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Onderwerp  : Behandeling bestemmingsplan Solarpark in de raad 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het bestemmingsplan “Solarpark Azewijn” in de raad vast laten stellen 

 
Inleiding 
Op 14 augustus 2009 heeft Pfixx Solar Systems een principe verzoek ingediend om medewerking te 
verlenen aan het realiseren van een Solarpark op de Voormalige stortplaats “De Reeven” bij Azewijn. Het 
project ligt op de grens met de gemeente Montferland. 
Op 22 september 2009 is door uw college besloten in principe medewerking te verlenen aan het aanleggen 
van dit Solarpark door mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging. 
 
Samenvatting 
Op 22 september 2009 is door uw college besloten in principe medewerking te verlenen aan het aanleggen 
van een Solarpark op de voormalige stortplaats “De Reeven” bij Azewijn. Het project ligt op de grens met de 
gemeente Montferland. In dit voorstel wordt geadviseerd het ontwerpplan aan de raad ter vaststelling aan te 
bieden. 
 
Meetbaar effect 
Vaststelling van het bestemmingsplan voor de bouw van een solarpark. 
 
Argumenten 

 
1.1 Reacties andere overheden 

Naar aanleiding van uw besluit van 22 september 2009 is een concept bestemmingsplan gemaakt. Dit 
conceptplan is overlegd met de andere overheidsdiensten die akkoord zijn met het plan. 

 
1.2 Maatschappelijke verantwoording 

Na vaststelling van het plan door de raad zal aan eenieder de mogelijkheid worden geboden zienswijzen 
omtrent het plan kenbaar te maken. Op deze manier is ook de maatschappelijk uitvoerbaarheid 
gegarandeerd. 

 
1.3 Vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid 

Conform art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is uw raad het bevoegde gezag om een 
bestemmingsplan vast te stellen. 

 
Uitvoering 
 
Planning: 
Na behandeling in uw college zal het plan voorgelegd worden aan de raad. In de vergadering van 16 maart 
zal het plan dan kunnen worden vastgesteld. Twee weken later zal het plan zes weken ter inzage worden 
gelegd. 
 
Communicatie: 
De terinzagelegging van het plan zal in de Gelderse Post bekend gemaakt worden. 
De aanvrager zal via een brief op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken en de verdere 
procedure. 
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