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De raad van de gemeente Koggenland;

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2019 gelezen en 
neemt de onderbouwing daarvan over, en

gezien de aanvraag en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de realisatie van een zonnepark op 
het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan Het Gors 3 in Ursem;

overwegende:

dat de aanvraag voor het oprichten van een zonnepark op 19 juli 2019 is ontvangen onder 
nummer 2019-HZ-0339;

dat de aanvraag om omgevingsvergunning niet in overeenstemming is met het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland/Reparatieplan Landelijk Gebied 2017;

dat het verlenen van een omgevingsvergunning mogelijk is door middel van een 
omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), indien de activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
ordening bevat;

dat het bevoegd gezag de gevraagde omgevingsvergunning pas kan verlenen nadat de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;

dat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen kan weigeren in het belang 
van een goede ruimtelijke ordening (artikel 2.27 lid 3 van de Wabo juncto artikel 6.5 lid 2 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor));

dat de aanvraag om omgevingsvergunning is voorzien van een goede ruimtelijke 
onderbouwing;

dat uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede 
ruimtelijke ordening en de weigeringsgrond als genoemd in artikel 2.27 lid 3 van de Wabo 
juncto artikel 6.5 lid 2 van het Bor niet van toepassing is;

gelet op
de desbetreffende bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet 
bestuursrecht;
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gezien de aanvraag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de daarbij 
behorende ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van een zonnepark op het terrein 
van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie aan Het Gors 3 in Ursem;

besluit 1. een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op grond van artikel 2.27 
Wabo juncto artikel 6.5 Bor voor de realisatie van een zonnepark op de RWZI in 
Ursem;

2. te bepalen dat de ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring 
van geen bedenkingen kan worden opgevat, indien geen zienswijzen zijn ingediend.

De raad van de gemeente Koggenland, 
datum 7 oktober 2019, agendapunt 03.06.02

ivrouw drs. G.C.I. Kager

de voorzitter,

J. Franx
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