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Kennisnemen van 
De strekking en het vervolg op de uitspraak van de rechtbank Zeeland – West-Brabant inzake de 
omgevingsvergunning voor het zonnepark aan de Beeksedijk.  
 
Inleiding 
Op 10 juni 2021 heeft de rechtbank Zeeland – West-Brabant uitspraak gedaan in het beroep van 
enkele omwonenden tegen het besluit van het college tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark aan de Beeksedijk. De rechtbank heeft 
het beroep van de omwonenden op één punt - het ontbreken van een verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb) - gegrond verklaard. De rechtbank heeft de omgevingsvergunning vernietigd en 
college opdracht gegeven om opnieuw op de aanvraag te beslissen, met inachtneming van de 
uitspraak.  
 
De verklaring van geen bedenkingen – wat houdt het ook alweer in? 
Wanneer een project of een bouwplan niet volledig voldoet aan het bestemmingsplan, kan het 
college bij het verlenen van een omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan 
toestaan. Dat kan op drie manieren. Kleinere afwijkingen kunnen in het bestemmingsplan zelf 
beschreven staan (de zgn. binnenplanse afwijking). Voor veel voorkomende bouwwerken die 
afwijken van het bestemmingssplan heeft de wetgever een lijst van mogelijke afwijkingen opgesteld 
(de zgn. kruimelgevallenregeling). Voor de meer uitzonderlijke projecten, de projecten die niet zijn 
beschreven in de kruimelgevallenregeling, moet een uitgebreide afwijkingsprocedure doorlopen 
worden (het zgn. projectafwijkingsbesluit). De aanleg van een zonnepark is zo’n project, waarbij de 
omgevingsvergunning met een uitgebreide afwijkingsprocedure moet worden verleend. 
 
In de wet is bepaald dat een omgevingsvergunning waarbij met de uitgebreide procedure wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan, door het college niet eerder verleend mag worden dan nadat 
de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft: de verklaring van geen 
bedenkingen (vvgb).   
Omdat de procedure voor het aanvragen en verlenen van een vvgb behoorlijk wat tijd vergt, en om 
bouwprocedures te versnellen, heeft de wetgever ook bepaald dat de raad bepaalde categorieën van 
gevallen kan aanwijzen waarvoor door het college géén vvgb hoeft te worden gevraagd. Uw raad 
heeft van die mogelijkheid gebruikt gemaakt. Bij besluit van 12 juli 2016 heeft uw raad categorieën 
van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist.  
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Een van de categorieën van gevallen die uw raad heeft aangewezen is/zijn:  
a. projecten die in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk 

beleid, zoals (structuur)visies, gebieds- en stedenbouwkundige visies, vastgestelde 
bestemmingsplannen, masterplannen, beleidsnotities en daarmee te vergelijke ruimtelijke 
beslisdocumenten en ontwerp-bestemmingsplannen die ter visie hebben gelegen; 

 
Standpunt college bij vergunningverlening 
Bij het behandelen van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het zonnepark aan de Beeksedijk 
is het college van oordeel geweest dat het plan voldeed aan het door uw raad vastgestelde beleid uit 
de nota Zonnewijzer en Windrichting. Volgens het college viel het project daarmee binnen de 
hierboven genoemde categorie a. van gevallen waarin geen vvgb aan de raad hoeft te worden 
gevraagd.  
 
Het college kwam tot dat oordeel op basis van het volgende afwegingen:  
In de nota Zonnewijzer en Windrichting staan de randvoorwaarden voor het vestigen van 
grootschalige zonneweides. Bij het opstellen van het beleid is gekeken naar de opgave die er ligt voor 
het opwekken van duurzame energie. In het beleid wordt een zogenaamde zonneladder 
geformuleerd: een trapsgewijze volgorde van voorkeursgebieden. Idealiter worden zonnepanelen 
zoveel mogelijk op gebouwen gerealiseerd. Dat blijft een zeer wenselijke oplossing, alleen is de 
conclusie in het beleid dat de energietransitie-opgave niet gerealiseerd kan worden met alléén 
zonnepanelen op daken. Er zijn ook grondgebonden zonneparken nodig. Het liefst worden die 
grondgebonden zonneparken binnen het stedelijk gebied gerealiseerd. Als dat niet kan dan hebben 
locaties nabij het stedelijk gebied de voorkeur. Als dat niet mogelijk blijkt komen grondgebonden 
zonneparken in het buitengebied in beeld. Naast - of op basis van - deze ‘getrapte’ locatievoorkeur 
worden ook zes kansrijke locaties voor grootschalige zonneweides aangewezen. 
 
Uw raad heeft bij het vaststellen van de nota Zonnewijzer en Windrichting met een (breed gedragen) 
amendement nog extra randvoorwaarden geformuleerd. In de toelichting op dat amendement roept 
u het college op om “vaart te maken met de plannen in Goirle”.  
Om aan die oproep gehoor te geven heeft het college een ‘tender’ uitgeschreven waarbij partijen 
hun initiatieven voor zonneparken konden aanmelden. Daarnaast heeft het college de 
randvoorwaarden uit de nota Zonnewijzer en Windrichting nader uitgewerkt in het document 
“Toetsingscriteria voor locaties Zonneparken Goirle - Uitwerking van de visie Zonnewijzer en 
Windrichting”. 
 
Uit de tender zijn geen projecten voor zonnevelden naar voren gekomen die liggen in het stedelijk 
gebied, of aan de rand daarvan. Om die reden zijn aangemelde projecten in het buitengebied 
beoordeeld, conform de ladder. Het college heeft dat niet in strijd met de uitgangspunten van de 
vastgestelde visie Zonnewijzer en Windrichting geacht. Geen van de aangemelde projecten ligt 
echter op één van de zes aangewezen kansrijke locaties. Het project aan de Beeksedijk dus ook niet.   
Het college heeft u verder regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de tender en de 
aanvragen voor zonneparken die daaruit voorkwamen. 
 
De uitspraak van rechtbank 
De rechtbank is van oordeel dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het 
project in overeenstemming is met de nota Zonnewijzer en Windrichting. De rechtbank overweegt 
dat de locatie aan de Beeksedijk op de kaart niet is aangeduid als kansrijke locatie. In de nota staat 
volgens de rechtbank verder niet expliciet dat locaties voor grootschalige zonneparken buiten de zes 
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kansrijke locaties ook toegestaan zijn. Het college had daarom de omgevingsvergunning niet mogen 
verlenen zonder de raad om een verklaring van geen bedenkingen te vragen, aldus de rechtbank. De 
rechtbank heeft de omgevingsvergunning vernietigd en het college opgedragen om opnieuw een 
besluit te nemen, met inachtneming van de uitspraak.  
 
Vervolg 
Het college kan eventueel nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Het is 
echter sneller om opnieuw een besluit op de aanvraag te nemen, en ditmaal wel een verklaring van 
geen bedenkingen aan de raad te vragen. Als uw raad het plan niet in strijd acht met een goede 
ruimtelijke ordening, en daartegen geen ruimtelijke bedenkingen heeft, kan hij de verklaring 
verlenen. 
 
Het college zal de procedure voor het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen zo snel 
mogelijk opstarten. Deze procedure houdt in hoofdlijnen in dat het college de aanvraag om 
omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken aan de raad overlegt. Daarbij wordt een 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen opgesteld. De raad legt het ontwerpbesluit ter inzage voor 
zienswijzen. Dat valt samen met de terinzagelegging van het ontwerpbesluit dat het college ter 
inzage legt. Zienswijzen die op het ontwerpbesluit binnenkomen worden door het college 
beoordeeld. Zienswijzen die op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen binnenkomen moeten 
door de raad beoordeeld worden. Na beoordeling van de zienswijzen op de ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen neemt de raad een besluit over het verstrekken van de verklaring. Het college kan 
daarna een besluit nemen op de aanvraag.  
  
Communicatie 
Het college treedt op korte termijn in overleg met de aanvrager van de omgevingsvergunning om de 
ontstane situatie te bespreken.  
 
Bijlagen 
Geen. 
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