
Raadsbesluit

Nr. 50-2022

De raad der gemeente Apeldoorn,

gelezen het raadsvoorstel van 16 mei 2022, nr. 50-2022, waarin wordt voorgesteld een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de artikelen 2.27 lid 1 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht jo. 6.5 Besluit omgevingsrecht af te geven voor het afwijken van het 
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord-Oost‘ voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a onder 30 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voor het realiseren en exploiteren van een zonnepark op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie F, nummers: 10028, 10031, 10032 en 1033 (ged.);

gelet op de aanvraag omgevingsvergunning van 1 juli 2021 met kenmerk D20—024307-522867;

gelet op de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

besluit:

1. Met betrekking tot de zienswijzen die naar aanleiding van het ontwerp van de verklaring van 
geen bedenkingen naar voren zijn gebracht, besluiten om niet tegemoet te komen, zoals in de 
bijgevoegde Nota zienswijzen is aangegeven.

2. Een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in de artikelen 2.27 lid 1 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht jo. 6.5 Besluit omgevingsrecht af te geven voor het afwijken van het 
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord-Oost’ voor het verlenen van een 
omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a., onder 30, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voor het realiseren en exploiteren van een zonnepark op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie F, nummers: 10028, 10031, 10032 en 1033 
(ged.) en aan de omgevingsvergunning de volgende voorschriften te verbinden:

Voorschrift 1 
Binnen 1  jaar na realisatie van het zonnepark, dan wel indien de ingebruikname eerder wordt 
gestart, binnen 1 jaar na ingebruikname van het zonnepark, moet vergunninghouder de 
maatregelen voor landschappelijke inpassing en versterking zoals aangegeven in het 
‘Landschapsplan Zonnepark Apeldoorn A50, van 25 november 2021 realiseren en in 
standhouden gedurende de in de omgevingsvergunning opgenomen instandhoudingstermijn.

Voorschrift 2
Deze vergunning wordt verleend voor de duur van 25 jaar, ingaande op de dag na de dag 
waarop de CertiQ-melding is gedaan. Voor het einde van de looptijd van deze vergunning zal het 
zonnepark met alle toebehoren, exclusief de maatregelen voor landschappelijke inpassing en 
versterking, op kosten van initiatiefnemer geheel van de gronden kadastraal bekend gemeente 
Apeldoorn, sectie F, nummers: 10031, 10032 en 1033 (ged.), zijn verwijderd en verwijderd 
worden gehouden en zijn deze gronden geschikt voor agrarisch gebruik.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 mei 2022

De raad voornoemd,

S.M. Stam A.J.M. Heerts
wnd raadsgriffier voorzitter
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