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Ontwerp-omgevingsvergunning en 

ontwerp-verklaring van geen 

bedenkingen zonnepanelenpark te 

Baanstee-Noord, Purmerend

 

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat zij voornemens zijn om een 
omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een zonnepanelenpark (Solar Campus 
Purmerend B.V.) op een perceel grond op de Baanstee-Noord, ter hoogte van Purmerdijk 13. Het 
project is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Baanstee-Noord’. Om het project 
mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wabo). In de 
vergadering van 21 mei 2014 heeft de gemeenteraad van Purmerend een ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven ten behoeve van deze aanvraag.

Inzage 

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht liggen de aanvraag, het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning, de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende stukken 
met ingang van vrijdag 13 juni 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage op het gemeente-
huis, balie A0.16. Ook kunt u de stukken raadplegen op de gemeentelijke website 
http://www.purmerend.nl/content/bedrijventerrein-baanstee-noord.

Reactiemogelijkheid 

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Postbus 15, 
1440 AA te Purmerend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te 
maken. Daarvoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid, de 
heer M.C. Deinum, via telefoonnummer 0299-452452.

De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvor-
ming omtrent de omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen. Beroep tegen het 
genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn 
schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.
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