
 

 

Verklaring van geen bedenkingen (weigering) 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  

juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) 

 

Overwegende: 

 

- dat de raad het beleid voor zonneparken op 19 februari 2019 heeft vastgesteld en op 11 

februari 2020 heeft aangescherpt; 

 

- dat de raad op 29 juni 2021 de RES 1.0 NHN heeft vastgesteld met zoekgebieden voor zonne-

energie; 

 

- dat een aanvraag voor het realiseren van een zonnepark op de locatie hoek Helmweg met 

Duinweg, te Callantsoog op 1 juni 2021 is ontvangen; 

 

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

geldende bestemmingsplan “Buitengebied Zijpe”; 

 

- 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 is getoetst aan het beleid voor zonneparken 

Schagen en dat de ontwikkeling zich bevindt op agrarische gronden binnen het 

weidevogelleefgebied, waar op grond van het beleid voor zonneparken geen zonnepanelen 

zijn toegestaan buiten het bouwblok.  

 

- dat het toestaan van het zonnepark ten koste gaat van weidevogelleefgebied; 

 

- dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden of groot maatschappelijk belang 

waardoor de aanvraag onder de hardheidsclausule valt; de gestelde uitgeputte grond is 

zonder zonnepanelen ook op te lossen en tussen het vaststellen van het beleid voor 

zonneparken Schagen en de zoekgebieden zon in de RES 1.0 NHN hebben zich geen 

wezenlijke veranderingen voorgedaan tav de energiebehoefte in Schagen;  

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning bovendien niet in overeenstemming is met de 

Provinciale Omgevingsverordening NH2020, gelezen het negatieve advies van de provincie 

d.d. 6 augustus 2021; 

 

- dat de aanvraag om bovenvermelde overwegingen niet in overeenstemming is met het 

gemeentelijke en provinciale ruimtelijke beleid en om die reden moet worden geweigerd;  

 

- dat de aanvraag om omgevingsvergunning vanwege de strijdigheid met gemeentelijke en 

provinciaal ruimtelijk beleid niet is voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 

 

 



 

 

- dat de raad de verklaring van geen bedenkingen dient te 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 alvorens de verklaring van geen bedenkingen te weigeren, het ontwerpbesluit daartoe 

eerst samen met het ontwerpbesluit tot weigering van de omgevingsvergunning 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 

ingang van 29 januari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd, 

gedurende welke termijn een ieder een zienswijze kon indienen; 

 

- dat er door de aanvrager een zienswijze is ingediend inzake de ontwerp weigeringsbesluiten, 

welke zijn beantwoord in bijgaande zienswijzennota, hetgeen niet geleid heeft tot een ander 

inzicht; 

 

BESLUIT: 

1. Geen verklaring van geen bedenkingen af te geven zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet 

algemene bepalingen (Wabo) voor het oprichten van een zonnepark op de locatie hoek 

Helmweg met de Duinweg (kenmerk O-21-0309), te Callantsoog. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 5 juli 2022. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

De heer G.E.P. Meijer 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


