Openbaar

Zaaknummer: 68971

Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Definitieve Vvgb zonnepark Oude Weide
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals deze is
opgenomen in de zienswijzennota.
2. De Vvgb voor het zonnepark Oude Weide definitief te weigeren.
Aanleiding
In de raadsvergadering van 23 juni 2021 heeft de gemeenteraad een besluit genomen
over de realisatie van het zonnepark Oude Weide ten zuidwesten van Afferden. De
gemeenteraad heeft hierbij een ontwerp verklaring van geen bedenkingen geweigerd.
Dit besluit heeft van 22 juli 2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage gelegen en
hierop zijn vier zienswijzen binnengekomen. Alle vier de zienswijze zijn ontvankelijk. Het
is aan de gemeenteraad te besluiten over de afhandeling van deze zienswijzen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

23-06-2021

Realisatie Zonnepark Oude Weide

Gewenst resultaat
Het afhandelen van de zienswijzen op de weigering van de Vvgb voor zonnepark Oude
Weide.
Argumenten
1. Er zijn vier zienswijzen ingediend op de weigering van de Vvgb voor het
zonnepark Oude Weide, de raad is verplicht deze zienswijze af te handelen.
Er is één zienswijze die gegrond verklaard wordt, de andere drie zienswijzen
worden ongegrond verklaard. Dit leidt tot een definitieve weigering van de
verklaring van geen bedenkingen. Voor de inhoudelijke beoordeling van de
zienswijzen wordt verwezen naar de zienswijzennota.
Tegenargumenten en risico’s
1. Er is beroep mogelijk tegen de definitieve weigering.
Er zijn vier zienswijze ingediend. Deze zijn ontvankelijk, dit betekent dat degene die een
zienswijze heeft ingediend tegen het definitieve besluit beroep bij de Raad van State kan
instellen. De indiener van het beroep moet dit aantonen. Verder is het mogelijk dat een
ieder die belanghebbend is beroep kan indienden bij de Raad van State. Ook deze
indiener van het beroep moet zelf aantonen dat hij/zij belanghebbende is.
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Financiële gevolgen
Niet van toepassing
Communicatie
De indieners van zienswijzen worden op de hoogte gebracht van het raadsvoorstel en
uitgenodigd voor het RTG.
Het raadsbesluit wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Inwonersparticipatie
Iedereen heeft tijdens de beroepstermijn zijn of haar bezwaar op het besluit kenbaar
kunnen maken.
Uitvoering of Vervolgstappen
Niet van toepassing
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee

Bijlagen
Bijlage 1 Geanonimiseerde Zienswijzennota
Bijlage 2 Zienswijze Inwoner 1
Bijlage 3 Zienswijze Inwoner 2
Bijlage 4 Zienswijze Rechtsom
Bijlage 5 Zienswijze Achmea Rechtsbijstand
Bijlage 6 t/m 16 Raadsbesluit en stukken raadsvergadering 23 juni 2021
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