
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonneveld Rafelder

Raadsvergadering d.d. 25 juni 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020, kenmerk 87245;

gelezen de aanvraag met bijbehorende documenten, kenmerk 75827, van BHM Solar BV voor de 
realisatie van zonneveld Rafelder, groot ca. 6 ha, gelegen aan de Zeddamseweg 10 te Etten op de 
percelen Gendringen, sectie M, nummers 2171, 2818 en 1553 (gedeeltelijk);

gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto 
artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht (Bor);

BESLUIT:

1. de verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan 
t.b.v. de aanleg van zonneveld Rafelder.

2. Aan de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen de voorwaarde te verbinden dat het 
college van burgemeester en wethouders de volgende vergunningvoorschriften opneemt:
a. Het is verboden om de vergunde bouwwerken ten behoeve van het project te gebruiken, 

indien deze afwijken van de specificaties met betrekking tot afmetingen en 
materiaalgebruik zoals beschreven in de vergunningaanvraag;

b. Het is verboden om de vergunde bouwwerken ten behoeve van het project te gebruiken, 
indien niet is voorzien in de aanleg en instandhouding van de landschappelijke inpassing 
van het perceel zoals aangegeven op het inrichtingsplan;

c. Aan de omgevingsvergunning wordt een termijn verbonden die inhoudt dat de 
omgevingsvergunning eindigt op het moment dat 30 jaar is verstreken na aanvang van de 
bouwwerkzaamheden;

d. In afwijking van het bepaalde onder c kan een verlenging van de looptijd van de 
vergunning worden aangevraagd tot uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de 
looptijd. Als voorwaarde voor het verlengen van de vergunning geldt in ieder geval dat 
blijvend nut en noodzaak van het zonneveld moeten worden aangetoond. Daarnaast moet 
het zonneveld aantoonbaar voldoen aan alle op dat moment relevante wet- en 
regelgeving;

e. Binnen twee maanden na afloop van de looptijd van de vergunning moet de voor de 
verlening van de vergunning bestaande toestand zijn hersteld, met uitzondering van de 
landschappelijke inpassing. De ten behoeve van het zonneveld aangebrachte 
landschapselementen moeten in stand worden gelaten;

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 25 
juni 2020.

De griffier, de voorzitter,

M.B.J. Looman O.E.T. van Dijk


