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Koggenland

De raad van de gemeente Koggenland;

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018 gelezen,

met in achtneming van het WD/PvdA/GL/W-K amendement, corsanummer D18.000539,

gezien de aanvraag van Nuon voor de realisatie van een zonnepark tussen de A7 en de 
N247 ten hoogte van Oudendijk voor de duur van maximaal 25 jaar;

overwegende
dat de aanvraag voor het oprichten van een zonnepark Oudendijk op 16 mei 2018 is 
ontvangen onder nummer 2018-HZ-0258;

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

dat het verlenen van een omgevingsvergunning met de duur van maximaal 25 jaar alleen 
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 niet kan verlenen nadat de 
gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;

Ruimtelijke inpassing
De provincie zorgt dat ontwikkelingen die buiten bestaand bebouwd gebied tot stand 
moeten komen, plaatsvinden op basis van de karakteristieke eigenschappen, het 
zogenaamde Landschaps-DNA, van de verschillende landschappen. Nieuwe plannen 
dienen de ontwikkelingsgeschiedenis, de ordeningsprincipes en bebouwingskarakteristiek 
van het landschap en de inpassing in de wijdere omgeving als uitgangspunt te hanteren. 
Daarnaast wil de Provincie Noord-Holland dat openheid en beleving van landschappen als 
kernkwaliteit wordt meegenomen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De regio Westfriesland binnen de omringdijk is door haar fijnmazige structuur, de 
karakteristieke openheid c.q. weidsheid gevoed door de ruimten voor natuur en agrarisch 
gebruik ongeschikt voor de mogelijke ingrepen door de aanleg van een dergelijk 
grootschalig zonnepark.
De provincie heeft de kaders voor aanleg van zonneparken in Noord-Holland verduidelijkt 
en aangescherpt in de nota "Perspectief voor zon in landelijk gebied." Daarbij geldt als 1 
van de randvoorwaarden dat een zonnepark qua omvang qua omvang in verhouding 
moet staan tot de woonkernen in de omgeving. Het zonnepark grenst aan Oudendijk, een 
kern met ongeveer 450 inwoners. Het voorgestelde zonnepark van ongeveer 20 ha 
voldoet niet aan deze voorwaarde.
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Landbouw
Het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken is een allerlaatste optie. Eerst dient 
onderzocht te worden of zonnepanelen binnen bebouwd gebied (bijvoorbeeld bij 
industrieterreinen) en zonnepanelen op daken (gemeentelijke gebouwen, bedrijfspanden 
ed) voldoende kunnen opleveren om de doelstellingen van Koggenland te halen. Een 
dergelijk onderzoek heeft nog niet plaats gevonden. Pas als duidelijk is dat deze 
mogelijkheden daartoe niet toereikend zijn, komt agrarische grond als optie in beeld. 
Verwezen wordt in dit kader naar de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Draagvlak
Het is een randvoorwaarde voor een groot zonnepark dat er voldoende draagvlak is. De 
provincie heeft dit opgenomen in voornoemde nota, pagina 11:
"Provincie Noord-Holland vindt de aanwezigheid van maatschappelijk draagvlak in de 
omgeving randvoorwaardelijk voor het realiseren van zonneparken buiten de bebouwde 
omgeving.."
Uit de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het door Nuon in 2017 
ingediende principe verzoek en de toelichting die de indieners hebben gegeven tijdens 
het Gesprek op 18 december 2017 is genoegzaam duidelijk geworden dat dit vereiste 
draagvlak ontbreekt.

gelet op
de desbetreffende bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet 
bestuursrecht;

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

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

Toelichting 
Ruimtelijke inpassing
De regels voor opstellingen voor zonne-energie in landelijk gebied staan in de nota 
Perspectief voor Zon in Noord-Holland. Paragraaf 3.3 van deze nota stelt de 
randvoorwaarden voor ruimtelijke inpassing van zonne-energie in het landelijk gebied. De 
vierde en laatste randvoorwaarde luidt als volgt:
"De opstelling is passend in om vang en aansluitend op de bestaande 
verstedelijking/woonkernen in de omgeving."
Ook de lintbebouwing van Oudendijk dient aangemerkt te worden ais een woonkern, de 
omvang van Oudendijk staat niet in verhouding tot de omvang van het zonnepark.
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Landbouw
In antwoord op kamervragen van de Christenunie heeft minister Wiebes op 20 april 2018 
(TK 2018D25465) het volgende opgemerkt over zonneparken op agrarische grond: 
"Toenemende interesse in landbouwgrond voor de opwek van zonne-energie kan lokaal 
effect hebben op grondprijzen. Ik vind het in dit kader van belang dat we in Nederland 
zorgvuldig omgaan met goede landbouwgronden en dat dat wordt betrokken bij de 
ruimtelijke afwegingen voor de plaatsing van zonnepanelen. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt primair bij gemeenten en provincies. Bij die afweging kunnen zij gebruik 
maken van de «ladder voor duurzame verstedelijking» die in de ruimtelijke ordening 
wordt gebruikt om efficiënt ruimtegebruik te stimuleren. Deze komt er voor zonneparken 
ais stedelijke functie in essentie op neer dat het in gebruik nemen van landbouwgrond de 
laatste optie is."

Draagvlak
Tijdens de inspiratiesessie van de Raad op 21 juni 2017 heeft de Raad aangegeven dat 
participatie door inwoners en/of bedrijven in Koggenland een randvoorwaarde is voor het 
toestaan van een groot zonnepark. Door participatie kan draagvlak ontstaan. Deze 
vereiste randvoorwaarden van participatie en draagvlak zullen nader uitgewerkt moeten 
worden in het nog vast te stellen zonneparkenbeleid.

De raad van de gemeente Koggenland, 
datum 16 juli 2018, agendapunt 3.06.04

de griffier, de voorzitter,

mevrouwxlrs. P.M. Tromp

f

R. Posthumus
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