
ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
 
De raad van de gemeente Almere, 
 
gezien de op d.d. 12 december 2018 ingekomen aanvraag omgevingsvergunning van Afvalzorg Deponie BV 
voor het realiseren van een zonneveld op het terrein Braambergen, plaatselijk bekend Kemphaanweg 2 in 
Almere, 
 
B e s l u i t  : 
 

• Gelezen het voorstel van het college van 11 juni 2019 en gezien: 
- de ingediende aanvraag omgevingsvergunning met OLO aanvraagnummer 185488/SBA 

registratiekenmerk 485488, met bijbehorende stukken; 
- het besluit van het college d.d. 11 juni 2019, met SBA registratiekenmerk 185488 inzake de 

ontwerpomgevingsvergunning Zonneveld Braambergen; 
- het besluit van de raad d.d. 11 juli 2019, met kenmerk RV-52/2019 inzake de ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen Zonnepark Braambergen. 

• Gelet op artikelen 2.1, 2.12, 2.20a, 2.27 en 3.10 tot en met 3.13 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht, artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening. 

• Te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

het bestemmingsplan Boswachterij Almeerderhout ten behoeve van het realiseren van een zonnepark op 

het terrein Braambergen. 

 
 
O v e r w e g i n g e n 
 

• Het perceel, waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen op gronden binnen het geldende 

bestemmingsplan Boswachterij Almeerderhout. 

• Het realiseren van het zonnepark, zoals in de aanvraag omgevingsvergunning aangegeven, is hiermee in 

strijd omdat het bestemmingsplan de bouw van zonnepanelen alsmede het opwekken van elektriciteit niet 

toestaat. 

• De omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht alleen kan worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met 

een goede ruimtelijke ordening en indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 

• Bij de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing is ingediend waarin uitgebreid wordt ingegaan op alle 

ruimtelijk relevante aspecten. 

• Tussen Afvalzorg Deponie BV en gemeente Almere is een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin 

afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de gefaseerde ontwikkeling van het gebied. De ontwikkelingen 

omvatten onder meer uitbreiding van de huidige wijngaard, de aanleg van een mountainbikeparcours, 

gefaseerde openstelling van stortheuvels voor recreatief gebruik, realisatie en openstelling van een 

fietsverbinding over het Michauxpad tussen de aangrenzende gebieden De Kemphaan en het Cirkelbos en 

de realisatie van een Circulair Paviljoen. 

• De activiteiten zullen plaatsvinden op een gesloten stortplaats, zodat gedeputeerde staten van Flevoland 

op grond van artikel 3.4 van het Besluit omgevingsrecht bevoegd zijn om op de aanvraag 

omgevingsvergunning te beslissen. 

• De omgevingsvergunning kan niet worden verleend, dan nadat de gemeenteraad een verklaring van geen 

bedenkingen heeft afgegeven (artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met 

artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht). 

• De gemeenteraad heeft bij besluit van 6 januari 2011 (raadsbesluit van 6 januari 2011, RV-91/2010) als 

standpunt ingenomen dat een ‘verklaring van geen bedenkingen’ vereist is als burgemeester en 



wethouders niet bevoegd zijn te beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning, waarbij met 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid , aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht wordt afgeweken van het bestemmingsplan. 

• Het aangeboden raadsvoorstel (zie collegebesluit d.d. 21 mei 2019) inzake de actualisering van de 

voorhangprocedure wijkt op dit onderdeel niet af. In artikel 3 onder e staat dat een verklaring van geen 

bedenkingen altijd vereist is als een ander bestuursorgaan dan het college bevoegd gezag is. 

• De raad kan de verklaring van geen bedenkingen uitsluitend weigeren in het belang van een goede 

ruimtelijke ordening (artikel 2.27, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 

6.5, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht). 

• In de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op alle relevante omgevingsaspecten en uit de ruimtelijke 

onderbouwing blijkt dat de aanvraag niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.  

• In het kader van de besluitvorming omtrent de aanvraag omgevingsvergunning is de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in § 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

• De ontwikkeling van het zonnepark brengt geen kosten voor de gemeente met zich mee die gedekt dienen 

te worden middels een exploitatieplan, zodat het vaststellen van een exploitatieplan, zoals bedoeld in 

artikel 6.12, Wet ruimtelijke ordening, niet nodig is. 
• De ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft samen met de ontwerpomgevingsvergunning inclusief 

bijbehorende stukken van [DATUM] tot en met [DATUM] gedurende zes weken ter inzage ter inzage 

gelegen. 

• Er zijn wel/geen zienswijzen ontvangen over de verklaring van geen bedenkingen. 

• De ingediende zienswijzen hebben wel/niet tot wijzigingen geleid. 

• Er zijn wel/geen beletselen om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

• De verklaring van geen bedenkingen van de raad wordt bij de omgevingsvergunning van het college 

gevoegd, zoals is bepaald in artikel 2.27, lid 5, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Almere op  
11 juli 2019, 
 
 
De voorzitter        De griffier 
 
 
 
 
F.M. Weerwind       J.D. Pruim 
 


