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Geachte fractie,  
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Op 9 juni 2020 heeft u politieke vragen (nummer PV-2018) gesteld over Zonneweiden. In deze brief 

beantwoorden wij de door u gestelde vragen. U vindt de antwoorden direct onder de vragen.  

 

Ter inleiding op de beantwoording van de door u gestelde vragen hebben wij uw inleiding hieronder 

cursief weergegeven: 

Recent ontvingen inwoners documentatie om te participeren in een zonneweide langs de Groetpolderweg. 

Wij waren enigszins verrast vanwege de recente discussie in de raad rondom zonneweiden. Mede gelet op 

de afgewezen aanvraag van Statkraft willen wij graag helderheid over hoe het een en ander tot stand is 

gekomen. Daarom willen we graag de volgende vragen stellen:  

 

Reactie 

1. Is de vergunning voor het realiseren van een zonneweide langs de Groetweg definitief?  

  

 Ja, deze vergunning is onherroepelijk. 

  

2. Hoe is deze vergunning tot stand gekomen en past deze binnen het bestemmingsplan?  

  

 Voorafgaand aan de vergunningsaanvraag heeft de initiatiefnemer een principeverzoek 

ingediend. Op 19 juni 2018 heeft het college een positief besluit genomen over het 

principeverzoek. We hebben de aanvragen via de gebruikelijke kanalen gepubliceerd. Er is geen  

bezwaar aangetekend. 

http://www.hollandskroon.nl/
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Vervolgens is op 27 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze is 

op 27 augustus 2019 via de uitgebreide procedure verleend. Dat is gebeurd in afwijking van het 

bestemmingsplan.  

  

3. Zijn er nog andere uitzonderingen gemaakt om deze vergunning te kunnen verlenen?  

  

 Nee, deze vergunningsaanvraag past binnen de geldende wet en regelgeving. Deze aanvraag 

paste bijvoorbeeld in onze Omgevingsvisie zoals die op het moment van kracht was. 

  

4. Hoe verhoudt zich deze aanvraag tot de aanvraag van Statkraft aan de Zwinweg / Amsteldijk? 

  

 De aanvraag van Statkraft staat los van deze aanvraag. Het gaat in beide aanvragen om een 

zonnepark waarbij een beroep is gedaan op het criterium onrendabele agrarische grond. Dit 

criterium was tot voor kort in onze Omgevingsvisie opgenomen. Op de aanvraag van de 

Groetpolder is een besluit genomen voordat de gewijzigde Omgevingsvisie in werking is 

vastgesteld op 28 mei 2020 en het Amendement (A2020 02 VVD SHK LADA OHK Anders!) is 

aangenomen. Op de aanvraag van Statkraft was nog geen besluit genomen. 

  

5. Zijn er behoudens genoemde aanvragen nog andere vergunningen verleend voor zonneweiden?  

  

Ja, er zijn meer aanvragen vergund voor zonneweides. Voorbeelden zijn:  

 • Bij de waterzuiveringen van HHNK in Den Oever aan de Rijksstraatweg en aan de Flevoweg 2 

te Wieringerwerf 

• Op de vuilstort aan de Koggenrandweg 1 te Middenmeer 

• Achter de biomassacentra aan de Oostlanderweg 7 te Middenmeer. Het gaat om een 

ondergeschikte functie die past binnen het bestemmingsplan. 

• Bij agrarische bedrijven die zelfvoorzienend willen zijn (Oosterterpweg 16 en Oosterterpweg 

24, beide te Wieringerwerf). Het gaat om een ondergeschikte functie die past binnen het 

bestemmingsplan. 

 

In 2020 zijn er geen zonneweides vergund. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 

T.J.M. Groot Th.J. Meskers 

wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Financiën wethouder Economische Zaken  

 


