Raadsvergadering d.d. 25 juni 2020

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat In de eerste tranche zonnevelden van het “Uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking”
drie projecten geselecteerd die groter zijn dan 5 ha en dat door de initiatiefnemers voor de realisatie van deze
zonnevelden vergunningaanvragen zijn ingediend;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020
gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.27, juncto artikel 6.5 van het
Besluit omgevingsrecht (Bor);

BESLUIT:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen vast te stellen voor:
a. De realisatie van zonneveld Havebos aan de Munstermanstraat in Silvolde;
b. De realisatie van zonneveld Rafelder aan de Zeddamseweg in Etten;
c. De realisatie van zonneveld Zonne-Wilg tussen de Omsteg en de Netterdensestraat bij Netterden.
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. 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
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