
o.rtro
IL

ãr¡r> GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Principeverzoek ontwikkeling zonnepark aan de Leveroysedijk (voormalige stortplaats)

Voorstel

1. Met het realiseren van een zonnepark aan de Leveroysedijk in principe en onder
voorwaarden in te stemmen met een Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
2.Deze principetoestemming in tijd te beperken tot één jaar (tot en met 1 april 2019)

Inleiding

N.V. Afvalzorg Holding heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een
zonnepark aan de Leveroysedijk. Het betreft het realiseren van 17.000 zonnepanelen op
de voormalige stortplaats. Deze locatíe heeft een oppervlakte van circa B hectare, met
behoud van een groenstrook, waardoor er circa 6 hectare overblijft voor het zonnepark.
Rekening houdend met schaduwwerking, nemen de te plaatsen zonnepanelen netto 50o/o
van de ruimte in.

De locatie aan de Leveroysedijk is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied
2011'en is bestemd als'Bos'(deels) en'Agrarisch'(deels). Op grond van beide
bestemmingen is de realisering van het zonnepark niet toegestaan.

Beoogd effect/doel

Het planologisch regelen van het zonnepark.

Argumenten

1.1 Het zonnepark is vanuit planologisch oogpunt onder voorwaarden aanvaardbaar.
Op 20 september 2017 heeft de gemeenteraad de'Tweede partiële herziening van de
Structuu rvisie Weert 2025' vastgesteld.
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In deze structuurvisie is opgenomen dat zonneparken onder meer gerealiseerd kunnen
worden op voormalige stoftplaatsen. Het heeft daarbij de voorkeur dat de ontwikkeling
overwegend gekoppeld blijft aan de stedelijke omgeving. De locatie is gelegen in het
buitengebied van Weed, maar is wel gelegen in de nabijheid van (bedrijfs)bebouwing aan
de Roeventerpeelweg en Roermondseweg.
HeL perceel is gelegerr birurerr de a¿rrtluitlirru 'BuiLerrqebied' varr he[ Pnrvinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL), hetgeen mogelijkheden biedt voor onderhavige
fu nctiewijzig in g.

1.2 Het zonnepark wordt ruimtelijk ingepast.
In de 'Tweede partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025' is tevens bepaald dat
ten behoeve van een zonnepark een inrichtingsplan dient te worden opgesteld. Het
inpassingsplan dient te voldoen aan de kaders voor ontwikkelingen in het buitengebied,
zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het landschapskader Noord- en Midden-Limburg en de
Natuur- en Landschapsvisie. Het inrichtingsplan wordt als voorwaardelijke verplichting
opgenomen in de omgevingsvergunning. Een gedeelte van het perceel is ingericht als bos
en aan de randen is een bosstrook aanwezig. Deze dienen behouden te blijven en
functioneren tevens als inpassing.

1.3 Met het toestaan van dit initiatief wordt invulling gegeven aan het opwekken van
duurzame energie.
Met het mogelijk maken van dit initiatief wordt een positieve bijdrage geleverd aan
duurzame energieopwekking. Het initiatief draagt bij tot de gemeentelijke doelstelling om
in 2050 energieneutraal te zijn.

1.4 De plannen worden afgestemd met de directe omgeving.
Voordat de omgevingsvergunning wordt ingediend, vindt er afstemming plaats met de
directe omgeving, zodat de uitkomsten mee kunnen worden genomen in de aanvraag
omgevingsvergunn ing.

2.1 Slapende principetoezeggingen dienen te worden voorkomen.
Als initiatiefnemer van deze toestemmiÍìg gebruik wil maken, dient uiterlijk 1 april
2019 een ontvankelijk omgevingsvergunning te zijn ontvangen. Dat wil zeggen een
Omgevingsvergunning die voldoet aan alle (wettelijke) eisen om in procedure te kunnen
worden gebracht. Wij maken hierbij de kanttekening dat deze procedure openstaat voor
zienswijzen en beroep, hetgeen kan leiden tot het aanpassen en in het uiterste geva! bij
gegronde redenen tot het niet doorgaan van het plan.
Initiatiefnemer wordt er bovendien uitdrukkelijk op gewezen dat dit een
principetoestemming is, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er mogen geen bomen worden gekapt.
Een gedeelte van het perceel is bestemd als 'Bos', waarvan op een gedeelte
bosontwikkeling heeft plaatsgevonden. Gemeente staat niet toe dat bos/bomen gerooid
worden ten behoeve van de ontwikkeling van het zonnepark.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Leges
De kosten voor de omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) bedragen € 5.725,75
(prijspeil 2018). De leges van het principeverzoek bedragen € 824,4O (prijspeil 2018).
Deze leges wordt te zijner tijd in mindering gebracht op de leges, die verschuldigd is voor
de omgevingsvergunning. Het bedrag aan leges komt ten goede aan de totale opbrengst
leges omgevingsvergunningen.

Pagina 2



Juridische gevolgen
Met initiatiefnemer zal een planschadeovereenkomst worden gesloten in verband met de
afwenteling van planschade.

Personele gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Com mu n icatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt per brief geïnformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marian Arts, werner Mentens, Marjorie van Dooren (afdeling Ruimte & Economie)

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Principeverzoek.
2. Antwoordbrief met bijlage.
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