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2.O
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Z/21/392849 Gewijzigde vaststelling van de projectomgevingsvergunning
voor het zonnepark (Bijvanck) aan de Ganzepoelweg te Angerlo
Besluit:
Conform advies:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de zienswijzennota ‘zonnepark Bijvanck Ganzepoelweg’.
2. De projectomgevingsvergunning met daarbij behorende stukken gewijzigd
vast te stellen voor de realisatie van een zonnepark nabij de Ganzepoelweg
te Angerlo gedurende een periode van 25 jaar.
3. De indieners van de zienswijzen te informeren over de gewijzigde
vaststelling en de reactie op hun zienswijzen.
4. De gewijzigd vastgestelde omgevingsvergunning voor een periode van zes
weken ter inzage te leggen voor de beroepstermijn.
Toelichting:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een
zonnepark nabij de Ganzepoelweg te Angerlo voor een periode van 25 jaar. De
totale oppervlakte van het plangebied is circa 23 hectare. De oppervlakte van het
zonnepark is 17,25 ha. De resterende oppervlakte wordt gebruikt
voor landschappelijke inpassing. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan
‘Buitengebied Zevenaar Noord (2018)’. De ontwikkeling van een zonnepark is in
strijd met de geldende bestemmingen.
Het ontwerpbesluit met daarop betrekkende stukken heeft ter inzage gelegen. Er
is 1 zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot inhoudelijke
aanpassingen van het ontwerpbesluit. Er zijn ambtshalve wijzigingen
doorgevoerd in het besluit. De projectomgevingsvergunning is daarom gewijzigd
vastgesteld en verleend en wordt opnieuw gedurende zes weken ter inzage
gelegd voor de beroepstermijn.

6.O

Z/21/399090 Intrekken verschillende straatnamen
Besluit:
Conform advies:
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1. In te stemmen met het intrekken van verschillende niet uitgegeven
straatnamen in Zevenaar.
Toelichting:
Om administratieve redenen zijn in het verleden op voorhand straatnamen
vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat een zestal namen niet meer relevant is,
omdat reeds alle straten in Zevenaar zijn benoemd.
Er is ook geen voornemen om deze straatnamen in de toekomst te gaan
gebruiken. Het gaat om de Dingslaantje, Hornisthaag, Kottershaag, Voorstehaag,
Maatlaantje en Massophaag te Zevenaar.
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