
Aanvulling zienswijze Hèjje Mojjer, zaak nummer 299708, omgevingsvergunning zonnepark Beekweg. 

                Heijen 04-08-2018 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Gennep, 
Postbus 9003, 
6590 HD Gennep 
 
 
Geacht College, 
 
Op 16-07-2018 is door vereniging Hèjje Mojjer een zienswijze ingestuurd met betrekking het voornemen  
voor het aanleggen van een zonnepark locatie Beekweg - grenzend aan het natuurgebied Langeven/ Maasduinen - in 
Heijen. 
 
In aanvulling op de 3 genoemde punten willen wij nog een punt inbrengen. 
 
 
Op  19 juni 2018 besluit het college de gemeenteraad voor te stellen om een ‘ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen’ af te geven, zoals bedoeld in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor), ten behoeve van de 
omgevingsvergunning voor het zonnepark aan de Beekweg in Heijen, op aanvraag van Kronos (12 juni 2018, 
registratienummer: 296076 t.a.v. portefeuillehouder dhr. R. Peperzak). 
Het geldende bestemmingsplan staat een zonnepark immers niet rechtstreeks toe. Om die reden moet voor de 
realisatie van het zonnepark een uitgebreide omgevingsvergunning-procedure (Wabo) worden gevolgd om van het 
bestemmingsplan af te wijken. 
 
Zoals bekend is genoemd gebied  deels uitsluitingsgebied (vanwege het Langeven) en deels zoekgebied (beekdal en 
velden). Voor de landschapstypen beekdal en velden schrijft de zonnevisie dat hier zeer zorgvuldig mee dient te 
worden om gegaan. 
 
De aanvraag is door Kronos ook onderbouwd in het ‘Ruimtelijke onderbouwing Zonnepark Gennep.’ 
Onder 1.1. wordt in dit document vermeld: “Kronos Solar wil op een locatie in de gemeente Gennep een zonnepark 
ontwikkelen. Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om een zonnepark op de 
beoogde locatie te realiseren. Er is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd voor 25 jaar om af te wijken van 
het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning in strijd met een bestemmingsplan kan alleen worden verleend als 
de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De motivering van het besluit moet dus een goede 
ruimtelijke onderbouwing bevatten….. “ 

 
In gesprek (2 augustus 2018) met dhr. Laurens van Ochten, Project Manager, Kronos Solar Projects is ook op 
bovenstaande ingezoomd. 
Dhr. Van Ochten benoemt in dit gesprek dat de gevraagde bestemmingsafwijking alleen een afwijking van ‘agrarisch’ 
naar 'bestemming agrarisch met zonnepark' behelst. Geen industriële bestemming. 
 
Desondanks willen wij als Hèjje Mojjer, opkomend voor het belang van het dorp Heijen, dat er, indien de raad een 
verklaring van geen bezwaar afgeeft, een garantieverklaring wordt afgegeven dat dit gebied bij actualisatie van het 
bestemmingsplan in 2022 niet alsnog een andere of bedrijfsbestemming krijgt, maar ook dat na 25 jaar de 
bestemming ‘agrarisch met zonnepanelen’ weer teruggebracht wordt naar alleen ‘agrarisch’. 
Dit willen wij in een extra en bindende clausule zien verwoord. 
 
In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet, teken ik, 
 
 
Pierre Hendriks, 

 

Namens DB en bestuur van Hèjje Mojjer 

 


