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Motie voor de raadsvergadering van 11 februari 2020 

Agendapunt: 22

Onderwerp: Aanscherping beleid zonneparken

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 11 februari 2020. 

Constaterende dat:

- Voor projecten waarbij een bouwactiviteit plaatsvindt, zoals de realisatie van 
zonneparken, een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef 
onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist is;

- Een dergelijke omgevingsvergunning onder het bereik van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) valt;

- Dit betekent dat de omgevingsvergunning door het college kan worden geweigerd 
indien ernstig gevaar bestaat dat deze vergunning (mede) zal worden gebruikt om 
uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen gelden te benutten of om 
strafbare feiten te plegen;

- De laatste tijd aan het licht komt dat duurzaamheidsprojecten, waaronder de bouw 
van zonneparken, in beeld zijn bij partijen met een dubieuze achtergrond;

- De raad het hierom zinvol acht dat het college bij aanvragen voor de bouw van 
zonneparken - zijnde ruimtelijke samenhangende, grondgebonden of drijvende 
installaties voor het opwekken van zonne-energie, groter dan twee hectare - het 
uitgangspunt hanteert dat het Bureau bevordering integriteitsbeoordeling door het 
openbaar bestuur (Bureau Bibob) om advies wordt gevraagd voordat een beslissing 
wordt genomen over de aanvraag om een omgevingsvergunning;
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’ De raad van mening is dat het college uitsluitend van dit uitgangspunt mag 
afwijken als uit feiten en omstandigheden blijkt dat aannemelijk is dat geen ernstig 
gevaar bestaat dat de vergunning (mede) zal worden gebruikt om uit gepleegde 
strafbare feiten verkregen of te verkrijgen gelden te benutten of om strafbare feiten 
te plegen;

roept het college op om:

ten aanzien van aanvragen om een omgevingsvergunning voor de bouw van 
zonneparken - groter dan 2 hectare - de Wet Bibob toe te passen met inachtneming 
van hetgeen hiervoor is overwogen;

en gaat over tot de orde van de dag.

P.F.J. Vriend, Fractievoorzitter

Fractie van de Seniorenpartij Sc]

C.C. Wang, fractielid.
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