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INQEKOMEN

Betreft: realisatie zonnepark op de Bukdijk

Geacht college,

Bij brief van 8 maart 2018 heeft u ons gevraagd de plaatsing van de 
zonnecollectoren op een deel van de Bukdijk mogelijk te maken.

ínhoud
Het plan bestaat uit het plaatsen van zonnecollectoren- (ca. 8600) op 
het laatste deel van de Bukdijk. De panelen komen te liggen in een oost- 
west op stelling in velden (landscape opstelling) op de dijk om 
maximaal gebruik te maken van de zonuren. U geeft aan dat ongeveer 
1/3 de deel van de Bukdijk nodig is voor plaatsing van de panelen, 
namelijk in totaal 772 meter.

Beoordeling
Gelet op de provinciale belangen zoals die zijn vastgelegd in de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040 (hierna: structuurvisie) en verankerd 
in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (hierna: de verordening) 
hebben wij besloten uw verzoek in principe positief te beantwoorden.

Dit gebied is in de PRV aangewezen als Bufferzone-en Natura 2000 
gebied. Bufferzones zijn in artikel 32a lid 2 uitgesloten van zonne- 
opstellingen. Een uitzondering op deze regel geldt, op grond van artikel 
32a lid 4, voor “gronden met nutsvoorzieningen, niet zijnde 
leidingtracés voor gas, water of elektriciteit, of infrastructuur voor weg, 
spoor, water en vliegverkeer, indien de reeds bestaande functie tevens 
wordt gehandhaafd.” Doel van deze uitzondering is, het mogelijk 
maken van zonne-energie via “meervoudig ruimtegebruik”.

De vraag is of de Bukdijk in Marken kan worden beschouwd als natte 
infrastructuur als bedoeld in artikel 32 a lid 4 van de PRV. De Bukdijk is 
beginjaren 40 vorige eeuw aangelegd als dij. Hoewel hij geen 
infrastructurele functie meer heeft, beschouwen wij de Bukdijk nog 
steeds als dijk in de zin van landschapselement.

Conclusie
Het aan ons voorgelegde vraag voldoet in principe aan de regels van de 
verordening. Derhalve kunnen wij in principe instemmen met de 
plaatsing van de zonnecollectoren op een deel van de Bukdijk.
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Wij hebben het aan ons voorgelegde vraag beoordeeld op basis van de 
door u gestuurde stukken en het op dit moment geldende provinciale 
ruimtelijke beleid. Als u het bestemmingsplan (of de 
omgevingsvergunning met afwijking van het geldende 
bestemmingsplan) in procedure brengt, zullen wij dat integraal 
beoordelen op basis van het dan geldende provinciale ruimtelijk beleid. 
Het is mogelijk dat beoordeling van een definitief plan tot een ander 
oordeel leidt.

Wij wensen u succes met de verdere planvorming. 

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling 
dhr. drs. T.R. Smeelen
Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.


