk advies ruimtelijke kwaliteit van de 
provincie van 13 mei 2019 is overwogen dat de locatie waarop de zonneakker is gepland op 
een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen naar open polder is gelegen:
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"Het gaat om een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen naar open 
polder. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, onder het ensemble 'Zijpe- en 
Hazepolder' wordt hier aandacht voor gevraagd: Zorg dat de scherpe grens tussen de 
reliëfrijke duinenrij en het vlakke land van polder Koegras herkenbaar blijft. Deze is 
kenmerkend voor het gebied. Een zonnepark zoals nu wordt voorgesteld dient (nadat nut en 
noodzaak ervan is aangetoond) daarom zeer zorgvuldig te worden vormgegeven en ingepast, 
zodat de impact op de omgeving beperkt blijft".

43. Door de grote en afwijkende hoogte van de zonnepanelen, die bovendien variabel mogen 
worden opgesteld, wordt hier afbreuk gedaan aan het open polderlandschap op deze 
gevoelige locatie die de overgang van duin naar polder betreft. Cliënte verwijst verder naar 
hetgeen hieronder bij de uitvoeringsregeling over de landschappelijke inpassing en de 
ruimtelijke ordening is uiteengezet met het verzoek deze argumentatie als hier herhaald en 
ingelast te beschouwen.

44. Ten aanzien van de vereisten die voortvloeien uit de Provinciale uitvoeringsregeling 
opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied ("uitvoeringsregeling") is ten eerste 
niet nader onderbouwd in de ontwerp omgevingsvergunning, in de ruimtelijke onderbouwing 
of in het landschappelijk inpassingsplan dat de opstelling van de zonneakker aan één zijde 
grenst aan bestaand stedelijk gebied zoals vereist door artikel 2 lid 1 van de 
uitvoeringsregeling. Immers, de opstelling grenst aan beide zijden aan landelijk gebied.

45. Vervolgens wijst cliënte erop dat op grond van artikel 3 lid 1 van de uitvoeringsregeling, de 
hoogte van de opstelling niet meer dan 1,50 meter mag bedragen ten opzichte van het 
gemiddelde straatpeil van de omliggende openbare wegen. Artikel 3 lid 2 uitvoeringsregeling 
bepaalt dat daarvan kan worden afgeweken indien deze afwijking aantoonbaar bijdraagt aan 
de ruimtelijke kwaliteit of anderszins substantiële meerwaarde oplevert voor de fysieke 
leefomgeving. Uit de overwegingen die ten grondslag liggen aan de ontwerp 
omgevingsvergunning komt naar voren dat het onderzoeksVexperimentele karakter de 
afwijking van de maximale toegestane bouwhoogte zou rechtvaardigen. Hoe het gestelde 
onderzoeks- en experimentele karakter past binnen deze twee mogelijkheden voor afwijking, 
namelijk aantoonbaar bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit of anderszins een substantiële 
meerwaarde voor de fysieke leefomgeving hebben, is cliënte onduidelijk. Het gestelde 
onderzoeksVexperimentele karakter (welke karakter cliënte ook overigens betwist, zie 
hieronder verder uitgewerkt met het verzoek deze argumentatie als hier herhaald en ingelast 
te beschouwen) betekent geen bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit en ook geen substantiële 
meerwaarde voor de fysieke leefomgeving. In de ruimtelijke onderbouwing (p. 30) is in dit 
kader ook slechts overwogen dat de afwijking van de hoogte van 1,5 meter een substantiële
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meerwaarde oplevert, zonder te onderbouwing in hoeverre het een substantiële meerwaarde 
voor de fysieke leefomgeving oplevert.

46. Daarnaast is niet deugdelijk gemotiveerd dat wordt voldaan aan artikel 3 lid 4 van de 
uitvoeringsregeling met betrekking tot de terreinafscherming en de rand van de opstelling 
voor zonne-energie die passend moeten zijn in de omgeving. Dit is in casu niet het geval, zoals 
ook in de email van 20 mei 2019 van de provincie ( "ARK") overwogen. Daarin is aangegeven 
dat de panelen aan de randen juist niet zijn ingepast in het landschap en dat dat zo moet 
blijven. Daarmee is dus onderkend dat de zonneakker (aan de rand) niet passend is in de 
omgeving en daarmee dus niet voldoet aan artikel 3 lid 4 van de uitvoeringsregeling. De 
uitvoeringsregeling staat op dit onderdeel geen uitzonderingsmogelijkheden toe. Daarmee is 
de zonneakker in strijd met de goede landschappelijke inpassing en in strijd met de goede 
ruimtelijke ordening en in strijd met artikel 3 lid 4 van de uitvoeringsregeling.

47. In dit kader wijst cliënte aanvullend nog op hetgeen in het ambtelijk advies ruimtelijke kwaliteit 
van de provincie van 13 mei 2019 is overwogen en waaruit volgt dat de locatie waarop de 
zonneakker is gepland op een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen 
naar open polder is gelegen:

"Het gaat om een landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van duinen naar open 
polder. In de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, onder het ensemble 'Zijpe- en 
Hazepolder' wordt hier aandacht voor gevraagd: Zorg dat de scherpe grens tussen de 
reliëfrijke duinenrij en het vlakke land van polder Koegras herkenbaar blijft. Deze is 
kenmerkend voor het gebied. Een zonnepark zoals nu wordt voorgesteld dient (nadat nut en 
noodzaak ervan is aangetoond) daarom zeer zorgvuldig te worden vormgegeven en ingepast, 
zodat de impact op de omgeving beperkt blijft".

48. Zoals ook blijkt uit het document "Kwaliteitsimpuls Zonneparken", "Inpassing van 
zonneparken in het Noord-Hollandse landschap" is de rand in het bijzonder van belang wat 
betreft de goede landschappelijke inpassing en de goede ruimtelijke ordening:

"De rand van het zonnepark is een van de meest beeldbepalende elementen. De rand is niet 
enkel een middel om mensen van de kavel af te houden. Zie de randzone vooral als de 
overgang tussen zonnepark en omgeving. Kortom, de rand als visitekaartje" (p. 11).

49. En juist aan de rand wordt de variabele opstelling met een hoogte van 3 meter toegestaan. Dit 
leidt tot een belangrijke aantasting van het open polderlandschap en een belangrijke 
aantasting van de grens van polder naar duingebied. Zoals ook in de ruimtelijke onderbouwing 
(para. 2.4) is aangegeven:

"De locatie is gelegen in een open polderlandschap met relatief weinig bebouwing en 
beplanting".

50. Zoals eveneens in de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven:

"Naarmate een zonneakker beter aansluit bij bestaande landschappelijke structuren wordt dit 
positiever beoordeeld dan wanneer een opstelling daar minder goed bij aansluit".

51. Door de grote en afwijkende hoogte van de zonnepanelen, die bovendien variabel mogen 
worden opgesteld, wordt hier afbreuk gedaan aan het open polderlandschap op deze 
gevoelige locatie die de overgang van duin naar polder betreft. In het ambtelijk advies 
ruimtelijke kwaliteit van 13 mei 2019 is overwogen:
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"Ook is het goed dat het zonnepark wordt ingepast in de verkavelingsstructuur. Minder 
acceptabel is dat juist de hoogste panelen (tot 3 m hoog) op het terrein langs de openbare 
weg wordt geplaatst. Ook zijn redame-uitingen hoger dan 1,5 m hier niet wenselijk, omdat 
ook deze verstorend werken. In het ontwerp voor het zonnepark in de Rapportage 
ruimtelijke inpassing (bijlage bij de ruimtelijke onderbouwing) zijn de verticale panelen van 
3 m hoogte overigens niet opgenomen".

52. Juist de opstelling die het beste zichtbaar is vanaf de openbare weg sluit in het bijzonder niet 
aan bij bestaande landschappelijke structuren. De variabele opstelling en de grote hoogte van 
de zonnepanelen maken dat het open lage polderlandschap en de overgang van duin naar 
polder wordt aangetast. In de Nota Perspectief voor Zon in Noord-Holland is aangegeven dat 
om openheid te waarborgen en belangrijke zichtlijnen te behouden de maximale hoogte 
boven het maaiveld 1,5 meter is. Bij een dergelijke hoogte zou het zicht op de horizon vanaf 
ooghoogte vrij blijven en blijft de impact van de opstelling voor de openheid van het landschap 
beperkt (hetgeen cliënte ook overigens betwist, zie hierna). Juist die openheid komt in het 
bijzonder door de toegestane opstelling van 3 meter in het gedrang.

53. In de ontwerp omgevingsvergunning is bepaald dat na vijfjaar geen opstelling van 3 meter 
meer mag plaatsvinden. De vraag dringt zich ook op waarom de opstelling van vijfjaar, indien 
dit zo innovatief en experimenteel zou zijn (zie ook verder hierna), na vijf jaar moet worden 
verwijderd tot een maximale hoogte van 1,5 meter. Indien geen sprake zou zijn van aantasting 
van de goede ruimtelijke ordening en sprake zou zijn van een goede landschappelijke 
inpassing, dan zou ook voor 25 jaar de opstelling tot 3 meter mogelijk kunnen zijn. Kennelijk 
wordt wel degelijk onderkend dat de opstelling in strijd is met de goede ruimtelijke ordening 
en de landschappelijke inpassing. Daarnaast wijst cliënte erop dat tegelijkertijd wordt 
aangegeven dat slechts voor een klein deel van de 0,5 ha een hoogte van 3 meter noodzakelijk 
is (ruimtelijke onderbouwing, para. 2.3.4). Niet valt in te zien waarom dan ook voor de 0,5 ha 
niet kan worden volstaan met de maximale hoogte van 1,5 meter.

54. De ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg en bouw van de zonneakker en de 
Verklaring van geen bedenkingen leidt dan ook tot een aantasting van het polderlandschap en 
van de gevoelige locatie op de overgang van polder naar duinen (zie hierboven zoals door de 
ARK is aangegeven). De bouw van de zonneakker tast dit open polderlandschap en het 
aangrenzend duingebied aanzienlijk aan. In dit kader wijst cliënte ook op het ontwerpbesluit 
zonne-energie van de provincie Noord-Holland waarin is bepaald: "Doei is de karakteristieke 
openheid van het landschap te behouden en de economische (agrarische) structuur van het 
landelijk gebied zo min mogelijk aan te tasten". De ruimtelijke onderbouwing is aan 
voorgaande aspecten voorbij gegaan. In de ruimtelijke onderbouwing (p. 30) is niet nader 
onderbouwd in hoeverre de zonneakker aan de eisen van de uitvoeringsregeling voldoet, 
behalve dat deze eraan zou voldoen.

55. Ten aanzien van de 2,9 ha waar zonnepanelen met een hoogte van 1,5 meter worden 
toegestaan, wijst cliënte erop dat ook deze bouw de openheid van het agrarische landschap 
aanzienlijk aantast. Er is sprake van horizonvervuiling met zonnepanelen die 1,5 meter boven 
het maaiveld uítsteken op een, zoals ook reeds hierboven gemotiveerd is uiteengezet, 
landschappelijk gevoelige locatie op de overgang van polder naar duingebied.

56. Zonnepanelen van 1,5 meter leiden ertoe dat het uitzicht op het open en lage 
polderlandschap, bollengebied, wordt belemmerd. Zoals ook in het landschappelijk 
inpassingsplan (p. 19) is bepaald is sprake van verminderde doorkijk in west-oost richting 
vanwege de zonnepanelen.
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57. Kortom, de zonneakker is in strijd met de goede ruimtelijke ordening en er is geen sprake van 
een goede landschappelijke inpassing waardoor de landschappelijke waarde onvoldoende 
wordt behouden. Daarnaast is de zonneakker in strijd met de PRV en de uitvoeringsregeling. 
De ruimtelijke onderbouwing ontbeert gelet op deze aspecten eveneens een deugdelijke 
onderbouwing. De Verklaring van geen bedenkingen is ten onrechte afgegeven.

Nota Perspectief voor de zon in Noord-Holland
58. Ook in de Nota Perspectief voor de zon in Noord-Holland (p. 15) is bepaald dat in landelijk 

gebied de hoogte boven het maaiveld 1,50 m mag zijn. De opstelling die 3 meter toestaat is 
hiermee in strijd.

Gemeentelijk beleid en toepassing van de hardheidsclausule
59. Ten aanzien van de overwegingen omtrent het gemeentelijk beleid en de ontwerp Verklaring 

van geen bedenkingen van de gemeenteraad merkt cliënte het volgende op. De locatie is 
gelegen binnen het vlak Bollenconcentratiegebied en de regels "Agrarisch buiten bouwblok" 
zijn van toepassing. De locatie voldoet niet aan het beleid van 19 februari 2019 van de 
gemeente Schagen voor zonneparken. Niettemin is overwogen dat ten behoeve van de 
onderhavige ontwerp omgevingsvergunning toepassing zou kunnen worden gegeven aan de 
hardheidsclausule, omdat de zonneakker als "innovatief" zou kunnen worden gezien en het 
beleid een onevenredige belemmering voor de ontwikkeling zou vormen. Cliënte merkt 
hierover het volgende op.

60. Ten aanzien van het afwijken van het gemeentelijk beleid voor zonneparken en het toepassing 
geven aan de hardheidsclausule waarbij is overwogen dat sprake zou zijn van een aantoonbaar 
innovatief zonnepark waarbij de plannen door toepassing van het beleid onevenredig worden 
belemmerd, wijst cliënte er ten eerste op dat, zoals ook reeds hierboven aangegeven, op het 
terrein van ECN-TNO zelf voldoende ruimte is om het zonnepark aan te leggen. Niet valt dan 
ook in te zien waarom deze zonneakker en het onderzoek naar en de ontwikkeling van 
zonnepanelen op de locatie aan de Belkmerweg 67 moet plaatsvinden. Er is dan ook reeds 
hierom geen sprake van een onevenredige belemmering van de plannen. ECN-TNO kan het 
gewenste onderzoek prima op eigen terrein verrichten.

61. Vervolgens wijst cliënte erop dat niet deugdelijk is onderbouwd dat sprake is van een 
innovatief zonnepark. In dit kader wijst cliënte er ten eerste op dat het onderzoek dat op 0,5 
ha door middel van de variabele opstelling plaatsvindt en tot een hoogte van 3 meter mag 
reiken, maar gedurende vijfjaar plaatsvindt. In de ontwerp omgevingsvergunning is namelijk 
bepaald dat na vijfjaar geen opstelling van 3 meter meer mag plaatsvinden. Daarmee vindt na 
vijf jaar dus dit gestelde innovatieve/experimentele onderzoek niet meer plaats, althans in 
zeer beperkte mate (zie hierna), terwijl het overige gedeelte van de omgevingsvergunning voor 
25 jaar in totaal wordt verleend. De vraag dringt zich ook op waarom de opstelling van vijfjaar, 
indien dit zo innovatief en experimenteel zou zijn, na vijfjaar moet worden verwijderd tot 
maximale hoogte 1,5 meter. Na vijfjaar maakt ook de 0,5 ha onderdeel uit van het reguliere 
zonnepark.

62. In dit kader wijst cliënte er voorts op dat de intentieverklaring die door ECN-TNO is opgesteld, 
niet bindend is. Het is dus heel goed mogelijk dat er geen verder onderzoek plaatsvindt. Ook 
aan de ontwerp omgevingsvergunning zelf zijn geen voorwaarden verbonden met betrekking 
tot het innovatieve karakter en het onderzoek, terwijl dit wel de grondslag is voor de 
toepassing van de hardheidsclausule.

63. Ten aanzien van de overige 2,9 ha is ten eerste onduidelijk of en welk onderzoek er precies 
zal plaatsvinden. Er zijn allerlei mogelijkheden in de ruimtelijke onderbouwing genoemd, maar 
niks daarvan is zeker en er zijn ook geen verplichtingen hieromtrent opgenomen in de
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ruimtelijke onderbouwing of in de omgevingsvergunning. Zo is in de ruimtelijke onderbouwing 
(p. 15) slechts aangegeven dat er contact is met ANV Hollands Noorden over natuuronderzoek. 
Dit betekent niet dat daadwerkelijk natuuronderzoek zal plaatsvinden. Ten tweede is 
aangegeven in de ruimtelijke onderbouwing dat er mogelijk dubbelgebruik zou plaatsvinden 
en onder de panelen misschien ook teelt zou kunnen plaatsvinden. Dit kan zonder nadere 
motivering niet innovatief worden genoemd. Er zijn vele zonneparken waar sprake is van een 
dubbelfunctie:

https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/meningen-over-zonneparken-zijn- 
verdeeld-1.1621144

64. Toepassing geven aan de hardheidsclausule ontbeert dan ook een deugdelijke motivering en 
een zorgvuldige voorbereiding. Er is niet deugdelijk gemotiveerd dat sprake is van een 
innovatief zonnepark en evenmin dat het gemeentelijk zonnepark beleid een onevenredige 
belemmering van de plannen vormt.

65. Voorts volgt uit voorgaande en uit hetgeen hierboven bij handelen in strijd met de regels van 
de ruimtelijke ordening is uiteengezet naar aanleiding van het provinciaal beleid en uit hetgeen 
hieronder bij bodemkwaliteit en waterkwaliteit en bij de stikstofdepositie is uiteengezet, met 
het verzoek dit alles als hier herhaald en ingelast te beschouwen, dat de aanleg en het gebruik 
van de zonneakker in strijd is met de goede ruimtelijke ordening en geen sprake is van (goede) 
landschappelijke inpassing. De Verklaring van geen bedenkingen is dan ook ten onrechte 
afgegeven.

Bodemkwaliteit en waterkwaliteit
66. Ten aanzien van de bodemkwaliteit is in de vormvrije m.e.r.-beoordeling en in de ruimtelijke 

onderbouwing gesteld dat geen sprake is van een verslechtering van de bodemkwaliteit door 
het zonnepark. Cliënte wijst echter op de volgende informatie waaruit volgt dat dit zeer 
twijfelachtig is.

67. In LTO-nieuwsblad Nieuwe Oogst heeft de heer Rutgers van het RIVM van het Centrum 
Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid reeds aangegeven dat het afdekken van de grond onder 
de panelen slecht is volgens RIVM (bijlage). Zoals Rutgers in bijgaand stuk schrijft: "Metschade 
aan de goed functionerende bodem wordt geen rekening gehouden, zoals verlies van 
koolstofvastlegging, minder reinigend vermogen, geen voedselproductie, slechtere 
waterhuishouding, verslechtering van het lokale klimaat, effect op oppervlaktewater- en 
grondwaterkwaliteit, en aantasting van het landschap".

68. Ter onderbouwing van voorgaande wijst cliënte er voorts nog op dat de Land- en 
Tuinbouworganisatie reeds heeft aangegeven dat zij tegen zonneakkers is (bijlage).

69. Voorts wijst cliënte erop dat de schadelijke stoffen in de zonnepanelen moeilijk oplosbaar zijn 
in regenwater. Dit volgt uit Duits onderzoek:

www.welt.de/wirtschaft/articlel76294243/studie-umweltrisiken-durch -schadstoffe- 
in-solarmodulen.html?wtrT^socialmedia.twitter.shared.web

70. Ook de effecten hiervan op de bodemkwaliteit en op de waterkwaliteit zijn niet nader 
onderzocht.

71. Niet deugdelijk is onderzocht wat de effecten van de bouw van de zonneakker zijn op de 
bodem, de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater.
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II. Stikstofdepositie en vergunning Wet natuurbescherming
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72. In de ruimtelijke onderbouwing (p. 51) is aangegeven dat de stifstofeffecten door de aanleg 
van de zonneakker binnen de al bestaande rechten vallen. Hierdoor zou geen vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming ("Wnb) nodig zijn. Dit is onjuist. Ten eerste is niet 
aannemelijk gemaakt dat sprake is van bestaande rechten voor bemesting. Ten tweede zien 
de eventueel bestaande rechten op agrarische activiteiten. De aanleg van de zonneakker is een 
ander project. Er is daarmee op grond van artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn geen sprake van één 
project. Interne saldering is daarmee niet aan de orde. Nu er geen aanvraag voor een 
vergunning Wnb is ingediend, laat staan dat die is verleend, is de omgevingsvergunning niet 
uitvoerbaar. Ten derde wordt tegelijkertijd in de Ruimtelijke onderbouwing gesuggereerd dat 
op een deel van de 2,9 ha zonneakker ook teelt gaat plaatsvinden. Daarmee is derhalve niet 
uitgesloten dat er ook nog steeds bemesting zal plaatsvinden. Ook hierom kan geen beroep 
worden gedaan ten aanzien van de aanleg van de zonneakker op bestaande rechten.

REDENEN WAAROM

Cliënte uw college verzoekt om de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, werken of 
werkzaamheden uitvoeren en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening niet te verlenen en 
de gemeenteraad verzoekt om de Verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen en verzoekt 
tevens om vergoeding van de proceskosten.

Met vriendelijke groet,

A M. van Eik
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De antihagelkanonnen van de fruittelers 

zijn al járen een doom m het oog van stich 
ting Behoud de Zak van Zuid-Beveland

Agrarische natuurcollectieven kunnen een 

nuttige brugfunctie vervullen bn ingewik

kelde natuurdossiers

Terwijl in Zuid-Limburg en Brabant de 

eerste maïs wordt gekneusd, is het gewas 
in Noord-Nedertand nog te vochtig.

ITO Glaskracht voorzitter Nico van Ruiten 

neemt afscheid De leden betalen er tors 

voor het is aan ons om te leveren

Zestig jonge boeren deden mee aan e 

Lagerhuisdiscussie op een gezanten1 

avond van LTO Noord Sahand en drie AJf

Resoluut ‘nee’ tegen zonneakkers
BS LTO wil geen zonnepanelen op boerengrond U Landelijke visie nodig op beleid overheden
JAN VAN UERE EN MIKE SCHELLAH1

LTO Nederland zegt 'nee’ tegen 

de aanleg van zonneparken op 
landbouwgrond. Het behoud van 

vruchtbare grond en het agrarische 
cultuurlandschap staat voorop.

Steeds meer projectontwikke

laars laten hun oog laten vallen op 
boerengrond voor de ontwikkeling 
van zonneparken. In het hele land 
kregen al honderden boeren en

tuinders een projectontwikkelaar 

over de vloer die zaken wil doen.

De afgelopen maanden heeft 
LTO zich bezonnen op een stand

punt op deze ontwikkeling. Het 
leidde tol de uitspraak dat er drin

gend een heldere landelijke visie 

moei komen voor het beleid rond 
•zonneparken. Kern daarvan zou 

een verbod moeten zijn op de aan
leg van zonneweides op agrarische 

percelen.

‘We verwachten dat tot 2020 veel 

subsidie beschikbaar komt voor 

zonne energie', licht beleidsmede
werker Marry Kager 10e. 'Als we mei 

opletten, slaat het land straks vol 
met zonneakkers.'

LTO stelt dat het wellicht duur

zamer is om op landbouwgrond 
biomassa te telen en zo CO vast te 

leggen. Het standpunt ontval een 
pleidooi voor een grondig onder 
zoek hiernaar.

Kager- ‘De fundamentele vraag 

is wat écht duurzaam is en goed is 

voor het klimaat: zonnepanelen 

waardoor de grond verschraalt, ot 
vruchtbare grond die zonlicht en 

CO, omzel in biomassa.'
LTO wil met kracht inzelten op 

het plaatsen van zonnepanelen op 
agrarische gebouwen. Tientallen 

miljoenen vierkante meters dak zijn 
daarvoor geschikt.

* pagina 4

Oplossing voor overdracht 
met fosfaatrechten
Er is een oplossing gevonden voor de ovi 
dracht van grondgebonden bedrijven 
de toewijzing van fosfaatrechten Miníst 
Henk Kamp (EZ) laat tn een brief aan 
Tweede Kamer weten rekening te houd 
met de grondpositie van voor de bednŗt 
overdracht Oit geldt ook voor splitsingi 
van bedrijven wí|ľ gingen van rechtsvc 
men en samenvoeging van bedrijven

Proef start met kruidenrijk 

grasland in Krimpenerwaan
Vijf melkveehouders m de Knmpenerwaa 
zijn deze week een proef gestart met h 
integreren van kruiden in hun grasland ' 
zijn veel voordelen en n dit geb ed zittf 
boeren ruim in hun gras, zodat het expi 
riment past' zegt projectbegeleider ĩei 
Verheeft van npPA'ire AdviesVeel schade in snijmais

m m ' ŕ I I Si .■fl»
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VAN L ERE EN MIKE SCHELLART

mdjesrnaat verschijnen meer zonneparken in het lantl- 

nap. Nog klein van omvang, maar hun aantal neemt fors 

2 Voor LTO Nederland ts de maat vol 'Als we dit nu toe 

jan, is straks het hek van de dam en staat het land er vol

H
onderden boeren verspreid 

over het hele land zijn de 

afgelopen tijd benaderd 

door projectontwikkelaars. 

De vraag luidt sleevast of ze 
belangstelling hebben hun grond 

Ier beschikking te stellen voor de 

aanleg van zonneparken.

Het gaat daarbij soms om uit

gewerkte plannen, soms om vage

toezeggingen. Geplande projecten 
mislukken ook door tegenstand 

van omwonenden. Maar de trend is 
duidelijk: grondgebonden zonne- 

energie is in. en landbouwgrond is 

blijkbaar nodig om de panelen een 

plek te geven.

LTO slaat daarom nu alarm en 
pleit voor een heldere landelijke 
visie. Kern daarvan zou een verbod 

moeten zijn op de aanleg van zon

neweides op agrarische percelen. 

Landbouwgrond mag immers niet 

het afvoerputje worden van allerlei 

wilde plannen.

‘We moeien zuinig omgaan 
met onze vruchtbare gronden en 

het agrarisch cultuurlandschap', 

stelt LTO-beleidsmedewerker Harry 

Kager. ‘Het is mogelijk duurzamer 

om op landbouwgrond biomassa te 
telen en op die manier CO. vast te 

leggen dan om het land vol te leggen 

met zonnepanelen.’
Daarbij moeten we verder kijken 

dan onze landsgrenzen en energie

behoefte, vindt Kager. ‘Elke hectare 
die je in Nederland uit de voedsel
productie haalt, betekent dat de 
productie elders moe! plaatsvinden. 
Lii da.itliij kinnen no)'. .illi|iI iim-i 

broeikasgassen vrij dan ui Nudei 
land. Zolang we nog veel daken 

beschikbaar hebben, moeten we 

eerst vooral die volleggen. Maat

schappelijk draagvlak voor duurza 
me energie zijn we namelijk anders 

zo kwijt.’
In landelijk LTO-verbanri is 

overeenstemming bereikt over een 

eenduidig standpunt. Het omvat 
ook een pleidooi voor een grondige 

bezinning. ‘De lundamentele vraag 
is wat echt duurzaam is en goed is 

voor het klimaat. Zonnepanelen op 

het land waardoor de grond ver

schraalt, of vruchtbare grond die 

zonlicht en CO, opneemt en omzet 

in biomassa.’
Kager stelt vast dat die vraag 

nog niet is beantwoord. ’Laten we 
daar eerst goed onderzoek naar

doen voordat we Nederland volleg 
gen met zonneweide*..'

I.IO pint eivooi eerst zonnepa
nelen op de daken van agrarische 
į;iT«HlWeii Ie legľ.ľll Tl ľ One veel 

dak besibikba.il. zon It.n llill|ui:ll 
vierkante meter. Natuurbļk is niet 
elk dak geschikt, maar een kwart 

daarvan heeft mogelijkheden. Laten 

we dat eerst benutten.’

TIENTALLEN HECTARES
LTO spreekt over een zonnepark 

bij ten minste r hectare weide of 

akkergrond met zonnepanelen. 

‘Nu zie je voornamelijk parken van 
enkele hectares. Dat liļkl onschul 

dig, maar tot 2020 verwachten we 

dat veel subsidie beschikbaar komt 

voor zonne-energie Voor je het weet 

gaat het om zonneparken van tien 

tallen hectares’, aldus Kager. ‘Als we 
dit toestaan, is het hek van de dam 
en staat het land er straks vol mee.’

De populariteit van het opwek 

ken van zonne energie wordt beves
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door de resultaten van de voor 
sronde 2017 van de SDEr. Van 

icsi liikh.m* ft milpird euro is 149 

ent toegewe/e» aan zonprojec- 
Veel SDE+subsidie gaat naar 

ïepanolon op daken, maar nok 
■liUľp.iiketi doen mee 

tel.iill',1 Iļke iiiu/.ikiii van tie 

tge h.uisse .1.111 /ouiiep,uken 

t de panelen sleeds goedkopei 

en. De prijzen daalden van 

ro per wattpiek in 2012 naai 

euro nu. En het SDE-t--budget 

stegen van 3,5 miljard in 201/1 
12 mil|ard euro in 2017, vei 

over rwee rondes per )aar. 

onne-energie en daarmee 
nleg van grote parken wordt 

s aantrekkelijker', concludeert 

'Je ziet dan ook veel particu- 

nitiatieven, die nu de relatief 

ope grond van boeren wil 
of kopen om een zonnepark 
leggen.’

şer heeft al bedragen van 

•Hiro per hectare gehoord als

jaarlijkse hum. Dat klinkt aanlok
kelijk, maar LIO w.i.iim huwt voor 

grote gevolgen. 'Dat betekent dal 
er om dit land een groot hek komt. 

met camera's en bewaking. En in 
elk geval geen bomen. Uitstraling 

van liet landelijk gebied moet er ook 

ziįii. dal wil de maatschappij Maai 
p.e.'.eu zonneweides mei hi|

Vooralsnog is de ruimtelijk 
inbedding van zonnepanelen in het 
landschap een zaak van de provin

cies en gemeenten. Inmiddels heeft 

bijna elke provincie beleid opge
steld over de aanleg van zonnepar 

ken. Dat komt er in hoofdlijnen op 
neer dat de provincies terughou
dend zijn, voorwaarden stellen of 

met een ladder van voorkeur wer

ken, maar de aanleg van zonnepar- 
ken ook niet verbieden.

In elk geval zal elke ontwik

kelaar van een zonnepark bij de 

gemeente moeten aankloppen voor 
een Omgevingsvergunning. Kager 

vi.i.igl /11 lí il 111 liocvcni die woi 
tien beschikt 'A.tidbeieulelei'. wil 

len ook graag opstallen op land 

bouwgrond, daat windt a!li|d heel 
moeilijk over gedaan.'

Een verschil is wel dat veel 

gemeenten openstaan voor duur- 
zaamheidsinitiatieven. Met een 

flink zonnepark op het grondgebied 

komen de eigen duurzaamhetds- 

doelsteilingen van de gemeente 

ineens een stuk dichterbij.
I.TO brengt haar standpunt over 

zonneparken in bij het ministerie 

van EZ bij hel overleg over het Ener 
gieakkoord. ‘We hebben een scherp 
verhaal vanwege hel klìmaatvraag 

stuk en omdat een gezonde bodem 

CO, vastlegt. Daar moet de overheid 

een luisterend oor voor hebben.'

mm.áEKi

mm
rwľ *vn■ftkCu’ Itw

ĴĒs8rŸ\
' J -

Zonneweide in aanbouw op bedrijventerrein bij Emmeloord. Foto: Niels de Vries
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Vloeivelden Hollandia grootste SDE-f-project

Het grootste zonnepark dat afgelopen 
voorjaar SDE-f-subsidie kreeg toegewe

zen, is het project Vloeivelden Hollandia 

in de omgeving van Eerste Exloermond 
Op tientallen hectares grond die eerder 

werd gebruikt voor het afvalwater van 

een aardappelmeelfabriek, komt nu een 
tlìnk zonnepark
Eigenaar Avebe houdt de velden nog 

beschikbaar als noodoverloop, maar ziet 
ook brood in de opwekking van zonne- 

energie Omdat er dijken liggen rond

deze vloeivelden, kan het zonnepark uit 

het zicht van de omgeving worden gerea
liseerd. Tussen de panelen wordt gras 

gezaaid, schapen houden dat kort.
Het provinciebestuur van Noord-Holiand 

ging vorige week akkoord met de aanleg 
van zonnepark Groene Hoek in de Haar

lemmermeer van 50 hectare in een 

'wachttandschap' De betredende grond 

wordt nu nog door agrariërs gebruikt, 

maar heelt al wel een andere bestem

ming.
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'Verzonnepaneling' van het landschap

Nachtmerrie voor de bodem?
Onder het mom van duurzaamheid zie je steeds vaker dat complete 
weilanden met groen gras en een gezonde bodem worden afgedekt 
met zonnepanelen. De energieopwekking mag dan duurzaam zijn: 
het bodemgebruik is dan verre van duurzaam. Moeten we dit stoppen?

Door Michiel Rutgers

Dc meest duurzame vorm van het vastlcggen van zonne-cncrgie 
wordt door levende organismen uitgeoefend, een proces wat foto
synthese genoemd wordt. C02, dc geoxideerde vorm van koolstof, 
wordt met behulp van zonlicht en water omgezet tot een scala aan 
gereduceerde koolwaterstoffen, waar een groot deel van dc biosfeer 
voor wat betref de koolstof- en energiebehoefte op draait. De at 
mosfeer toont ons deze activiteit via dc seizoensfluctuatics van 
C02 op het noordelijk halfrond. De bodem is de drager van een 
groot gedeelte van deze essentiële ccosystcemdicnst, door een plek 
te bieden aan de planten die dit ‘kunststuk’ allemaal beheersen.

En wat doen we m Nederland en dc buurlanden? Wc dekken dc 
bodem af met zonnepanelen. Het bodcmlcvcn wordt niet meer 
gevoed, het organische stofgehalte loopt terug, en uiteindelijk 
ontstaat er onder de panelen een woestijn, met een levenloze 
ondergrond. De kosten en de baten van (on)duurzaam bodem
beheer zijn wederom niet goed in beeld. De gunstige eigen
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schappen en diensten die planten en bodem leveren worden 
niet gewaardeerd, zodat wc onwetend zijn van het effect van 
hun verdwijning.

Mijn suggestie is om reeds afgedekte bodem te benutten voor 
zonne energie, voordat vruchtbare en begroeide bodem opgeof 
ford wordt; er is voorlopig ruimte genoeg. Voorkom dat weilan 
den volgebouwd worden, nu kan het nog. Stop de ‘verzonnepane 
ling’1 van het landschap.

NASCHRIFT
Op de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud na, worden 
veel kosten van de toepassing van zonnepanelen op voordien 
‘open’ en met vegetatie bedekte bodem niet meegenomen in de 
kosten batenanalyse. Met schade aan dc goed functionerende bo
dem wordt geen rekening gehouden, zoals verlies van koolso: 
vastlegging, minder reinigend vermogen, geen voedselproductie, 
slechtere waterhuishouding, verslechtering van het lokale k: 
maat, effect op oppervlaktewater- en grondwatcrkwalitcit, en 
aantasting van het landschap.

Stop de Verzonnepane ing' 
van het landschap'

Er zijn mogcljikhedcn om deze kosten te monetarisen, maar dat 
is niet altijd nodig; andere waardcringsmcthoden zijn ook inzet
baar. Op voorhand is niet te vóórspellen wat dc uitkomst van dc 
totale rekensom zal laten zien: zijn zonnepanelen duurzamer dan 
een groen weiland of niet?

NOOT
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