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Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 15.O
d.d. 11-04-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 15.NO
d.d. 11-04-2017

Conform akkoord.

4

BSP

Zonnepark Overdinkel
INFO:
Door Powerfield uit Dokkum is op 20
februari 2016 een aanvraag ingediend
voor een omgevingsvergunning om af te
wijken van het bestemmingsplan voor de
realisatie van een ongeveer 25 hectare
groot zonnepark aan de LakerinkswegStrootsweg, ten noordwesten van
Overdinkel. De ondergrond heeft een
agrarische bestemming. Er is nog geen
specifiek (ruimtelijk) beleid om projecten
voor de opwekking van duurzame
energie te toetsen. Daar wordt, in NOTverband, wel aan gewerkt. Omdat de
realisatiedoelstellingen voor duurzame
energie niet worden gehaald is er
provinciaal een wijziging van de
Omgevingsvisie in procedure die onder
voorwaarden ruimte biedt voor de
realisatie van zonneparken als
veldopstelling.
De aanvraag gaat vergezeld van een
ruimtelijke onderbouwing en is mede op
basis van de overige bijgaande
documenten getoetst. Het park wordt op
basis van de aanwezige
gebiedskenmerken goed landschappelijk
ingepast. Daarnaast is er sprake van
een extra kwaliteitsinvestering (jaarlijkse
omgevingsbijdrage aan Overdinkel) en
maatschappelijke meerwaarde
(participatie mogelijk en postcoderoos
opengesteld voor deel van het plan). Er
is sprake van een goede ruimtelijke
ordening en een maatschappelijk
verantwoord project. Voorgesteld wordt
om in beginsel mee te werken aan de
plannen en de raad te vragen om te
verklaren geen bedenkingen tegen dit
voorgenomen B&W-besluit te hebben.

1. Raad overeenkomstig bijgaand
voorstel en ontwerpbesluit vragen een
ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen (hierna; v.v.g.b.) af te
geven voor de realisatie van een
zonnepark zoals aangevraagd;
2. Na (weigering) afgifte ontwerpraadsverklaring de
besluitvormingsprocedure starten en
ontwerp(weigerings-)besluiten (vvgb en
vergunning) ter inzage leggen.
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