
Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019, nummer 952;

overwegende dat,
- er op 7 mei 2019 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het bouwen van een 

zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen;
- het college bevoegd is te besluiten over een aanvraag omgevingsvergunning waarbij wordt 

afgeweken van het bestemmingsplan volgens artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo;
- het besluit van het college moet zijn voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing;
- het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan vanwege de bestemming “Agrarisch” op het 

perceel omdat het bouwen van een zonnepark niet ten dienste van het (actief) agrariche 
bedrijf is;

- er geen andere mogelijkheden zijn om af te wijken van het bestemmingsplan dan met een 
afwijkinging op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo;

- het zonnepark niet past binnen de voorwaarden van de op 25 november 2013 vastgestelde 
lijst van projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is;

- een verklaring van geen bedenkingen moet worden afgegeven voor deze aanvraag vergund 
kan worden;

- de verklaring van geen bedenkingen uitsluitend kan worden geweigerd in het belang van een 
goede ruimtelijke ordening; 

 
gelet op het bepaalde in artikel 2.27, lid 1, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 
6.5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht;

gehoord de beraadslagingen betreffende het voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen 
bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen;

gelet op het ingediende en aangenomen amendement van 17 juni 2019, met de daarin vervatte 
overwegingen, constateringen en uitspraken

b e s l u i t :

1. Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een 
zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen. 

2. Deze ontwerp-verklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als 
hiertegen geen zienswijze wordt ingediend.

Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een 
zonnepark nabij de Hooiweg in Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
17 juni 2019.

De raad voornoemd,

de voorzitter,            de griffier,  
drs. E. van Lente            drs. J. Leegwater


