
  

 

Raadsvoorstel 

Zonnepark Leeuwenhorster Hoek 
Aan : de gemeenteraad 

Van : College van B&W  

Datum : 11-7-2019 

Portefeuillehouder : S. van den Berg 

Programma :  

Zaaknummer : 1495  

Kern van het voorstel 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de procedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht in het kader van de aanvraag voor het aanleggen van een zonnepark op de locatie 

Leeuwenhorster Hoek vrij te geven voor tervisielegging. 

Aanleiding 

Op 26 juni 2018 heeft het toenmalige college een positieve grondhouding ingenomen ten aanzien van de 

aanleg van een zonnepark op een onbebouwd perceel langs de Provinciale weg N206.  Dit perceel heeft een 

oppervlakte van ruim 2,3 ha en biedt ruimte voor zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van circa 2 

MWp. Anders gezegd, met de hoeveelheid opgewekte stroom kunnen meer dan 700 huishoudens van 

elektriciteit worden voorzien. De gevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het geldend e 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan 

een omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  De hiervoor benodigde 

ruimtelijke onderbouwing is opgesteld en nu gereed om samen met het ontwerp besluit omgevingsvergunning 

en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad ter inzage te worden g elegen. 

Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) 

1. Het landgoed wil in eigen duurzame energiebehoefte voorzien en tegelijkertijd bijdrage aan de grote 

opgave die er ligt om in de regio energieneutraal te zijn voor 2050, een afspraak die met de 

ondertekening van het Holland Rijnland Energieakkoord in september 2017 is gemaakt.  

2. De gemeente heeft zich in regio HR verband gecommitteerd aan de energietransitie -opgaven om voor 

2025 1 Petajoule op te wekken door zonnevelden. Met dit initiatief kan daaraan deels invul ling 

worden gegeven. 

Voorgesteld besluit: 

I. De ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de procedure ex artikel 2.12 lid 1 onder a 

onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het kader van de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark langs de provinciale weg N206, 

ten zuiden van de bebouwde kom van de kern Noordwijkerhout,   locatie kad. D 2162, te 

Noordwijkerhout vrij te geven voor de tervisielegging.  

II. Te besluiten dat in het geval geen zienswijzen worden ingediend tijdens de ter visie legging, de ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen en de 

Omgevingsdienst West Holland te mandateren om het definitieve besluit te nemen overeenkomstig de 

uitgangspunten van het ontwerpbesluit. 
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3. Door medewerking te verlenen zetten we de gemeente Noordwijk op de kaart als voorlopende 

gemeente en initiator van vernieuwende aanpak op het gebied van aanleg multifunctionele 

zonneparken. Bovendien kan in de duurzame energiebehoefte van 500 huishoudens worden voorzien.  

4. De gevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 

2015’. Op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wabo kan een 

omgevingsvergunning worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  De hiervoor 

benodigde ruimtelijke onderbouwing is opgesteld en nu gereed om samen met het ontwerp besluit 

omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad ter 

inzage te worden gelegen. 

Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen)  

Met betrekking tot het voorliggende plan is een ruimtelijke onderbouwing opges teld. Hierin is een goede 

beschrijving gegeven van de bestaande en toekomstige (planologische) situatie en is het plan getoetst aan 

nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal (planologisch ) beleid. Tevens is het plan getoetst aan de relevante 

omgevingsaspecten. Op basis van de ruimtelijke onderbouwing wordt geconcludeerd dat het voorliggende plan 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  

De Wabo-vergunning kan niet worden verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen 

geen bedenkingen heeft. De verklaring kan alleen worden geweigerd in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Na vrijgave van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal het plan ter inzage worden gelegd. 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Bij het niet inkomen van 

zienswijzen kan de omgevingsvergunning door de omgevingsdienst worden verleend  

Wat zijn de risico’s en kanttekeningen 
Voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel is het vooroverleg met de provincie en he t 

hoogheemraadschap opgestart. Hieruit kunnen nog reacties op het plan inkomen.  

Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) 

Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin o.a. de ambtelijke kosten en een 

paragraaf over eventuele planschade is openomen.  

Betrokken partijen/participatie 
Na vrijgave zal het ontwerpbesluit, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor iedereen 6 weken ter 

inzage worden gelegd. Bij de totstandkoming van het plan zijn de volgende partijen betrokken gew eest: 

1. Groen Leven 

2. Zuid-Hollands Landschap 

3. KNNV, landelijke vereniging voor veldbiologie  

4. Universiteit Wageningen 

5. Zon op Northo (burgerparticipatie)  

6. Liander 

Overleg zal nog plaats vinden met o.a. :  

1. Provincie Zuid-Holland  

2. Hoogheemraadschap van Rijnland 

3. Liander 
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4. De heer Jan Smit (Pachter van de gronden) 

Communicatie 
Via een publicatie op overheid.nl en een samenvatting van deze publicatie in het Noordwijkerhouts Weekblad 

zal kennis worden gegeven aan de ter inzage legging van de stukken.  

Verdere procedure 
Tijdens de terinzagelegging kunnen er zienswijzen worden ingediend. Deze zullen worden behandel en moeten 

worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad.  

Bestuurlijk kader 
n.v.t. 

Bijlage(n) 
a. Aanvraagformulier omgevingsvergunning zonnepark Leeuwenhorster Ho ek 

b. Ruimtelijke onderbouwing zonnepark Leeuwenhorster Hoek  

c. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonnepark Leeuwenhorster Hoek  

d. Concept raadsbesluit verklaring van geen bezwaar zonnepark Leeuwenhorster Hoek  

 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,  

 

 

J.H.M. Hermans-Vloedbeld  ,burgemeester 

 

 

C. Hof     ,secretaris 

 


