
Raadsbesluit

Nr. 88-2021

De raad der gemeente Apeldoorn,

gelezen het raadsvoorstel van 9 september 2021, nr. 88-2021, waarin wordt voorgesteld een 
verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van het verlenen van een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 30 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voor realisatie van een zonnepark op percelen gelegen tussen de A50 
aan de westzijde, de N35.Zutphensestraat aan de noordzijde, (een deel van) landgoed Woudhuis 
aan de oostzijde en de Woudhuizermark en het bedrijventerrrein Ecofacterij aan de zuidzijde (kad. 
nrs. APD01 M4835, APD01 M4836, APD01 M4837 en APD01 M4838 (deels));

overwegende dat het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen met ingang van 3 juni 2021 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

gelezen de bij dat raadsvoorstel behorende Zienswijzennota waarin wordt voorgesteld niet 
tegemoet te komen aan de ontvangen zienswijze;

overwegende voorts dat hij de in dat voorstel (en de daarmee één geheel vormende 
Zienswijzennota) vervatte overwegingen tot de zijne maakt en dat die als zodanig geacht moeten 
worden hier woordelijk te zijn overgenomen;

overwegende dat, gelet hierop, voorschriften aan de omgevingsvergunning dienen te worden 
verbonden  welke verzekeren dat de beoogde maatregelen voor landschappelijke inpassing en 
versterking worden uitgevoerd en dat na afloop van de looptijd van de omgevingsvergunning van 30 
jaar het zonneveld wordt verwijderd en de gronden weer geschikt zijn voor agrarisch gebruik;

gelet op de aanvraag omgevingsvergunning van 16 februari 2021 met kenmerk D21-026896;

gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluit:

1. Niet tegemoet te komen aan de ingekomen zienswijze in relatie tot de ontwerp-verklaring 
van geen bedenkingen.

2. Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de artikelen 2.27 lid 1 Wabo jo. 6.5 
Besluit omgevingsrecht af te geven voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten 
behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12 lid 1 
onder a onder 30 Wabo voor realisatie van een zonnepark op percelen  gelegen tussen de 
A50 aan de westzijde, de N35.Zutphensestraat aan de noordzijde, (een deel van) landgoed 
Woudhuis aan de oostzijde en de Woudhuizermark en het bedrijventerrrein Ecofacterij aan 
de zuidzijde (kad. nrs. APD01 M4835, APD01 M4836, APD01 M4837 en APD01 M4838 
(deels) onder de voorwaarde dat aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften 
worden verbonden:

Voorschrift 1 
Binnen 1  jaar na realisatie van het zonneveld, dan wel indien de ingebruikname eerder wordt 
gestart, binnen 1 jaar na ingebruikname van het zonneveld, moet vergunninghouder de maatregelen 
voor landschappelijke inpassing en versterking zoals opgenomen en beschreven in de ‘Toelichting 
ontwerp Zonnepark Woudhuizermark d.d. 03-03-2021’ (als bijlage onderdeel van dit besluit) en in het 
‘Beheerplan ruimtelijke inpassing Zonnepark Woudhuizermark d.d. 09-03-2021’ (als bijlage 
onderdeel van dit besluit) hebben gerealiseerd, waarna gebruik van het zonnepark slechts is 



toegestaan onder voorwaarde van het instandhouden van deze maatregelen gedurende de volledige 
looptijd van deze vergunning.

Voorschrift 2
Deze vergunning wordt verleend voor de duur van 30 jaar na onherroepelijk worden van deze 
vergunning. Voor het einde van de looptijd van deze vergunning zal het zonneveld met alle 
toebehoren op kosten van initiatiefnemer geheel van de gronden met .kad. nrs.. APD01 M4835, 
APD01 M4836, APD01 M4837 en APD01 M4838 (deels) zijn verwijderd en zijn deze gronden 
geschikt voor agrarisch gebruik.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 september 2021

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier
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