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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-715494238 DOS-2019-
0008361

Onderwerp

Reactieve aanwijzing Zonneveld Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan burgemeester en  wethouders van Noordwijk, waarin is

opgenomen de reactieve aanwijzing Zonneveld Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout,
gemeente Noordwijk, ertoe strekkende dat de afgegeven omgevingsvergunning niet in
stand blijft.

2. Digitaal vast te stellen de reactieve aanwijzing met identificatienummer
NL.IMRO.9928.DOSx2019x0008361AW-VA01

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel reactieve aanwijzing
omgevingsvergunning Zonnepark Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout, gemeente
Noordwijk.

 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
Aanwijzing ex artikel 3.13, lid 2 Wabo inzake een omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3º Wabo ten behoeve van Zonneveld Leeuwenhorsterhoek te Noordwijkerhout

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 26 november 2019 3 december 2019



2/3

1 Toelichting voor het College

 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk hebben op 24 oktober 2019 een

omgevingsvergunning afgegeven voor de realisering van een zonneveld op perceel weiland,

gelegen naast het landgoed Klein Leeuwenhorst en langs de provinciale weg N 206.

Ten behoeve van het verlenen van de omgevingsvergunning heeft de gemeenteraad op 15

oktober 2019 verklaard geen bezwaar te hebben tegen het afgeven van de omgevingsvergunning

Op 13 september 2019 is een provinciale zienswijze ten aanzien van de ontwerp-vergunning

ingediend. De gemeenteraad van Noordwijk heeft bij de afgifte van een verklaring van geen

bedenkingen ten behoeve van deze omgevingsvergunning deze zienswijze niet overgenomen.

Datzelfde geldt voor het college van Burgemeester en wethouders bij het daarna afgeven van de

omgevingsvergunning.

Het zonneveld Leeuwenhorsterhoek past niet in het provinciale omgevingsbeleid ten aanzien van

zonnepanelen buiten bestaand stads- en dorpsgebied uit de Omgevingsvisie. Het past evenmin in

het aanwezige landschap (de Landgoederenzone). Daardoor voldoet de ontwikkeling ook niet aan

de bepalingen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit zoals opgenomen in artikel 6.9 van de

Omgevingsverordening.

 

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW: Er zijn geen kosten verbonden aan dit besluit.
Programma: 3. Aantrekkelijk & Concurrerend
Financiële risico’s: Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden.

De aanwijzing berust op artikel 3.13, lid 2 Wabo, waarin is geregeld dat GS een aanwijzing

kunnen geven ten aanzien van een omgevingsvergunning indien die, al dan niet op onderdelen, in

strijd is met het provinciaal belang. Juridische consequentie van een aanwijzing is dat de

betreffende vergunning niet in werking treedt.

 

De aanwijzing wordt door de gemeente gedurende zes weken ter inzage gelegd.

Locatie zonneveld



3/3

Belanghebbenden, waaronder de gemeente, worden gedurende die zes weken in de gelegenheid

gesteld beroep aan te tekenen tegen dit besluit.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 13 september 2019 is tegen de ontwerp-vergunning voor dit project een provinciale zienswijze

ingediend.

 

3 Proces

 

Voorliggende kwestie vindt plaats binnen de reguliere procedure van het beoordelen van

ruimtelijke initiatieven en bestemmingsplannen.

De gemeente heeft in het laatste kwartaal van 2018 het initiatief voor het zonneveld ambtelijk bij

de provincie ingebracht. De aanvraag is beoordeeld en daarbij is geconcludeerd dat het plan niet

paste in het provinciale omgevingsbeleid. Dit is eveneens ambtelijk aan de gemeente

doorgegeven. Desondanks heeft de gemeente eind juli 2019 een ontwerp-vergunning ten

behoeve van het plan gepubliceerd. Dit liet geen andere keuze dan de provinciale bezwaren

tegen het plan in een formele zienswijze naar voren te brengen. 

In het kader van de vergunningprocedure heeft de gemeenteraad een Verklaring van geen

bedenkingen afgegeven, waarna B&W van Noordwijk de vergunning hebben verleend. Daarbij is

de provinciale zienswijze niet overgenomen. Vanwege een gewenste subsidieaanvraag was er bij

de besluitvorming over het verlenen van de vergunning geen ruimte voor bestuurlijk overleg,

voorafgaande aan de vergunningverlening. Daardoor is er geen andere mogelijkheid opengelaten

dan om de provinciale bezwaren tegen dit plan via een reactieve aanwijzing kenbaar te maken.

Wel heeft gedeputeerde Koning op 7 november jl. nog bestuurlijk overleg met Noordwijk gevoerd. 

 

4 Participatie

 

Over de beoordeling van het plan voor het zonneveld Leeuwenhorsterhoek en de ingebrachte

provinciale zienswijze heeft ambtelijk overleg met de gemeente Noordwijk plaatsgevonden. 

Op 7 november 2019 heeft gedeputeerde Koning bestuurlijk overlegd met vertegenwoordigers

van het college van B&W van Noordwijk. Gedeputeerde Koning heeft daarbij dit voorstel voor een

reactieve aanwijzing aangekondigd.

 

5 Communicatiestrategie

 

Geen bijzonderheden. Na vaststelling van het advies wordt de gemeente schriftelijk ingelicht over

het besluit. De brief is ter vaststelling bijgevoegd.

 


