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Emmeloord, 19 februari 2015. 
 
Onderwerp 
Aanvullen lijst verklaring van geen bedenkingen  
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 
Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 
 
Voorgesteld besluit 
De “Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals 
bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  juncto artikel 
6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht” uit te breiden met lid k; het vestigen van een 
bezoekerscentrum voor het windpark.   
 
Doelstelling 
De procedure tijd en de werkbelasting van uw raad, het college en het ambtelijk 
apparaat verkleinen.  
 
Inleiding 
Ruim 100 agrarische ondernemers en energiebedrijf RWE bouwen het grootste windpark 
van Nederland, deels op land en deels in het water langs de dijken van het IJsselmeer. 
Met 86 windturbines wekt Windpark Noordoostpolder vanaf 2015 jaarlijks circa 1,4 
miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Genoeg om dagelijks ruim 400.000 
huishoudens van elektriciteit te voorzien. Noordelijk Flevoland is daarmee één van de 
Europese koplopers in moderne windenergie. 
 
Tijdens de bouwfase 2013 - 2015 en in de jaren daarna heeft het windpark een 
aantrekkende werking op bezoekers. Noordoostpolder kan daarvan economisch en 
toeristisch/recreatief profiteren. Dat maakt een informatie- en bezoekerscentrum tot een 
logische keuze. 
 
De gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben een prijsvraag genaamd “Prijsvraag 
exploitatie informatie- en bezoekerscentrum bij het windpark Noordoostpolder” uitgezet. 
Geïnteresseerden konden zich inschrijven voor de prijsvraag tot  7 juni 2013. Na de 
sluiting van deze termijn is uit de ingediende ontwerpen een winnaar gekozen. De 
winnaar heeft op 6 augustus 2013 de opdracht gegund gekregen.  
Op 18 augustus jl. heeft de winnaar aangegeven de exploitatie niet rond te kunnen 
krijgen. Zij hebben dit schriftelijk kenbaar gemaakt. De leidraad van de prijsvraag geeft 
de gemeente, de aanbesteder, de mogelijkheid om hierdoor de prijsvraag aan de 
eerstvolgende te gunnen. Op 26 augustus 2014 heeft de gunning plaatsgevonden aan de 
familie Renne, perceel Domineesweg 11 te Nagele.  
 
De familie Renne heeft inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 
realiseren van het bezoekerscentrum.  
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Het realiseren van het bezoekerscentrum op het perceel Domineesweg 11 te Nagele past 
niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het perceel Domineesweg 11 te Nagele valt 
onder het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ en heeft de bestemming 
‘Agrarisch gebied’. Het bestemmingsplan kent een binnenplanse afwijking voor het 
mogelijk maken van een aantal nevenactiviteiten, zoals horeca en een educatief centrum. 
Één  van de voorwaarden voor het verlenen van deze afwijking is dat de hoofdtak 
agrarisch is. In het verleden is deze bevoegdheid een aantal keer toegepast voor het 
perceel Domineesweg 11 te Nagele. Inmiddels kan niet meer gesproken worden van een 
hoofdtak agrarisch hierdoor kan geen gebruik meer gemaakt worden van de 
binnenplanse afwijking. De enige mogelijkheid die over blijft om te kunnen meewerken 
aan het verzoek is het verlenen van een buitenplanse afwijking dan wel het herzien van 
het geldende bestemmingsplan. Voor het perceel Domineesweg 11 te Nagele is inmiddels 
een aanvraag omgevingsvergunning ingediend, welke ook opgevat moet worden als een 
verzoek tot het afwijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester & 
wethouders (hierna college) is bevoegd een buitenplanse afwijking te verlenen. Het 
college kan slechts van deze bevoegdheid gebruik maken wanneer de aanvraag voorzien 
is van een goede ruimtelijke onderbouwing en wanneer uw raad hiervoor een Verklaring 
Van Geen Bedenkingen (VVGB) verleent.  
 
Argumenten 
1.1 Voor het verlenen van een buitenplanse afwijking is een VVGB nodig 

Het verlenen van medewerking kan door middel van het afwijken van het 
bestemmingsplan op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo. Op grond van 
artikel 2.27 Wabo juncto artikel 6.5 lid 1 Besluit omgevingsrecht (Bor), moet een 
verklaring van geen bedenkingen (VVGB) gevraagd worden aan de gemeenteraad. De 
gemeenteraad kan op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor categorieën aanwijzen waarin een 
verklaring niet vereist is. De duur van een uitgebreide procedure wordt dan korter en de 
werkbelasting voor de raad, het college en het ambtelijk apparaat wordt teruggedrongen. 
Uw gemeenteraad heeft op 16 december 2010 aangevuld  bij besluiten van 26 januari  
2012  en 13 februari 2013 een dergelijk lijst vastgesteld met categorieën genoemd van a 
t/m j. Deze lijst voorziet niet in de realisering van een bezoekerscentrum ten behoeve 
van voorlichting over windenergie.  
 
1.2 Uitbreiden van de lijst beperkt de proceduretijd 

Zoals hierboven reeds kort is aangegeven wordt de proceduretijd verkort. Op dit moment 
is er een aanvraag ingediend voor het realiseren van een bezoekerscentrum voor 
windenergie op het perceel Domineesweg 11 te Nagele. De aanvraag zal in eerste 
instantie getoetst worden op ontvankelijkheid. Wanneer de aanvraag ontvankelijk is, zal 
deze op inhoud getoetst worden. Wij kunnen vervolgens beslissen de ontwerp-
omgevingsvergunning (met als onderdeel de buitenplanse afwijking) te verlenen. 
Normaal gesproken moeten wij voor het verlenen van een ontwerp-omgevingsvergunning 
een VVGB bij uw raad vragen. Om de proceduretijd te verkorten stellen wij u voor om 
het bezoekerscentrum ten behoeve van voorlichting over windenergie toe te voegen aan 
de betreffende lijst. In dat geval hoeft ons college niet meer apart een VVGB aan te 
vragen bij uw raad.  
 
Kanttekeningen 
geen 
 
Planning/uitvoering 
Na toevoegen van de betreffende categorieën hoeft het college niet meer naar uw raad 
voor het vragen van VVGB voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het 
bezoekerscentrum ten behoeve van het windpark en kan de proceduretijd aanzienlijk 
worden verkort.  
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Bijlagen 
geen 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. W.C. Haagsma 
Steller : mevrouw M.E. Wierstra; 32 75; m.wierstra@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 februari 2015, 
no. 298327-1; 
 
gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  juncto artikel 6.5 
lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht 
 

B E S L U I T: 
 
De “Lijst met categorieën in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals 
bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  juncto artikel 
6.5 lid 3 van het Besluit Omgevingsrecht” uit te breiden met lid k het vestigen van een 
bezoekerscentrum voor het windpark.   
 

a. Aanvragen om omgevingsvergunning, die hun grondslag vinden in: 
1. Een voorontwerp bestemmingsplan, na positieve afronding van het 

vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro en inspraak of, 
2. Een ander ruimtelijk plan (bijvoorbeeld structuurvisie, een ontwikkelingsvisie), 

na instemming van de gemeenteraad en van andere betrokken overheden en 
inspraak, dan wel 

3. Een sectorale beleidsnota die akkoord is bevonden door betrokken overheden 
en de gemeenteraad en waarover belanghebbenden hebben kunnen 
inspreken. 

b. Bouwplannen op locaties in de bebouwde kom (1) voor locale en regionale 
voorzieningen (2) die niet in strijd zijn met rijks- of provinciaal beleid; 

c. Bouwplannen voor openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar 
vervoer of wegverkeer; 

d. Aanleg en/of aanpassing van beperkte weg- en waterinfrastructuur buiten de 
bebouwde kom die niet in strijd zin met het rijks- en provinciaal beleid; 

e. Aanleg van nieuwe en aanpassing van bestaande weg- en waterinfrastructuur en 
groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom, mits deze activiteiten niet 
samenhangen met realisering van een nieuwe, nog niet via een (ontwerp) 
bestemmingsplan, geaccordeerde planmatige stads- of dorpsuitbreiding die niet in 
strijd is met het rijks- en provinciaal beleid; 

f. Woningbouwplannen op locaties in bestaand stedelijk gebied, waarbij als bestaand 
stedelijk gebied moet worden beschouwd die gebieden die op de 
omgevingsplankaart als stedelijk gebied staan aangeduid en waarvoor ter 
realisatie en/of beheer van dat stedelijk gebied een bestemmingsplan is 
goedgekeurd; 

g. Een (uitbreiding c.q. een verbouwing van een) gebouw voor maatschappelijke-, 
bedrijfs- en kantoordoeleinden en detailhandel tot maximaal 500 m² op locaties in 
de bebouwde kom (1); 

h. Een wijziging van gebruik van gronden voor maatschappelijke-. bedrijfs- en 
kantoordoeleinden en detailhandel tot maximaal 500 m² op locaties in de 
bebouwde kom (1); 

i. Bouw van een bedrijfswoning ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf tot een 
oppervlakte van 1200 m3, mits: 
-  de noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering door middel van 

een gekwalificeerd bedrijfsplan wordt aangetoond;  
-    in voldoende mate wordt aangetoond dat, gelet op de bedrijfsvoering, 

permanent toezicht nodig is en zo nodig direct ingegrepen moet worden. 
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          - aangetoond wordt dat het verkrijgen van een (bestaande) bedrijfswoning 
ontbrak; 

          -    de landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast.  
 -    het aantal bedrijfswoningen per bedrijf maximaal één bedraagt. 

j. het gebruik van voormalige agrarische bedrijfswoningen voor niet- agrarische 
bewoning (plattelandswoningen) 

k. het realiseren van één bezoekerscentrum ten behoeve van voorlichting 
over windenergie 

 
(1) 
Bepalend voor het antwoord op de vraag wanneer sprake is van bebouwde kom is niet de bebouwde kom op 
grond van de wegen- en verkeerswetgeving, maar het feitelijke karakter van de omgeving. 
(2) 
Onder voorzieningen wordt verstaan: educatieve, sociaal en/of medische, sociaal-culturele, 
levensbeschouwelijke, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare 
dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze voorzieningen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 30 maart 2015. 
De griffier,             de voorzitter, 
 


