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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Ten westen van het eiland Vlieland is een militair terrein gevestigd. De gemeente 
Vlieland heeft,  in samenwerking met het Lab Vlieland en Energiecorporatie Vlie‐
land, het voornemen om op een perceel behorende bij het militaire  terrein een 
zonneakker van circa 1 hectare te realiseren. De locatie is weergegeven in de on‐
derstaande figuur 1. 
 
In het geldende bestemmingsplan  is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om 
de bestemmingen van de als 'Wro zone‐wijzigingsgebied 3' aangeduide gronden in 
dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de plaatsing van zonnecollecto‐
ren. Het college van B&W van de gemeente Vlieland heeft aangegeven via wijzi‐
ging van het bestemmingsplan medewerking  te willen verlenen aan het wijzigen 
van  de  bestemming  ten  behoeve  van  de  ontwikkeling  van  een  zonneakker. Dit 
wijzigingsplan geeft een invulling aan deze wijzigingsbevoegdheid. 
 

  

Figuur 1. De globale ligging van het plangebied (bron: Bing Maps) 

1.   2. Planologische regeling 

Het  plangebied  valt  onder  de  regeling  van  het  bestemmingsplan  Buitengebied 
Vlieland,  dat  is  vastgesteld  op  27 mei  2013.  In  dit  bestemmingsplan  heeft  het 
plangebied de gebiedsbestemming  ‘Maatschappelijk – militaire doeleinden’. Het 
plangebied heeft daarnaast nog een drietal gebiedsaanduidingen. 
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Ten  eerste  de  gebiedsaanduiding  ‘vrijwaringszone  –  duin’. Deze  aanduiding  ligt 
gelegen op het hele eiland en is ter bescherming van de primaire waterkering.  De 
tweede aanduiding op het plangebied is: ‘Veiligheidszone – munitie ‐ C’.  
 
Voor het bouwen van gebouwen geldt dat een op grond van de basisbestemming 
toelaatbaar  risicovol  gebouw,  of  uitbreiding  daarvan,  slechts mag  worden  ge‐
bouwd  indien geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid vanwege de munitie 
opslagplaatsen. 
 
Ten  slotte  is  in het plangebied een wijzigingsgebied gelegd, aangeduid als  ‘wro‐
zone ‐ wijzigingsgebied 3’ (zie figuur). Binnen dit gebied kan de bestemming wor‐
den gewijzigd  ten behoeve van de plaatsing van  zonnecollectoren, er dient dan 
voldaan te worden aan de onderzoeksverplichting op de volgende onderdelen: 

a) de watertoets; 
b) er ten aanzien van het aspect ecologie uit onderzoek moet blijken dat er geen 

significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
gronden zal optreden; 

c) er een goede landschappelijke inpasbaarheid gecreëerd wordt; 
d) de economische uitvoerbaarheid en het kostenverhaal moet worden aange‐

toond; 
e) vooraf toestemming is verkregen van de waterkeringbeheerder en/of Rijkswa‐

terstaat. 

Deze toelichting gaat op de verschillende onderdelen in. 
 

 

Figuur 2. Plangebied gelegen in Wro‐zone ‐ wijzigingsgebied 3  
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1.   3. Leeswijzer 

In  het  volgende  hoofdstuk  van  dit  wijzigingsplan  wordt  het  plan  beschreven. 
Daarbij  komt  de  huidige  situatie  aan  bod  en wordt  vervolgens  ingegaan  op  de 
voorgenomen  ontwikkeling.  Daarna  wordt  de  nieuwe  situatie  getoetst  aan  de 
voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheden.  
 
In hoofdstuk 3 komt het beleidskader aan bod. Onderwerp van hoofdstuk 4 zijn de 
omgevingsaspecten waaraan de nieuwe ontwikkeling  is getoetst.  In hoofdstuk 5 
wordt de uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. Dit is opgesplitst in maatschap‐
pelijke uitvoerbaarheid en economische uitvoerbaarheid. Ten  slotte  is  in hoofd‐
stuk 6 de juridische regeling opgenomen. 
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2. PLANBESCHRIJVING 

2.   1. Bestaande situatie 

Het plangebied van dit wijzigingsplan heeft betrekking op de militaire gronden ten 
westen van Vlieland aan het einde van de Polderweg. De zonneakker komt te lig‐
gen op een perceel ten noorden van het militaire terrein. Het betreft het voorma‐
lige Cavalerie Schiet Kamp  (CSK)  terrein. Op de  locatie waren een aantal gebou‐
wen aanwezig, waarin het leger was gehuisvest. Het gebied is afgesloten met een 
hekwerk.  Een  aanzicht  op  het  perceel  is weergegeven  in  figuur  4. Hierop  is  de 
voormalige bebouwing nog te zien. Deze is inmiddels gesloopt.    
 

          

Figuur 3. Aanzicht huidige situatie  

Het plangebied  ligt  in het overgangsgebied van een  reliëfrijk open en plaatselijk 
iets meer  besloten  duingebied, met  een  natuurlijk  karakter,  naar  een  open  en 
weids landschap. 
 

 

Figuur 4. Luchtfoto van het plangebied.  
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2.   2. Nieuwe situatie 

Motivering locatiekeuze 
Op Vlieland is het belangrijkste afwegingscriterium voor de locatiekeuze voor een 
zonneakker de  ligging  ten opzichte van de aanwezige natuurwaarden. Een groot 
deel van het eiland  is Natura 2000‐gebied en EHS. Een zonneakker  is binnen de 
natuurgebieden niet gewenst. Een tweede afwegingscriterium is de ligging buiten 
de bebouwing. Door de kleinschaligheid van Vlieland is een zonneakker van mini‐
maal 1 ha binnen de bebouwing moeilijk  te vinden en door de  schaarsheid van 
ruimte ongewenst. De invloed van een licht industriële functie is ook niet gewenst 
binnen de bebouwing in het dorp. Daarnaast is een koppeling met een bedrijf ge‐
relateerde functie een pre. De  licht  industriële functie  is  in de omgeving van een 
bedrijf passend.  
 
De locatie op het voormalig terrein van het CSK is dan ook een geschikte. Deze lo‐
catie ligt op ruime afstand van het dorp en het toeristisch centrum van het eiland. 
Door het aanwezige militaire karakter ligt dit gebied al buiten de Natura 2000 en 
de EHS. Hierdoor kan zonder natuurcompensatie een opstelling met zonnepane‐
len mogelijk worden gemaakt.  
 
Door de  recente  sloop van de  legeringsgebouwen  is er  circa één hectare grond 
vrijgekomen. Op deze locatie zal de zonneakker worden ontwikkeld. 
 
De ontwikkeling 
De gemeente Vlieland, in samenwerking met het Lab Vlieland en de Energiecorpo‐
ratie Vlieland wil op de plaats van de voormalige huisvestingsgebouwen een zon‐
neakker van circa 1 hectare ontwikkelen. Het terrein blijft onderdeel van het mili‐
tair terrein. Het terrein blijft daarom afgesloten met een hekwerk.  

2.   3. Landschappelijke inpassing 

Bij de keuze voor de landschappelijk inpassing is de eerste vraag of de zonneakker 
storend  in het ruimtelijk beeld wordt ervaren. Er kan dan een keuze worden ge‐
maakt of het zichtbaar of niet zichtbaar wordt  ingepast.  In dit geval gaat het om 
de inrichting op een militair terrein waar in het verleden militaire gebouwen heb‐
ben gestaan. Het gebied  ligt afgezonderd op het eiland en  is afgesloten met een 
hekwerk. De plaatsing op deze specifieke locatie, die al militair is ingericht, zal niet 
als storend worden ervaren. De zonnepanelen kunnen worden gezien als onder‐
deel van de inrichting van het militaire terrein. De ruimtelijke impact van de zon‐
neakker is niet groter dan die van de voormalige bebouwing. De afgezonderde lig‐
ging en huidige militaire inrichting, die ook in de huidige situatie zichtbaar is, leidt 
tot de keuze dat de zonneakker ook zichtbaar mag zijn. 
 
Er worden daarom geen specifieke maatregelen ten behoeve van de landschappe‐
lijke inpassing getroffen. 
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2.   4. Planologische inpasbaarheid 

De  ontwikkeling  van  de  zonneakker wordt  planologisch mogelijk  gemaakt  door 
het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in artikel 23.3 van 
het bestemmingsplan Buitengebied Vlieland. Hiermee kan het bestemmingsplan 
door Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 sub a van de 
Wro worden gewijzigd. Aan de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor het 
wijzigen van de bestemming ten behoeve van het plaatsen van zonnecollectoren 
dient voldaan te worden aan de onderzoeksverplichting op de volgende onderde‐
len:  

Watertoets 
Middels de digitale watertoets  is de ontwikkeling bij het Wetterskip kenbaar ge‐
maakt. Uit de watertoets is gebleken dat het plan een beperkte invloed op de wa‐
terhuishouding  en  de  waterketen  heeft.  Volstaan  kan  worden  met  standaard 
maatregelen. Hierop wordt in paragraaf 4.3 ingegaan.  

Ecologie 
Ten aanzien van het aspect ecologie dient toegelicht te worden dat er geen signi‐
ficant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de gron‐
den zal optreden. De zonneakker blijft binnen het terrein van het voormalig CSK 
op de plaats waar de legeringsgebouwen waren gehuisvest. Dit ligt buiten de be‐
grenzing van de Natura 2000. In overleg met de provincie Fryslân is geconstateerd 
dat een onderzoek niet nodig  is omdat er geen externe effecten zijn te verwach‐
ten.  
 
Landschappelijke inpassing 
Met een landschappelijke inpassing wordt aangetoond dat de ontwikkeling op een 
zorgvuldige  wijze  landschappelijk  wordt  ingepast.  In  paragraaf  2.3  is  de  land‐
schappelijke inpassing omschreven.  

Economische uitvoerbaarheid 
In paragraaf 5.2 wordt beschreven dat de ontwikkeling economisch uitvoerbaar is. 
De financiering vindt plaats op basis van een kostenneutrale exploitatie over een 
periode van 15 jaar. Voor de onrendabele top wordt subsidie aangevraagd.  

Toestemming waterkeringbeheerder en/of Rijkswaterstaat. 
Op deze locatie is geen specifieke toestemming nodig om de ontwikkeling niet ligt 
in of nabij de primaire waterkering. 

Conclusie 
Geconstateerd kan worden dat de wijziging van de bestemming voldoet aan de 
onderzoek verplichting van de voorgenoemde onderdelen. Er  zijn dan ook geen 
belemmeringen voor toepassing van de wijzigingsbevoegdheid. 
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3. BELEIDSKADER 

In het bestemmingsplan Buitengebied Vlieland  is binnen de bestemming  ‘maat‐
schappelijk‐ militaire dienstverlening'  ruimte gelaten voor het plaatsen van  zon‐
necollectoren. Deze planologische ruimte, die hier wordt benut, past binnen het 
rijks‐, provinciaal‐ en gemeentelijk beleid.  
 

4. OMGEVINGSASPECTEN 

Met het oog op de uitvoerbaarheid, wordt bij  ruimtelijke ontwikkelingen onder‐
zoek gedaan naar belemmeringen vanuit de milieu‐ en omgevingsaspecten. On‐
derstaand wordt per aspect  ingegaan op de van toepassing zijnde wet‐ en regel‐
geving en de consequenties daarvan voor het zonneakker.  

4.   1. Ecologie 

4.1.1. Toesingskader en beleid 

Bij elk  ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming,  rekening  te 
worden gehouden met de Natuurbeschemingswet en de  Flora‐ en  faunawet. Er 
wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van ge‐
bieden  die  zijn  aangewezen  als  onderdeel  van  de  Ecologische  Hoofdstructuur 
(EHS) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000‐gebied. 
 
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora‐ en faunawet. Op grond 
van  deze wet mogen  er  geen  beschermde  planten  en  dieren  (en  hun  verblijfs‐
plaatsen), die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder voorwaarden 
is  ontheffing  van  deze  verbodsbepalingen mogelijk.  Voor  soorten  die  vermeld 
staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode‐Lijst soorten zijn de‐
ze voorwaarden zeer streng.  
 
4.1.2. Toetsing en uitgangspunten wijzigingsplan 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000‐gebied. Het plan‐
gebied wordt  echter wel  omgeven  door  de Natura‐2000  gebieden Duinen Vlie‐
land, Waddenzee en Noordzeekustzone. Echter een zonneakker heeft geen direc‐
te negatieve effecten op de omgeving.  
 
Een  toetsing  aan  de  Natuurbeschermingswet  is  daarom  niet  aan  de  orde.  Het 
plangebied  ligt ook niet binnen de EHS. Toetsing aan de EHS is derhalve evenmin 
aan de orde. 
 
Wat betreft de soortbescherming is het plangebied gelegen binnen een reeds als 
militairterrein  bestemd  gebied. Het  is  niet  aannemelijk  dat  het  plangebied  een 
waardevol habitat vormt voor beschermde soorten. Er worden geen ingrepen aan 
beplantingen  en watergangen  voorgesteld. De  voormalige  gebouwen  zijn  reeds 
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gesloopt. Wel wordt de bestaande schuur gesloopt. De ontwikkeling veroorzaakt 
geen conflicten met de Flora‐ en faunawet. 
 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Deze schrijft voor dat men verplicht is om al‐
les wat redelijkerwijze mogelijk  is, te doen of  juist te  laten om schade aan wilde 
planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. 

4.   2. Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische waarden 
Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden  tijdig  in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband speci‐
fieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten cul‐
tuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie  is daar‐
mee een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.  
 
Het plangebied  ligt niet  in een gebied met aangewezen cultuurhistorische waar‐
den. Ook heeft het geen monumentale of andere beschermde status. Wel zijn de 
structuren en kenmerken van het landschap als cultuurhistorisch waardevol wor‐
den aangemerkt. 
 
Archeologie 
Ter bescherming van eventuele archeologische waarden  in de bodem  is de Mo‐
numentenwet  van  toepassing. De  kern  van deze wet  is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven.  
 
Op  basis  van  het  provinciaal  archeologiebeleid  (FAMKE)  is  voor  het  plangebied 
volgens de FAMKE geen onderzoek noodzakelijk. Volgens FAMKE  is op basis van 
eerder onderzoek  gebleken dat  er  zich  geen  archeologische  resten  in de  grond 
bevinden. Dit geldt zowel voor de periode  ijzertijd‐middeleeuwen als de periode 
steentijd‐bronstijd.  
 
Het aspect archeologie staat de ontwikkeling niet  in de weg. Indien bij bodemin‐
grepen archeologische resten worden aangetroffen, geldt op grond van artikel 53 
van de Monumentenwet een meldingsplicht. 

4.   3. Water  

Toetsingskader en beleid 
Van groot belang voor de  ruimtelijke ordeningspraktijk  is de wettelijk verplichte 
‘watertoets’.  De  watertoets  kan  worden  gezien  als  een  procesinstrument  dat 
moet waarborgen  dat  gevolgen  van  ruimtelijke  ontwikkelingen  voor  de water‐
huishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de wa‐
tertoets  is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken wa‐
terbeheerder.  Het  onderhavige  plangebied  ligt  in  het  beheersgebied  van Wet‐
terskip Fryslân. 
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Toetsing en uitgangspunten wijzigingsplan 
Het plan is aan het Waterschap kenbaar gemaakt via de digitale watertoets (ken‐
merk: 20150617-2-11122). Na het doorlopen van een aantal  standaardvragen  is 
gebleken dat voor het plan de korte procedure van toepassing is. De watertoets is 
als bijlage opgenomen (zie bijlage 1). 
 
Het beoogde voornemen heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding en 
afvalwaterketen. Omdat het plan een beperkte invloed heeft kan worden volstaan 
met  standaard  maatregelen.  Deze  maatregelen  zijn  in  de  bijlage  opgenomen. 
Hierna worden de belangrijkste maatregelen toegelicht.  
Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het 
regenwater vrij kan  infiltreren. Compensatie van verharding  is daardoor ook niet 
aan de orde. De panelen en de constructie wordt uitgevoerd van niet‐uitloogbare 
materialen. 

4.   4. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk.  
De zonneakker vormt geen milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit  in termen van mili‐
euzonering. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering de 
ontwikkeling niet in de weg staat. 

4.   5. Bodem 

Toetsingskader en beleid 
Met  het  oog  op  een  goede  ruimtelijke  ordening,  dient  in  geval  van  ruimtelijke 
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoog‐
de  functiegebruik. Ter plaatse van  locaties die verdacht worden van bodemver‐
ontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.  
Toetsing en uitgangspunten omgevingsvergunning 
De  zonneakker wordt  gevormd door bouwwerken, waar  geen personen  verblij‐
ven.  Daarnaast zijn er geen grootschalige bodemingrepen aan de orde, waardoor 
grond moet worden afgevoerd of iets dergelijks. Bovendien worden, gelet op het 
voormalige  gebruik  voor  militaire  huisvesting,  ernstige  verontreinigingen  niet 
verwacht. De kwaliteit van de bodem staat daardoor de uitvoerbaarheid van dit 
wijzigingsplan niet in de weg. 

4.   6. Geluid 

4.6.1. Toetsingskader en beleid 

Activiteitenbesluit 
Voor geluidhinder van de meeste inrichtingen zijn de algemene regels van het Ac‐
tiviteitenbesluit van toepassing. 
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Wet geluidhinder 
Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30  km/uur,  spoorwegen en  inrichtingen die  ‘‘in belangrijke mate ge‐
luidhinder veroorzaken’’, een geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsge‐
voelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uit‐
gevoerd  om  aan  te  tonen  dat  de  ontwikkeling  voldoet  aan  de  voorkeursgrens‐
waarden die in de wet zijn vastgelegd. 
 
4.6.2. Toetsing en uitgangspunten wijzigingsplan 

Het  zonnepark  is  geen  geluidgevoelig  object, waardoor onderzoek  in  het  kader 
van de Wet geluidhinder achterwege blijft. 
 
Het zonnepark vormt een  inrichting  in de zin van de Wet milieubeheer. Het zon‐
nepark is een type A‐inrichting. De inrichting valt daarmee onder de werkingssfeer 
van het Activiteitenbesluit maar er  is geen melding of omgevingsvergunning voor 
het onderdeel milieu nodig. Op voorhand kan worden geconstateerd dat deze in‐
richting geen relevante geluidbelasting veroorzaakt. Specifiek geluidsonderzoek is 
dan ook niet aan de orde. 

4.   7. Luchtkwaliteit 

De zonneakker gaat in de gebruiksfase niet gepaard met verbranding van (fossie‐
le) brandstoffen. Ook  is er geen sprake van een significante verkeersaantrekken‐
dewerking. Er vinden enkel verkeersbewegingen plaats in de aanlegfase. In de ge‐
bruiksfase  vindt  incidenteel  verkeer  plaats  die  samenhangt met  het  beheer  en 
onderhoud van de zonneakker. Luchtverontreinigende stoffen zijn daardoor niet 
aan de orde. Het aspect  luchtkwaliteit staat de realisatie van de zonneakker dan 
ook niet in de weg. 

4.   8. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico’s die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Sinds een aantal  jaren  is er wetgeving over “externe 
veiligheid”  om  de  burger  niet  onnodig  aan  te  hoge  risico’s  bloot  te  stellen. De 
normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit exter‐
ne veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire risiconormering vervoer van gevaar‐
lijke stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 
Het  externe  veiligheidsbeleid  heeft  vorm  gekregen  in  de  risicobenadering.  Er 
wordt getoetst aan twee verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR) en 
het groepsrisico  (GR). Ten aanzien van het plaatsgebonden  risico geldt een kans 
van 10‐6 als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10‐6‐contour 
geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden  toegestaan. Voor ontwikkeling 
van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. Het 
onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
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Een zonneakker  is geen kwetsbaar of bekend kwetsbaar object  in de zin van het 
Besluit externe veiligheid  inrichtingen  (er  zijn geen personen aanwezig). Uit het 
oogpunt  van externe  veiligheid  zijn dan ook  geen belemmeringen  aan de orde. 
Daarnaast  zal  door  onderhavig  plan  geen  risicovolle  functie worden  toegelaten 
die, in het kader van het Bevi, een belemmering zal vormen voor gevoelige func‐
ties in de omgeving van het plangebied.  
Er  kan dan ook worden  geconcludeerd dat de  voorgenomen ontwikkeling  geen 
belemmeringen oplevert ten aanzien van het Bevi. 

4.   9. Kabels en leidingen 

In de buurt van het plangebied    lopen geen kabels of hogedrukleidingen die van 
belang zijn voor dit wijzigingsplan.  
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een wijzigingsplan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt  in de maatschappelij‐
ke en de economische uitvoerbaarheid. 

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het wijzigingsplan doorloopt de procedure zoals vastgelegd in artikel 3.6 lid 1 sub 
a Wet ruimtelijke ordening (Wro). Door het voeren van de genoemde procedure, 
met  de  daar  bijhorende  zienswijzen‐,  c.q.  beroepsprocedure,  wordt  de  maat‐
schappij betrokken bij het plan.  In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 
Beluit  ruimtelijke ordening  (Bro)  is het eerst voorgelegd aan de betrokken over‐
leginstanties. 
 
Vervolgens is het ontwerpwijzigingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 
periode  zijn  belanghebbenden  in  de  gelegenheid  gesteld  om  zienswijzen  tegen 
het wijzigingsplan kenbaar maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Op 1 september 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders het wij‐
zigingsplan ongewijzigd vastgesteld.  

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Het voornemen betreft een  initiatief van de gemeente  in samenwerking met de 
energie‐corporatie Vlieland en Lab Vlieland. De kosten voor de ontwikkeling ko‐
men voor rekening van deze partijen. De financiering vindt plaats op basis van een 
kostenneutrale exploitatie over een periode van 15 jaar.  
 
Voor de totstandkoming van de zonneakker wordt een subsidie op grond van de 
Subsidieregeling Duurzame Energie  (SDE+) aangevraagd, waarmee de zogeheten 
onrendabele top van de elektriciteitsproductie van het zonnepark via een bedrag 
per  kWh wordt  gecompenseerd. Met  de  SDE+  vult  het  Rijk  de  elektriciteitsop‐
brengsten voor de  initiatiefnemer aan tot het basisbedrag dat nodig  is om de  in‐
vestering terug te kunnen verdienen. Deze subsidie is in de exploitatie noodzake‐
lijk  voor  een  bedrijfseconomische  haalbaarheid. Met  een  goedgekeurde  omge‐
vingsvergunningaanvraag kan de initiatiefnemer de SDE+‐subsidie aanvragen, het 
overleggen van deze omgevingsvergunningaanvraag is namelijk een wettelijk ver‐
eiste om voor subsidiëring  in aanmerking te kunnen komen. Verwacht wordt dat 
deze gevraagde subsidie zal worden toegekend. 
 
De uitvoerbaarheid van het beoogde  zonneakker  is hiermee  zeker gesteld, mits 
voldaan wordt aan voorgenoemde aspecten.  
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6. JURIDISCHE REGELING 

Dit wijzigingsplan (ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wro) van het bestemmingsplan Buiten‐
gebied Vlieland van de gemeente Vlieland, bestaat uit een set bepalingen die aan‐
geeft  dat  artikel  23.3,  van  het  bestemmingsplan  is  toegepast, waarmee  de  be‐
stemmingen van de als  ‘Wro zone – wijzigingsgebied 3’ aangeduide gronden van 
het bestemmingsplan wordt gewijzigd ten behoeve van de plaatsing van zonnecol‐
lectoren.  
 
Voor dit wijzigingsplan betekent dat de bestemming  ‘Maatschappelijk  ‐ Militaire 
doeleinden’ behouden blijft. Daarnaast komt de aanduiding  ‘specifieke vorm van 
bedrijf  –  zonneakker' op de bestemming. Dit  is op de  verbeelding  aangegeven. 
Binnen deze aanduiding  is de bouw van een zonneakker en de winning van elek‐
triciteit mogelijk.  
 
Na onherroepelijk worden van het wijzigingsplan is de verbeelding als zodanig on‐
derdeel van het moederplan. De  regels van het moederplan blijven ongewijzigd 
van toepassing.  
 
Na het vaststellen van het wijzigingsplan, wordt het plangebied opgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Vlieland’.  


