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Omgevingsvergunning Solar Campus 

Purmerend (zonnepanelenpark 

Baanstee-Noord), Purmerend

 

 

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat zij op 1 oktober een omgevingsver-
gunning hebben verleend voor het oprichten van een zonnepanelenpark (Solar Campus Purmerend 
B.V.) op een perceel grond op de Baanstee-Noord, ter hoogte van Purmerdijk 13. Vanwege de 
strijdigheid met het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Baanstee-Noord’ is 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 25 september 2014 heeft 
de gemeenteraad van Purmerend ten behoeve van deze aanvraag een verklaring van geen bedenkin-
gen afgegeven.

Deze vergunning is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De ID-code van de vergunning is 
NL.IMRO.0439.OVSOLAR-va01. Op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het 
besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing op basis waarvan de 
procedure is gevoerd en de bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 10 oktober 2014 gedurende 
zes weken, dus tot en met 20 november 2014, voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis, balie 
A0.16. Ook kunt u de stukken raadplegen op de gemeentelijke website http://www.purmerend.nl/
content/bedrijventerrein-baanstee-noord.

Gedurende de termijn van zes weken kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep 
instellen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam 
en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. 
Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is 
ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal 
beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot verlening van de verklaring van geen bedenkingen kan niet 
apart beroep worden ingesteld. Dit besluit is deel geworden van het besluit tot verlening van de 
omgevingsvergunning, alleen dit laatstgenoemde besluit staat open voor beroep.

NB. Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in 
het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van 
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het 
beroepschrift dient vermeld te worden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
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