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Zienswijze aanleg PV veld Oudendijk

Geacht college van Burgemeester en wethouders en leden van de Gemeenteraad van Koggenland,

Op 16 mei 2018 hebben wij bij uw gemeente een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het 
realiseren van een zonnepark nabij de A7 op percelen die momenteel al in gebruik zijn voor het opwekken van 
windenergie.

Met uw brief van 2 augustus 2018 heeft u ons een ontwerp weigering omgevingsvergunning en verklaring van 
geen bedenkingen toegezonden. U heeft aangegeven dat wij tot en met 16 september 2018 een zienswijze 
tegen het besluit in kunnen dienen.

Met deze brief geven wij onze reactie en zienswijze op het ontwerp besluit en de ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen.

Inleiding

Uw college heeft op 11 april 2017 ingestemd met de (concept) ruimtelijke onderbouwing voor het realiseren 
van het zonnepark. Vervolgens hebben wij op 9 mei 2017 een informatieavond georganiseerd en samen met 
omwonenden, uw gemeente en de provincie Noord-Holland het ontwerp van het zonnepark verder uitgewerkt. 
Naar aanleiding van het Gesprek in uw gemeenteraad op 18 december 2017 hebben wij op 13 maart 2018 in 
een werksessie met omwonenden en de provincie het ontwerp nogmaals aangescherpt. Daarnaast zijn wij in 
de ruimtelijke onderbouwing op het verzoek van uw raad nader ingegaan op de mate van geluidsweerkaatsing 
van de zonnepanelen en het effect op het bodemleven. Het indienen van de formele aanvraag om 
omgevingsvergunning op 16 mei 2018 was voor ons dan ook een logisch vervolg op de reeds genomen 
stappen.

Uw brief van 2 augustus jl. met daarbij de ontwerp weigering omgevingsvergunning en ontwerp weigering 
verklaring van geen bedenkingen heeft ons in dat opzicht dan ook verrast. Graag gaan wij met u in gesprek om 
alsnog met het project een bijdrage te leveren aan een fossielvrije energievoorziening.

Ruimtelijke inpassing

Zoals uw gemeenteraad in het raadsbesluit van 16 juli 2018 aangeeft zijn de regels voor opstellingen voor 
zonne-energie in het landelijk gebied opgenomen in de nota Perspectief voorZon in Noord-Holland' en 
juridisch verankerd in artikel 32a van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

De provincie stelt in de nota onder andere (pagina 12): 'Vanwege het forse ruimtebeslag van opstellingen voor 
zonne-energie heeft opwekking op daken en binnen stedelijk gebied op de lange termijn de voorkeur, maar zal 
op korte tot middellange termijn onvoldoende kunnen bijdragen aan de gewenste verduurzamìng van de 
energievoorziening. Opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied kunnen in afwachting van onder
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meer efficiëntieverbeteríng in de opwekkingstechniek en een betere benutting van het voor zonne-energie 
beschikbare binnenstedelijke potentieel bijdragen aan maatschappelijke duurzaamheidsambities op het gebied 
van schone energie".

Eén van de in de nota genoemde voorwaarden waaronder opstellingen voor zonne-energie in het landelijk 
gebied kunnen worden toegestaan is dat de opstelling passend is in omvang en aansluitend op de bestaande 
verstedelijking/woonkernen in de omgeving. Deze voorwaarde wordt door de provincie nader geconcretiseerd 
in de stelregel (pagina 14 van de nota) dat hoe meer het initiatief aansluit op stedelijk gebied en/of bovenlokale 
infrastructuur hoe groter de maximaal toegestane omvang. In artikel 2 van de 'uitvoeringsregeling opstelling 
voor zonne-energie in het landelijk gebied’ hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op basis van 
deze stelregel onder andere bepaald dat: “De omvang van de opstelling voor zonne-energie is op een locatie 
die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint en daarnaast nog aan 
twee andere zijde aansluitend op bestaande stedelijk gebied of een dorpslint, een hjksweg, provinciale weg of 
spoorweg: maximaal 25 hectare".

Zoals aangegeven in de bij de aanvraag behorende ruimtelijke onderbouwing grenst het zonnepark aan de 
zuidzijde aan het dorpslint aan de Dorpsweg. Twee andere zijden van het zonnepark grenzen aan de rijksweg 
(A7) en een provinciale weg (N247), waardoor de maximale omvang op deze locatie 25 hectare mag zijn.

Daarnaast is gebleken dat het project in de toets aan de ruimtelijke kwaliteitseisen van de provincie (artikel 15 
van de PRV) zich goed verhoudt tot de kernkwaliteiten van het gebied. Daarbij is gekeken naar de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord-Holland, het Beeld Kwaliteitsplan van de West-Friese 
omringdijk en het Beeldkwaliteitsplan landelijk gebied van uw gemeente.

Wij concluderen dan ook dat de omvang van het beoogde zonnepark van 19 hectare passend is in de 
omgeving. Uit de aan uw college gerichte vooroverleg reactie van de provincie Noord-Holland d.d. 6 november 
2017 blijkt dat de provincie Noord-Holland deze conclusie deelt1.

Voorts zorgt de keuze om het zonnepark te realiseren op deze plek, waar voor het windpark al een aansluiting 
op het elektriciteitsnetwerk aanwezig is, voor het vermijden van maatschappelijke kosten die de netbeheerder2 
eventueel zou moeten maken voor het verzwaren van kabels, realiseren van nieuwe of zwaardere 
transformatorhuisjes. etc.

Draagvlak

Zoals uw gemeenteraad in het besluit van 16 juli 2018 heeft aangegeven hebben een aantal omwonenden hun 
zorgen geuít tijdens het Gesprek met uw gemeenteraad op 18 december 2017. Naar aanleiding hiervan 
hebben wij op 13 maart 2018 een werksessie georganiseerd waarbij alle inwoners tussen de A7 en de N247 
en vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie zijn uitgenodigd. Deze werksessie heeft er onder 
andere toe geleid dat de omwonenden en de eigenaren van La Mère Anne bij de daadwerkelijke aanleg van 
het zonnepark (fasering, aanvoer materialen, etc.) en de landschappelijke inpassing betrokken gaan worden 
en dat het ontwerp op nog meer plekken voorziet in de aanleg van een aarden wal met begroeiing zodat het 
zicht van de omwonenden op het zonnepark zoveel als mogelijk wordt ontnomen.

Wij zijn van oordeel dat wij met het ontwerp en de landschappelijke inpassing binnen de ruimtelijke 
randvoorwaarden van de provincie (ARO) en uw gemeente maximaal de wensen van de omwonenden en die 
van La Mère Anne hebben meegenomen.

1 Ook de provinciale 'Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling' (ARO) kan zich goed vinden in de locatie van 
de zonneakker, zie het jaarverslag http://iaarverslaq-aro.nl/zonnepark-oudendiik-en-verbindinq-a8-a9/ en het 
verslag van de 58e vergadering ARO d.d. 4 oktober 2017.
2 Zie pagina 8 van de ‘Nota Perspectief voor zon in Noord-Holland’.
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Participatie

Zoals wij tijdens de informatieavond 9 mei 2017 en in onze aanvraag hebben aangegeven zal de omgeving 
van een zonnepark, net als in het geval van windprojecten, meeprofiteren van de ontwikkeling. Wij willen graag 
in samenwerking met de gemeente Koggenland één of meerdere van de volgende opties gezamenlijk verder 
concretiseren:

1. Crowfunding
Crowdfunding maakt het mogelijk dat ook omwonenden met een kleine beurs financieel kunnen profiteren 
van het zonnepark en zelf direct laagdrempel erin kunnen investeren.

2. Lokale energiecoöperatie
Een lokale energiecoöperatie kan samen met ons een gedeelte van het zonnepark ontwikkelen. Dit levert 
belangrijke synergievoordelen voor de coöperatie op. De omgeving kan via de coöperatie, met een 
bijdrage van ons, investeren in het zonnepark en zo profiteren van de zogeheten Postcoderoosregeling 
Met deze regeling kunnen particulieren in de nabijheid van hun woonomgeving duurzame energie 
opwekken en korting krijgen op hun energierekening.

3. Zonnefonds voor dorpsraden
Wij kunnen een bedrag per opgewekte eenheid afdragen aan een zogeheten zonnefonds voor dorpsraden 
in de gemeente Koggenland. Dorpsraden kunnen er dan voor zorgen dan maatschappelijke projecten 
worden gefinancierd met een bijdrage uit het fonds.

Graag gaan wij met uw gemeente in gesprek over het concretiseren van een of meerdere van bovenstaande 
opties van ‘social return’. Afspraken hierover kunnen vervolgens vóór vergunningverlening middels een 
privaatrechtelijke overeenkomst worden vastgelegd.

Afsluitend

Wij hopen dat u uw besluit wil heroverwegen en met het alsnog willen realiseren van het zonnepark samen 
met ons wil streven naar een fossielvrije energievoorziening binnen één generatie3.

Met vriendelijke groet, 
Nuon

Wouter Beerten 
Business Developer

3 https://www.nuon.com/duurzaamheid/duurzame-energie-bij-Nuon/
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