Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 25 juni 2020

Zaaknummer

: 87245

Onderwerp:

: Drie VVGB's voor zonnevelden

De raad wordt voorgesteld
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;
Aanleiding
De Algemene verklaring van geen bedenkingen staat zonnevelden tot 5 ha toe, projecten die groter zijn dan 5 ha wil
de raad afzonderlijk beoordelen. In de eerste tranche zonnevelden van het “Uitnodigingskader lokale duurzame
energie opwekking” (hierna: Uitnodigingskader) zijn drie projecten geselecteerd die groter zijn dan 5 ha. Op 23 januari
jl. heeft de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor deze drie projecten afgegeven.
Na afgifte van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor drie zonnevelden groter dan 5 ha op 23 januari jl.,
zijn de definitieve vergunningaanvragen voor deze projecten ingediend. Omdat deze aanvragen nog niet beschikbaar
waren bij het vaststellen van de ontwerp-vvgb, is de ontwerp-vvgb niet volgens de juiste procedure tot stand
gekomen. Daarmee biedt de vvgb niet de juiste grondslag voor vergunningverlening. Voorgesteld wordt een
technische reparatie uit te voeren door nieuwe vvgb’s vast te stellen. Door voor elk van de drie betrokken projecten
een aparte vvgb op te stellen, ontstaat bovendien de mogelijkheid om via de vvgb’s voorwaarden aan de
vergunningen te verbinden om de ruimtelijke kwaliteit te borgen in de vorm van welstand en landschappelijke
inpassing.
Bij de voorbereiding van het vergunningtraject is gebleken dat de welstandstoets bij deze projecten niet op de
gebruikelijke wijze kan worden uitgevoerd. Normaliter toetst de welstandscommissie aan de redelijke eisen van
welstand die op grond van de welstandsnota op een bouwwerk van toepassing zijn. Zonnevelden worden echter in de
welstandsnota niet beschreven, er zijn dus geen redelijke eisen van welstand voor vastgesteld. Om toch te kunnen
voldoen aan de verplichting en verantwoordelijkheid om welstand toe te passen, wordt voorgesteld in de
vergunningvoorschriften op te nemen dat de zonnevelden moeten worden uitgevoerd zoals in de vergunningaanvraag
is beschreven. Omdat elke aanvraag op eigen wijze beschrijft hoe de bouwwerken precies zullen worden uitgevoerd,
wordt voorgesteld voor elk zonneveld een aparte vvgb te maken. Daarmee wordt elke mogelijke verwarring over
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van de definitieve VVGB in de commissievergadering
van 16 september 2020 en de raadsvergadering van
24 september 2020.
Personeel
N.v.t.
Communicatie/participatie
De ontwerp-VVGB's worden op de gebruikelijke wijze en tegelijk met de ontwerpbeschikkingen gepubliceerd in Oude
IJsselstreek Vizier, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. RB Verklaring van geen bedenkingen drie zonnevelden 23 januari 2020
2. Vergunningaanvraag zonneveld Havebos
3. Vergunningaanvraag zonneveld Rafelder
4. Vergunningaanvraag zonneveld Zonne-Wilg
5. Concept-Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonneveld Havebos
6. Concept-Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonneveld Rafelder
7. Concept-Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonneveld Zonne-Wilg

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester
☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen
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☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

conform voorstel

☐

in handen van B&W gesteld

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

met algemene stemmen

☐

……………………………………………….

☐

……stemmen voor……stemmen tegen
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