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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

1.1.1 De overheid biedt beleidsruimte 

Het Kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een centraal doel gesteld: het terugdringen van de uitstoot 

van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een 

broeikasgasreductie van 55% in 2030.  Het centrale doel van het Klimaatakkoord raakt aan het leven van alledag. 

Huishoudens zullen worden gedwongen bewuster met energie om te gaan en alternatieve vormen van 

energieproductie worden zichtbaar in het landschap. 

 

De gemeente Westerwolde wil volledig energieneutraal zijn in 2035. Dit is 15 jaar eerder dan de provincie 

Groningen zichzelf ten doel stelt. Deze keuze maakt Westerwolde omdat ze voldoende ruimte heeft om de 

opgave zelf te realiseren en bovendien blijkt dat de markt interesse toont om duurzame energie mogelijk te 

maken in het gebied. In de gemeente zijn vele initiatieven voor de plaatsing zonnepanelen op daken. Dit gebeurt 

voornamelijk op particuliere daken. De gemeente staat achter de ontwikkeling van zoveel mogelijk zonnepanelen 

op daken. Maar zelfs al zouden alle daken in de gemeente worden voorzien van zonnepanelen, dan beslaat dit 

slechts 10% van de totale opgave om energieneutraal te worden. Ook is de rol van de overheid hierin beperkt. 

Daarom biedt de gemeente, net als de provincie, ruimte aan zonnevelden op de grond. 
 

1.1.2 Initiatief voor realisatie zonneveld 

De familie Haarhuis heeft een melkveehouderij aan de Veenweg 23 bij Ter Apel. Het bedrijf is net in de fase 

waarbij het over wordt gedragen aan de volgende generatie. Voor een toekomstbestendig bedrijf is de huiskavel, 

van circa 33 hectare, aan de kleine kant. De familie ziet een nieuwe toekomst voor het bedrijf, door de 

veehouderij op een extensieve manier voort te zetten, en het bedrijf te combineren met het exploiteren met een 

fotovoltaïsche installatie (een zonneveld) met een batterijsysteem. Op deze manier wordt het land dubbel 

gebruikt, wordt aangesloten op maatschappelijke trends (biologische landbouw en de energietransitie) en door 

deze combinatie heeft het bedrijf een duurzame toekomst. De familie Haarhuis heeft daarom, in samenwerking 

met LC Energy, het plan opgevat om een zonneveld (voor een termijn van 30 jaar) te realiseren ter grootte van 

circa 33 hectare. 

 

LC Energy is een jong Nederlands bedrijf, ontstaan uit twee ervaren marktspelers: Low Carbon uit Londen en 

QING uit Arnhem. LC Energy is opgericht met als doel 500 MWp aan zonnevelden te ontwikkelen en te 

exploiteren in Nederland. Een belangrijke en mooie doelstelling, waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Bij 

LC Energy werken dan ook kundige experts met een stevig trackrecord in de ontwikkeling van zonnevelden. 
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1.1.3 Bouw van het zonneveld past niet binnen de huidige regels  

Voor de realisatie van het zonneveld wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, in afwijking van het 

bestemmingsplan (op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wabo). Deze voorliggende ruimtelijke 

onderbouwing is onderdeel van de vergunningaanvraag. Hierin komen alle relevante aspecten vanuit de 

ruimtelijke ordening voor dit zonneveld aan de orde. Deze ruimtelijke onderbouwing toont aan dat de 

ontwikkeling van het zonneveld in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
Het plangebied ligt in een veenontginningsvlakte, aan de Veenweg 23 in Ter Apel. Het landschap is hier weids en 

open. De landbouwpercelen hebben grote oppervlaktes en een rationele verkaveling. Aan de Duitse kant van het 

gebied kent het landschap een kleinschaliger beeld met meer singels en laanbeplanting. 

 
Figuur 1: Ligging en begrenzing plangebied (daarnaast worden nog batterijen op het betrokken achtererf aan de Veenweg 23 
geplaatst).   
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1.3 Huidig planologisch regime 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 

2015, geconsolideerde versie, mei 2016’ en heeft grotendeels de bestemming ‘Agrarisch -1’, en voor een klein 

deel de bestemming ‘Water’. 

 

De realisatie van het zonneveld past daarmee niet binnen het huidige planologische regime. Daarom wordt een 

omgevingsvergunning aangevraagd, in afwijking van het bestemmingsplan (op grond van artikel 2.12, eerste lid, 

sub a, onder 3° Wabo).  

 

 
Figuur 2: Weergave plangebied op verbeelding bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015, 
geconsolideerde versie, mei 2016’. Daarnaast worden nog batterijen op het betrokken achtererf aan de Veenweg 23 geplaatst 
(binnen het bouwvlak). 

 

1.4 Leeswijzer 
De ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op het 

voorgenomen plan. In hoofdstuk 3 komt het beleidskader aan bod. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving 

gegeven van het van toepassing zijnde rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. Het voorgenomen 

plan wordt daarbij getoetst aan dit beleid. Hoofdstuk 4 bevat een waardentoets. Hieruit blijkt welke waarden er 

in het plangebied aanwezig zijn en of deze worden aangetast door de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 komen de 

relevante milieuaspecten aan bod. In hoofdstuk 6 wordt tot slot ingegaan op de ruimtelijke, maatschappelijke 

en economische uitvoerbaarheid. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie weergegeven en wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven. 

 

2.2 Beschrijving huidige situatie plangebied 

2.2.1 Landschappelijke kenmerken 

Grootschalig veenontginningslandschap 

Het plangebied ligt in een veenontginningsvlakte. Deze is relatief laat in ontginning gebracht. Voor deze 

grootschalige ontginning werden er door de lokale bewoners op kleinschalige wijze ‘petgaten’ gegraven ter 

winning van turf. Het veenontginningslandschap vormt historisch gezien dus ook een energielandschap. Waar 

tot 1960 sprake was van schaalverkleining van de percelen (met name middels sloten), is er na die tijd juist sprake 

van schaalvergroting van het landschap. 

 

Open landschap 

Het landschap is nu weids en open van karakter. De landbouwpercelen hebben grote oppervlaktes en een 

rationele verkaveling. Aan de Duitse kant van het gebied kent het landschap een kleinschaliger beeld met meer 

singels en laanbeplanting en wordt het plangebied begrensd door een vrij transparante singel. Het plan om een 

zonneveld te realiseren is in beginsel passend binnen de grootsheid van het gebied. Met deze ontwikkeling kan 

de singelstructuur uit Duitsland doorgetrokken worden naar Nederland. 

 

Modern energielandschap 

Vlak over de grens in Duitsland zijn een aantal aanzienlijke windmolenparken gesitueerd. Deze windmolenparken 

zorgen voor een opvallende verschijning aan de horizon. Door deze aanwezigheid vormt de omgeving van het 

plangebied in de beleving een modern energielandschap. Het voorliggende project versterkt het 

energielandschap. 

 

2.2.2 Omgeving 

Het plangebied bevindt zich achter het agrarische bedrijf aan de Veenweg 23 te Ter Apel, op enkele van de 

planmatige, rationele huiskavels. Langs de Veenweg liggen enkele buurterven van waaraf zicht is op het 

plangebied. Over de grens in Duitsland zijn geen direct omwonenden die op korte afstand zicht op het plangebied 

hebben. 
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Figuur 3: Topografische kaart met daarop het plangebied en de directe omgeving.  

 

2.2.3 Bodem en grondwaterhuishouding 

Ondanks de eenvormige rationele verschijningsvorm van het landschap is er nog aanzienlijk verschil in de 

ondergrond. Met name de bodemkaart (zie figuur 4) laat een duidelijk verschil zien tussen het westen, midden 

en oosten van het plangebied. 
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Figuur 4: Bodemkaart kaart met daarop het plangebied en de directe omgeving.  

 

Het westelijke deel van het plangebied bestaat uit een veldpodzolgrond met grondwatertrap VI. Het midden 

bestaat uit een moerige podzolgrond met grondwatertrap VI. Het oostelijke deel bestaat uit Meerveengrond met 

grondwatertrap V (iets natter dan de overige delen.) Op basis van deze ondergrond kan het plantsortiment 

worden bepaald dat hier van nature thuishoort, de potentieel natuurlijke vegetatie. Verschillen kunnen op een 

subtiele manier benadrukt worden. Tevens kan middels het toepassen van inheems, streekeigen plantgoed 

bijgedragen worden aan versterking van de biodiversiteit in het gebied. 

 
Potentieel natuurlijke vegetatie 

Op alle drie de bodems komt van nature grotendeels een zelfde soort vegetatie voort. Dit is die van het vochtig 

berken-zomereikenbos, met op de drogere (hogere) delen ook wel droog berken-zomereikenbos. Het aantal 

plantsoorten (bomen en struikvormers) die hierbij horen zijn beperkt en als volgt: zomereik, ruwe berk, zachte 

berk (toenemend naarmate de grond vochtiger wordt), vuilboom, lijsterbes, geoorde wilg, grauwe wilg, zwarte 

els, krent, kamperfoelie. 

 

Reliëf in het maaiveld 

De hoogtekaart (zie figuur 5) geeft een nauwkeurig beeld van het hoogteverschil in het landschap en vormt 

daarmee een verfijning van de bodemkaart. Het reliëf geeft een sterke indicatie van de overgang tussen de 

verschillende bodemtypes. Het oostelijke lijkt een voormalige bovenloop van de Ruiten Aa. Dit deel, ligt op 8,9 

m +NAP. Dan volgt een vrij abrupte overgang met als hoogste punt 9,9 m +NAP. Vanaf deze verhoging waaiert 

het uit richting het lager gelegen westelijke deel van het perceel tot een hoogte van 87,8 9 m +NAP. Gezien het 

feit dat het reliëf nog weinig is aangetast, en het een duidelijk beeld geeft van de ontstaanswijze van het 

landschap, is het relevant dit te behouden en het plangebied niet vlak te maken. 
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Figuur 5: Hoogtekaart reliëf maaiveld. Oranjerood is hoger gelegen dan blauw en groen. 

 

Massa – ruimte en groenstructuur 

Opgaande structuren in en rond het plangebied ontbreken nagenoeg volledig. Her en der komt beplanting voor 

op de erven. Over de grens in Duitsland is dit anders en is meer beplanting aanwezig, in de vorm van boomsingels. 

Dit geeft aanleiding om het te realiseren zonneveld mee aan te kleden. Verder dienen met name de sloten en 

kavelpatronen die de hoofdstructuur van het landschap bepalen te worden gerespecteerd. Gezien het intensieve 

karakter van het landgebruik in de omgeving kan middels ander beheer en andere vegetatie (bloemrijk grasland) 

een meerwaarde worden gecreëerd voor de biodiversiteit en met name insecten. 
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2.3 Het zonneveld 
In deze paragraaf wordt het plan voor het zonneveld uiteengezet. Ten behoeve van het plan is ook een 

inrichtingsplan opgesteld. Dit plan is separaat bijgevoegd. 

 

2.3.1 Technische gegevens zonneveld 

Het plangebied is circa 32,7 hectare. Netto blijft er rond de 24,4 hectare over voor het zonnepanelenveld. Daar 

omheen wordt circa 8,3 hectare vrijgehouden voor ontwikkeling van natuurwaarden 

 

De stellages met zonnepanelen staan in rijen en worden in lijn met de kavelstructuur georiënteerd. De stellages 

worden maximaal 1,90 meter hoog.  De panelen worden geplaatst op tafels welke worden gedragen door palen 

die in de grond worden getrild. Tussen de rijen wordt een ruimte van 2,2 meter vrijgehouden. 

 

Op het zonneveld, binnen het hekwerk, komen een 18 kleinere gebouwtjes ten behoeve van het zonneveld en 

opslag van reserve-onderdelen. Net buiten het hekwerk dient een gebouwtje met aansluitpunt op het net te 

worden gerealiseerd. Deze worden allen in één lijn langs een centraal onderhoudspad aangelegd om een zo 

rustig mogelijk beeld te creëren. 

 

Door op het erf, op de bestaande kuilvoerplaat, enkele containers met batterijen te plaatsen kan stroom tijdelijk, 

bij pieken, worden opgeslagen en worden vrijgegeven bij weinig productie of een grotere vraag. Dit maakt dat 

het net minder zwaar belast wordt en vergroot de kans voor lokale afzet van elektriciteit. 

 

2.3.2 Toegankelijkheid en ontsluiting  

Aan de zuidkant (gedeeltelijk) en aan de westkant komt een hekwerk om ongewenste bezoekers te weren. Onder 

het hek wordt (op enkele plekken) een ruimte van 15 cm vrijgelaten zodat kleine zoogdieren en vogels het gebied 

kunnen gebruiken en doorkruisen. De hekken staan aan de binnenkant van de landschappelijke inpassing en zijn 

daardoor minder goed zichtbaar van buiten het plangebied. Ook zijn ze van niet-glimmend materiaal (houten 

palen en schapengaas) gemaakt om schittering te voorkomen. Het hek wordt maximaal 2 m hoog. Tevens komen 

er beveiligingscamera’s rondom het zonneveld.  

 

De realisatie van een zonneveld heeft geen gevolgen voor het verkeer en parkeren. Het zonneveld moet 

voornamelijk in de aanlegfase en in de ontmantelingsfase bereikt worden, en daarnaast alleen op heel beperkte 

schaal ten behoeve van het beheer. Deze ontsluiting vindt plaats via het betrokken erf, aan de Veenweg 23. Er 

komen geen openbare paden op het terrein van het zonneveld waarmee er geen toegang voor onbevoegden is. 

 

2.3.3 Bouw 

De start van de bouw is afhankelijk van het moment dat de benodigde vergunningen worden verleend en de 

benodigde rijkssubsidies worden toegewezen. De installatie van het zonneveld neemt minder dan één jaar in 

beslag. 
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2.3.4 Looptijd 

Het zonneveld zal 30 jaar in bedrijf zijn. Het zonneveld kan na afloop van deze termijn eenvoudig worden 

ontmanteld. De restmaterialen (staal, kabels, technische installaties en panelen) worden volgens de dan 

geldende technieken hergebruikt en gerecycled. Het plangebied wordt in agrarische staat teruggebracht na de 

exploitatieperiode.  
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2.4 Landschappelijke inpassing 
De landschappelijke inpassing van het zonneveld is beschreven in het inrichtingsplan ‘Zonneveld Veenweg, Ter 

Apel’, welke als separaat document is toegevoegd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de hoofdpunten uit dit 

document. 

 

2.4.1 Inpassing in het landschap 

Vormgeving en maat en schaal van het landschap 

Het zonneveld dient te passen in de vormgeving, maat en schaal van het landschap. Kenmerkende structuren 

dienen behouden te blijven. In dit gebied betreft dit de functionele en rechtlijnige vormgeving die wordt 

geaccentueerd door met name de slootpatronen. Daarnaast is de openheid tot zekere hoogte een belangrijke 

factor om te respecteren. Aan de lager gelegen oostkant zijn de sloten nadrukkelijker aanwezig en worden ze 

benut als scheiding, waardoor hier geen hekwerk noodzakelijk is. De panelen worden met de kavelrichting mee 

geplaatst, waardoor deze de kavelstructuur versterken. 

 

Agrarische nevenfunctie 

Niet alle gronden worden benut voor de plaatsing van zonnepanelen. Om de afstand van de Veenweg tot het 

zonneveld te vergroten en de agrarische functie te kunnen blijven behouden, blijft een oppervlakte van ruim 2,7 

ha behouden als weide. Het zonneveld komt hiermee op ruim 200 meter van de weg te liggen. Tevens kunnen 

de stroken met kruidenrijk grasland en de stroken tussen de rijen panelen worden gemaaid en benut als voer 

voor het vee. 

 

Verbinding met omgeving 

Het plangebied is in de huidige situatie niet openbaar toegankelijk, dit zal niet veranderen. Ten noorden van de  

Schaapsdijkbeek ligt een beheerpad van het waterschap. Dit beheerpad blijft in de toekomstige situatie 

toegankelijk voor onderhoud door het waterschap aan de Schaapsdijkbeek. De ruimte eromheen wordt ingezaaid 

met kruidenrijk grasland en biedt ook ruimte voor een struin/wandelpad dat aansluit op het verderop gelegen 

klompenpad. Deze ruimte biedt ook mogelijkheden voor een bijenhotel en een bankje met een laadmogelijkheid 

voor elektrische fietsen. 

 

Akkervogels 

Het plangebied maakt deel uit van leefgebied voor akkervogels. Hiertoe is een afzonderlijke notitie opgesteld, 

die o.a. ingaat op het effect van het voorgenomen plan op akkervogels, en mitigerende maatregelen. Deze notitie 

is separaat bijgevoegd (‘Notitie flora en fauna, Akkervogels, Zonneveld Veenweg’). Gezien het huidige 

grondgebruik van het plangebied en de omgeving is deze nu relatief weinig interessant voor akkervogels. 

Extensivering van het landgebruik en meer ruimte voor bloeiende kruiden en heesters maakt dat er meer 

insecten zullen zijn wat als voedsel dient voor akkervogels. Ook ontstaat meer rust vanwege de functiewijziging, 

wat positief is voor akkervogels. Er wordt circa 25% van het plangebied niet gebruikt voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Deze oppervlakte wordt vogelvriendelijk ingericht. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de  

provinciaal gehanteerde norm van 10%. 
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2.4.2 Overzichtstekening 

Hierna volgen de overzichtstekening van het inrichtingsplan voor het zonneveld en de dwarsprofielen. In de 

paragraaf hierna wordt de landschappelijke inpassing nader toegelicht. 

 

 

 
Figuur 6: Overzichtstekening inrichtingsplan (voor een goed leesbare overzichtstekening wordt verwezen naar het separaat 
bijgevoegde rapport van het inrichtingsplan 

 

 
Figuur 7: Dwarsprofiel noordkant 

 
Figuur 8: Dwarsprofiel westkant (de zwarte lijn betreft het huidige maaiveld) 
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Figuur 9: Dwarsprofiel oostkant (de zwarte lijn betreft het huidige maaiveld) 

 

 
Figuur 10: Dwarsprofiel zuidkant 

 

2.4.3 Inpassing van de randen 

Struweel noordgrens 

Langs de noordgrens komt een strook met struweel met een breedte van 6 m breed en een oppervlakte van ruim 

5.800 m2. Om geen schaduw te werpen op de noordelijk gelegen landbouwgrond komen hier weinig tot geen 

boomvormers en dient de hoogte middels beheer beperkt te blijven tot 5 meter. De minimale hoogte is 2 meter 

zodat het hek en de panelen aan het zicht worden onttrokken. Met de verdeling van de plantsoorten wordt 

rekening gehouden met het verschil tussen hoog en laag, nat en droog, zodat dit het aanwezige reliëf respecteert 

en de beleving hiervan versterkt. Het struweel voorkomt zicht op de achterkant van de panelen en draagt door 

de verrijking in structuur en bloeiende planten bij aan verrijking van de biodiversiteit in het gebied. Vanwege de 

aanwezigheid van de sloot is een hek hier overbodig. 

 

Het struweel bestaat uit een gelijke verdeling van: vuilboom, lijsterbes, geoorde wilg, grauwe wilg, zwarte els, 

krent en kamperfoelie. De plantsoorten worden in wildverband geplant in groepen van 5 tot 7 stuks van één 

soort bij elkaar. Zo wordt voorkomen dat soorten worden weggeconcurreerd en behoudt de singel bij eventuele 

uitval van één soort toch geslotenheid. Het bosplantsoen wordt aangeplant met een minimale plantmaat van 

120 cm. Door autochtoon inheems plantmateriaal te gebruiken ontstaat een grotere meerwaarde voor de 

biodiversiteit. 

 

Omdat het struweel ten doel heeft het zonneveld zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken is deze zo breed 

ontworpen dat het in twee delen te onderhouden is, in de lengterichting doorsneden. Beide helften worden 

wisselend om de vier tot vijf jaar onderhouden, zodat altijd een dichte vegetatie behouden blijft. 
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Figuur 11: Referentiebeeld struweel (zonder boomvormers) 

 

Singel westgrens 

Langs de westgrens wordt een singel van 6 meter breed geplant met een oppervlakte van ruim 1.700 m2. Deze 

singel verhoogt de natuurwaarden in het gebied en ontneemt het zicht op de zonnepanelen. Hier is geen kans 

op hinder en worden bomen in het sortiment opgenomen. Om een gesloten vegetatie te houden zodat 

omwonenden zo min mogelijk zicht hebben op het zonneveld, dienen de bomen niet zo groot te worden dat ze 

de struiken in hun groei remmen. Hier dient met beheer van de singel rekening mee te worden gehouden. De 

nieuwe robuuste singel vormt samen met het struweel langs de noordgrens een habitat voor diverse soorten 

insecten, vogels en zoogdieren waardoor de biodiversiteit in het gebied sterk zal toenemen. De hoogte wordt 

minimaal 3 meter en maximaal 6 meter. 

 

De onderlinge plantafstand is 1 meter, zodat relatief snel een gesloten vegetatie ontstaat. Verhouding heesters 

versus bomen is 85% – 15%. De heesters bestaan uit een gelijke verdeling van: vuilboom, lijsterbes, geoorde wilg, 

grauwe wilg, zwarte els, krent en kamperfoelie. De bomen bestaan uit zomereik (70%) en ruwe berk (30%). De 

plantsoorten worden in wildverband geplant in groepen van 5 tot 7 stuks van één soort bij elkaar. Zo wordt 

voorkomen dat soorten worden weggeconcurreerd en behoudt de singel bij eventuele uitval van één soort toch 

geslotenheid. Het bosplantsoen wordt aangeplant met een minimale plantmaat van 120 cm. Door autochtoon 

inheems plantmateriaal te gebruiken ontstaat een grotere meerwaarde voor de biodiversiteit. 

 

Omdat de singel ten doel heeft het zonneveld zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken is deze zo breed 

ontworpen dat het in twee delen te onderhouden is, in de lengterichting doorsneden. Beide helften worden 

wisselend om de vier tot vijf jaar onderhouden, zodat altijd een dichte vegetatie behouden blijft. 
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Figuur 12: Referentiebeeld singel (met boomvormers) 

Sloten oostgrens 

De singel / losse bomenrij aan de oostkant blijft behouden. De sloten aan de oostkant en zuid-oostkant worden 

met 6 meter verbreed en zullen fungeren als scheiding, waardoor een hek hier overbodig is en reeën eenvoudiger 

op en van het zonneveld kunnen. Tevens sluit dit aan op het reliëf in het landschap dat nu slecht beleefbaar is. 

 

Sloot en kruidenrijk grasland zuidgrens 

Langs de zuidgrens komt een brede strook kruidenrijk grasland van in totaal ca 1,4 hectare. Waar een sloot 

ontbreekt wordt deze strook 15 meter breed en toegankelijk voor beweiding. De dichtstbijzijnde bewoners 

hebben hier het liefst geen singel. De overige bewoners, aan de zuidkant, wonen op meer dan een kilometer van 

het zonneveld. Vanwege de grote afstand is een singel daarom overbodig voor wat betreft het aan het zicht 

onttrekken van het zonneveld. Het kruidenrijk grasland kan benut worden als voer voor het vee. Zo blijft zo veel 

mogelijk grond behouden voor de landbouw. Een gras-klaver mengsel past het best bij deze dubbelfunctie. 

Aangezien dit een reguliere agrarische functie betreft zijn geen extra voorwaarden opgenomen over aanleg en 

onderhoud. Het toepassen van structureel maaibeheer of extensieve begrazing levert een bijdrage aan 

verschralende omstandigheden voor flora. Door niet alle vegetatie in één keer te maaien / beweiden worden 

niet alle voedingstoffen afgevoerd, blijven jaarrond bloeiende bloemen aanwezig (als voer voor insecten) en 

ontstaat een afwisselender landschap. 
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Figuur 13: Referentiebeeld kruidenrijk grasland 

 

2.4.4 Inpassing van het zonneveld 

In het plangebied krijgen naast de zonnepanelen en toebehoren ook landschappelijke inpassing en 

onderhoudspaden een plek. Het plangebied is circa 32,7 hectare. Netto blijft er rond de 24,4 ha over voor het 

zonnepanelenveld. Daaromheen wordt nog circa 8,3 hectare vrijgehouden voor ontwikkeling van 

natuurwaarden, landschappelijke inpassing, en beheerpaden. De stellages met zonnepanelen staan in rijen en 

worden in lijn met de kavelstructuur georiënteerd. Door de planmatige verkaveling, die karakteristiek is voor het 

landschapstype, te volgen wordt dit landschapskenmerk van de veenkoloniën versterkt. De hoogte van de 

zonnepanelen ten opzichte van het maaiveld is over het hele zonneveld gelijk, zodat een eenduidig beeld 

ontstaat, en is zo laag mogelijk gehouden met maximaal 1,9 m. De ruimte tussen de stellages bedraagt 2.2 meter. 

Dankzij deze grote tussenruimte wordt zonlichtinval en hemelwater tot de bodem toegelaten waardoor 

bodemleven en vegetatie zich kunnen ontwikkelen, hetgeen ten goede komt aan de biodiversiteit. Indien er 

voldoende plantengroei is kan er worden gemaaid en kan het hooi worden benut als veevoer. Er wordt gebruik 

gemaakt van hoogwaardige panelen die voorzien zijn van anti-reflectieglas. Dit heeft als voordeel dat de 

opgevangen energie zoveel mogelijk geabsorbeerd wordt en zodoende een hoog rendement oplevert, daarnaast 

wordt eventuele reflectie van licht richting de omgeving verminderd. 

 

Op het zonneveld, binnen het hekwerk, komen 18 gebouwen ten behoeve van het zonneveld en opslag van 

reserve-onderdelen. Net buiten het hekwerk dient een gebouw met aansluitpunt op het net te worden 

gerealiseerd. Deze gebouwen worden allen in één lijn langs een centraal onderhoudspad aangelegd, om een zo 

rustig mogelijk beeld te creëren. Het pad wordt half-verhard, middels gras-betonstenen. 

 

 

2.5 Omgevingsproces 
Ten behoeve van het plan is een zorgvuldig omgevingsproces doorlopen, conform de ‘maatwerk-methode’. Er 

hebben o.a. veel keukentafel-gesprekken plaatsgevonden met de omwonenden en er zijn inloopavonden 

gehouden. Op deze wijze heeft iedereen invloed kunnen uitoefenen op het plan, en het uiteindelijke 

inrichtingsplan is dan ook tot stand gekomen mede door de inbreng van omwonenden en andere 

belanghebbenden. Het doorlopen omgevingsproces is uitgebreid weergegeven in het separaat bijgevoegde 

document ‘Verslag maatwerkmethode, Zonneveld Veenweg in Ter Apel, Gemeente Westerwolde’. 
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2.6 Financiële participatie 
Om een vergunning voor een zonnepark te kunnen verkrijgen stelt de gemeente eisen aan de initiatiefnemer 

waarmee de omgeving financieel kan participeren en daarmee profiteren van het zonneveld. Dit staat met name 

in de leidraad ’Maatschappelijk rendement uit zonneparken in Westerwolde’ (hierna: “Leidraad”). Daarbij is het 

belangrijkste uitgangspunt dat een waardevermeerdering wordt gerealiseerd voor het gebied, voor de 

leefbaarheid en voor de omwonenden. Daarover hebben diverse malen gesprekken plaatsgevonden tussen 

initiatiefnemer en de gemeente en de provincie, om dit goed af te stemmen. De resultaten van dit overleg zijn 

hierna weergegeven.  

 

2.6.1 Lokaal eigendom  

De Leidraad geeft aan dat het streven uit het klimaatakkoord is dat 50% van het zonneveld in lokaal eigendom 

komt. Het door de gemeente voorgestelde plan ter uitvoering daarvan is om een lokale Energiecoöperatie (of 

gebiedscoöperatie en een andere entiteit) op te richten. Inmiddels hebben een aantal huishoudens aangegeven 

te willen deelnemen. De opbrengsten dienen een belangrijke bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen. 

Ten behoeve van de Energiecoöperatie is een werkgroep door omwonenden opgericht, waarmee regelmatig 

wordt overlegd (soms met én soms zonder LC Energy). Om als lokaal eigendom te worden aangemerkt door de 

gemeente, worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 

Deelnemers:  

-  De inwoners, organisaties en bedrijven binnen het postcodegebied van een zonnepark initiatief,  

-  De inwoners, organisaties en bedrijven binnen een straal van 3 km van het zonnepark initiatief.  

 

Randvoorwaarden:  

-  Een bestuur gekozen door de leden.  

-  Minimaal 10% van de inwoners/huishoudens binnen het postcodegebied en/of een straal van 3 km zijn 

lid.  

-  De organisatie en bestuur zijn ingericht conform de regels van good governance.  

-  Kosten van lidmaatschap zijn zodanig laag dat er geen financiële belemmeringen zijn voor toetreding.  

-  Vastgelegd dient te zijn welk percentage van de revenuen maximaal beschikbaar is voor rechtstreekse 

voordelen van de leden.  

-  Vastgelegd dient te zijn dat de revenuen van het lokaal eigendom voor het overige moeten gaan naar 

projecten binnen de gemeente op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en biodiversiteit.  

 

2.6.2 Gebiedsfonds  

Wanneer het lokaal eigendom niet kan worden gerealiseerd, dan eist de gemeente van de ontwikkelaar (LC 

Energy) dat elk jaar, voor een periode van 15 jaar, een geldbedrag wordt afgedragen aan een Gebiedsfonds. Om 

dit te borgen worden afspraken vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. 

Komt uiteindelijk een kleiner deel dan 50% in lokaal eigendom, dan wordt financiële compensatie in het 

Gebiedsfonds naar rato minder.  
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2.6.3 Korting PV systemen  

Ook in het kader van de financiële participatie van de omgeving geeft LC Energy omwonenden de kans om direct 

na de realisatiefase van het zonnepark zonnepanelen in te kopen tegen kostprijs. Nadere afspraken daarover 

worden met de Energiecoöperatie gemaakt. De apparatuur die daarvoor nodig zijn, zoals omvormers, en 

installatiewerkzaamhedenb moeten aan lokale partijen worden aanbesteed. 
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3 Beleidskaders 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid dat betrekking heeft op het plangebied en de voorgenomen 

ontwikkeling beschreven. Het wordt benaderd vanuit het Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Het 

voorgenomen plan wordt getoetst aan dit beschreven beleid. 

 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat de visie van het Rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland. Het Rijk streeft naar een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. In het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn regels opgenomen om het beleid uit de SVIR te 

verwezenlijken. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities voor Nederland in 2040. Uitgaande van de 

verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities uitgewerkt in rijksdoelen tot 2028, daarbij is aangegeven 

welke nationale belangen aan de orde zijn. De tijdshorizon is gesteld omdat in de loop van de tijd nieuwe 

ontwikkelingen en opgaven kunnen vragen om bijstelling van de rijksdoelen. Voor de ambities zijn 

rijksinvesteringen slechts één van de instrumenten die worden ingezet. Kennis, bestuurlijke afspraken en kaders 

kunnen ook worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders (begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de 

concrete invulling van die rijksambities. De ruimtelijke waarden die het nationaal belang waarborgen zijn 

opgenomen in 13 verschillende belangen. In de structuurvisie wordt ook aangegeven op welke wijze het Rijk 

deze belangen wil verwezenlijken. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht in één document gezamenlijk met de 

doelen die het Rijk heeft opgesteld. 

 

Relevant voor de ontwikkeling van het zonneveld is dat de vraag naar elektriciteit zal blijven groeien. Vanwege 

de ambities voor beperking van de CO2-uitstoot is een transitie naar duurzame, hernieuwbare energievoorziening 

nodig. Voor het opwekken van energie moet voldoende ruimte gereserveerd worden. Het aandeel van duurzame 

energiebronnen (waaronder zonne-energie) in de totale energievoorziening moet omhoog en deze bronnen 

hebben relatief veel ruimte nodig. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

In de SVIR wordt de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2040 een robuust internationaal energienetwerk kent 

en dat de energietransitie vergevorderd is. De ontwikkeling van het zonneveld levert een bijdrage aan de 

ambities van de SVIR en doet daarbij geen afbreuk aan de overige nationale belangen. 

 

3.2.2 Barro en Bro 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden. In het 

Barro wordt een aantal projecten die van rijksbelang zijn met name genoemd en met behulp van digitale 
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kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven waaraan ruimtelijke plannen 

moeten voldoen.  

Binnen het Barro worden de volgende onderdelen besproken:  

• Project Mainportontwikkeling Rotterdam  

• Kustfundament  

• Grote rivieren  

• Waddenzee en waddengebied  

• Defensie  

• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde  

 

In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op rijkswegen, 

toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, Natuurnetwerk Nederland (NNN), de 

veiligheid van primaire waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater, maximering van het de 

verstedelijkingsruimte in het IJsselmeer en is het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving 

opgenomen. Per 1 juli 2016 zijn er nog enkele wijzigingen van de Barro van kracht geworden. Deze wijzigingen 

hebben geen directe invloed op de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

De realisatie van een zonneveld past binnen de regels van het Barro en het Bro. Wel moet worden afgewogen of 

de ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is op de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking  

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 

motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Op 1 juli 2017 is het Besluit ruimtelijke ordening 

gewijzigd, waarbij ook een nieuwe "Laddersystematiek" wordt toegepast. Deze nieuwe regeling is opgenomen 

in artikel 3.1.6 Bro. De ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing op bestemmingsplannen, 

uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen.  

 

De toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking houdt in dat:  

'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 

beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk 

maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in 

die behoefte kan worden voorzien.' 

 

Het aanleggen van een zonneveld is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Op basis van eerdere uitspraken van 

de Raad van State1 blijkt dat soortgelijke projecten die niet tot leegstand van bestaande bebouwing leiden, niet 

als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden hiervan 

zijn de aanleg van een weg, windpark of een hoogspanningsleiding. Ook de Rechtbank Overijssel heeft in april 

2018 geoordeeld dat een zonnepark geen nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft (zaaknummer akzwo_17_2460 

en ak_zwo_17_2461. In een uitspraak van 23 januari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:178, uitspraak 201804681/1/A1) is 

dit nog eens bevestigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een toets aan de Ladder is 

daarom niet van toepassing.  

 

 
1 Zie: ABRvS 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:448, ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016: 465. ABRvS 16 maart 
2016, ECLI:NL:RVS:2016:708. 
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3.2.3 Klimaatakkoord 

Op 28 juni 2019 is het Klimaatakkoord vastgesteld. Het Kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord een 

centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte van 1990. 

Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. Het centrale doel van het 

Klimaatakkoord, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag. 
 
 
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

Het te realiseren zonneveld draagt bij aan de doelstellingen in het recentelijk vastgestelde Klimaatakkoord. 

 

3.2.4 Energieakkoord voor duurzame groei 

In het Energieakkoord voor duurzame groei is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en 

toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief met afspraken 

voor de korte en middellange termijn. Eén van de te realiseren doelen is een toename van hernieuwbare 

energieopwekking naar 16% in 2023. 

 
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

Het te realiseren zonneveld levert een bijdrage in de doelstelling van het Rijk om te komen tot een aandeel van 

16% duurzaam opgewekte energie in 2023. 

 

3.2.5 Rijk investeert in duurzame energie 

De afgelopen jaren heeft de overheid diverse doelstellingen geformuleerd betreffende het opwekken van 
duurzame energie. Om deze doelstellingen te behalen worden initiatieven voor het opwekken van duurzame 
energie gesubsidieerd. Voor de realisatie van zonnevelden kan SDE++ subsidie worden aangevraagd.  
 
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

De subsidieregeling vanuit het Rijk laat zien dat het Rijk dergelijke initiatieven voor het opwekken van duurzame 

energie stimuleert. 

 

3.2.6 Conclusie Rijksbeleid 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de kaders van het Rijksbeleid. Vanuit relevante beleidsdocumenten 

en regelgeving werken geen randvoorwaarden of uitgangspunten rechtstreeks door op het voorgenomen plan. 

Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan het behalen van de vastgelegde doelstellingen in het Klimaatakkoord 

en Energieakkoord voor duurzame groei. 
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3.3 Provinciaal beleid, Omgevingsvisie en -verordening 

3.3.1 Omgevingsvisie 2016-2020 

De Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020, en geactualiseerd in 2018 (Actualisatie Omgevingsvisie 

provincie Groningen (2018)), vormt een basis voor de ruimtelijke plannen die in de provincie Groningen worden 

gemaakt. In de Omgevingsvisie staat het provinciale omgevingsbeleid weergegeven rondom milieu, verkeer en 

vervoer, water en ruimtelijke ordening. Er zijn zes grote opgaven waar de provincie de komende jaren in het 

bijzonder aan werkt: Leefbaarheid, Circulaire Economie, Gaswinning, Waddengebied, Energietransitie en 

Erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap). 

 

Zonneparken  

De provincie stimuleert de opwek en het gebruik van zonne-energie. Dit doet de provincie door ruimte te bieden 

aan zonneparken in het buitengebied. De provincie vindt ruimtelijke inpassing en lokale participatie van belang. 

Met goede ruimtelijke inpassing wil de provincie samen met gemeenten het draagvlak voor duurzame energie 

vergroten. 

 

De provincie verzoekt gemeenten de ruimtelijke kwaliteit te borgen en zorgvuldig ruimtegebruik te garanderen. 

Hiervoor wordt een ruimtelijk afwegingskader gehanteerd met daarin een maatwerkbenadering en 

afwegingscriteria. In beginsel verdient het de voorkeur dat het park aansluit bij het bestaand stedelijk gebied en 

het zonnepark hieraan ruimtelijk ondergeschikt is. Van belang is voorts dat het park aansluit bij de 

landschappelijke structuur en bebouwingskenmerken. Zonneparken in natuurgebieden (Natuurnetwerk 

Nederland (NNN), overige bos- en natuurgebieden buiten NNN en zoekgebieden robuuste verbindingszones) 

worden niet toegestaan. 

 

De afweging van de locatiekeuze en de eventuele inpassing wordt door de provincie begeleid in de volgende 

situaties: 

• aansluitend aan het stedelijk gebied vanaf 1 ha en; 

• aangrenzend aan een bouwblok in het buitengebied en los in het buitengebied. 

Voor zonneparken los in het buitengebied dient de gemeente, op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie 

zonne-energie, Gedeputeerde Staten te verzoeken om een locatie aan te wijzen. De gemeentelijke gebiedsvisie 

heeft de status van gemeentelijke structuurvisie en dient aldus te worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

Bij het aanwijzen van een locatie hanteren Gedeputeerde Staten de volgende randvoorwaarden: 

• lokale participatie; 

• omgevingskwaliteit. 

Zonneparken zijn alleen tijdelijk toegestaan, waarbij de periode in elk geval niet langer mag zijn dan 30 jaar. De 

technische-economische levensduur zal naar verwachting korter zijn. Met deze tijdelijkheid bewerkstelligen we 

dat de gebruikte locaties hun oorspronkelijke functie terug kunnen krijgen. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De gemeenteraad van Westerwolde heeft de ‘Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens Gemeente 

Westerwolde’ vastgesteld. Het beleid is in werking getreden op 26 april 20119. Het voorliggende plan past binnen 

deze beleidsnotitie (zie hiertoe paragraaf 3.4.2 van de voorliggende ruimtelijke onderbouwing). Dit specifieke 

plan is daarnaast ook diverse malen afgestemd met de provincie, waaronder het opgestelde inrichtingsplan. 

Zoals onderbouwd in hoofdstuk 2, is een inrichtingsplan opgesteld waarbij is aangesloten op de 

omgevingskwaliteiten. Het zonneveld wordt gerealiseerd voor een termijn van maximaal 30 jaar. 
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De provincie vindt lokale initiatieven en betrokkenheid van omwonenden bij de ontwikkeling en de exploitatie 

van zonneparken, in financiële en organisatorische zin, belangrijk.  

 

In paragraaf 3.4 is het doorlopen omgevingsproces toegelicht en in paragraaf 2.5 de mogelijkheden aan financiële 

participatie die worden geboden.  
 

Buitengebied 

Het plangebied is gelegen in ‘Buitengebied’. De provincie wil de waarde van het buitengebied voor natuur en 

recreatie ontwikkelen en de landschappelijke kernkarakteristieken behouden en waar mogelijk versterken. Ook 

wil de provincie het buitengebied als woongebied aantrekkelijk houden en bedrijven de mogelijkheid bieden om 

zich te vestigen in vrijkomende bebouwing en zich daar te ontwikkelen. Omdat de inrichting van het buitengebied 

zowel vitaal als duurzaam dient te zijn, is daarnaast zuinig ruimtegebruik een belangrijk uitgangspunt.  
 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Met het voorgenomen plan wordt de bestaande veehouderij aan de Veenweg 23 te Ter Apel, op een extensieve 

manier voortgezet. Op deze manier wordt het land dubbel gebruikt, wordt aangesloten op maatschappelijke 

trends (biologische landbouw en de energietransitie) en door deze combinatie heeft het bedrijf een duurzame 

toekomst. Het zonneveld wordt ingepast binnen de landschappelijke en agrarische structuur. Omliggende 

agrarische bedrijven worden niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 

 

Landschap 

Het plangebied voor het zonneveld is gelegen in deelgebied Westerwolde. Dit deelgebied wordt gekenmerkt 

door een esdorpenlandschap dat in een langgerekte zone langs de Westerwoldse Aa, de Ruiten Aa en de Mussel 

Aa ligt, met daaromheen een gebied met een jonger landschap van heideontginningen. Tegen de Duitse grens 

liggen twee gebieden met een veenkoloniaal landschap.  

 

In dit deelgebied dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met: 

• het contrast tussen het kleinschalig besloten esdorpenlandschap en het rationele, open 

heideontginningslandschap; 

• de kleinschalige beslotenheid met afwisselend esgehuchten, esdorpen, essen op dekzandkoppen met 

akkercomplexen, hooilanden in de beekdalen, kleine bosjes en houtwallen; 

• de esdorpen, die de randen van het beekdal markeren; 

• de wegen en paden, met hun meanderend verloop; 

• de bossen op de armste en reliëfrijkste zandgronden; 

• de verspreide bebouwing in esgehuchten; 

• het rationeel verkavelde jonge heideontginningslandschap met rechte heideontginningswegen, 

verspreid liggende agrarische bebouwing en plaatselijk bos. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Het voorliggende plangebied en de directe omgeving betreft een grootschalig en open landschap. De 

landbouwpercelen zijn rationeel verkaveld. Aan de Duitse kant van het gebied kent het landschap een 

kleinschaliger beeld met meer singels en laanbeplanting en wordt ook het plangebied begrensd door een vrij 

transparante singel.  Het voorliggende plan is passend binnen de grootsheid van het gebied en trekt de 

singelstructuur uit Duitsland door naar Nederland. De rationele verkaveling wordt niet aangetast. De 

ontwikkeling van voorliggend zonneveld past dan ook binnen de landschappelijke kenmerken van deelgebied 

Westerwolde. 
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Leefgebied voor akkervogels 

Het plangebied voor het zonneveld is aangewezen als leefgebied voor akkervogels (dit geldt voor een groot deel 

van de oostkant van Groningen). De provincie beschermt akkervogels in gebieden waar nog levenskrachtige 

populaties akkervogels voorkomen. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Aangezien het plangebied deel uitmaakt van leefgebied voor akkervogels, is een afzonderlijke notitie opgesteld 

die ingaat op het provinciale beleid, het effect van het voorgenomen plan op akkervogels, en mitigerende 

maatregelen. Deze notitie is separaat bijgevoegd (‘Notitie flora en fauna, Akkervogels, Zonneveld Veenweg’). 

Gezien het huidige grondgebruik van het plangebied en de omgeving is deze nu relatief weinig interessant voor 

akkervogels. Extensivering van het landgebruik en meer ruimte voor bloeiende kruiden en heesters maakt dat er 

meer insecten zullen zijn wat als voedsel dient voor akkervogels. Ook ontstaat meer rust vanwege de 

functiewijziging, wat positief is voor akkervogels. Er wordt circa 25% van het plangebied niet gebruikt voor het 

plaatsen van zonnepanelen. Deze oppervlakte wordt vogelvriendelijk ingericht. Hiermee wordt ruimschoots 

voldaan aan de  provinciaal gehanteerde norm van 10%. 

 

Aandachtsgebied duisternis en stilte 

Duisternis is een kernkarakteristiek van de provincie. De provincie heeft twee aandachtsgebieden voor 

stilte en duisternis aangewezen, waar extra stimuleringsmaatregelen voor met name duisternis worden 

getroffen.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Met het voorliggende plan wordt geen nieuwe verlichting toegepast. De duisternis wordt niet aangetast. 

 

 

3.3.2 Actualisatie Omgevingsvisie Provincie Groningen (2019) 

Eind 2019 heeft de Actualisatie van de Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Dit betreft o.a. het aspect 

zonneparken. De provincie verzoekt in deze actualisatie gemeenten de ruimtelijke kwaliteit te borgen en 

zorgvuldig ruimtegebruik te garanderen. Hiervoor hanteert de provincie een ruimtelijk afwegingskader met 

daarin een maatwerkbenadering en afwegingscriteria. In beginsel verdient het de voorkeur dat het park aansluit 

bij het bestaand stedelijk gebied en het zonnepark hieraan ruimtelijk ondergeschikt is. Van belang is voorts dat 

het park aansluit bij de landschappelijke structuur en bebouwingskenmerken. Zonneparken in natuurgebieden 

(Natuurnetwerk Nederland, overige bos- en natuurgebieden buiten NNN en zoekgebieden robuuste 

verbindingszones) staat de provincie niet toe. De provincie monitort de voortgang en blijft met gemeenten en 

andere betrokken partijen in gesprek en zal op basis van een evaluatie de effectiviteit van het beleid toetsen en 

desgewenst bijstellen. Zonneparken los in het buitengebied kunnen alleen worden gerealiseerd op door GS 

aangewezen locaties op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie. Voor zonneparken los in het 

buitengebied dient de gemeente, op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie, GS te verzoeken 

om een locatie aan te wijzen. De gemeentelijke gebiedsvisie heeft de status van gemeentelijke structuurvisie en 

dient aldus te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het aanwijzen van een locatie hanteren 

Gedeputeerde Staten de volgende randvoorwaarden: 

• lokale participatie; 

• omgevingskwaliteit. 
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Zonneparken zijn alleen tijdelijk toegestaan, waarbij de periode in elk geval niet langer mag zijn dan 30 jaar. De 

technische-economische levensduur zal naar verwachting korter zijn. Met deze tijdelijkheid bewerkstelligen we 

dat de gebruikte locaties hun oorspronkelijke functie terug kunnen krijgen. 

 

Zoals in paragraaf 3.3.1. aangegeven voldoet het voorliggende plan aan deze uitgangspunten.  

 

3.3.3 Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 

De Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016 (voor het laatst gewijzigd in 2019) bevat regels voor de 

fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich op de thema's ruimtelijke ordening, 

water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De Omgevingsverordening is nauw verbonden met de 

Omgevingsvisie provincie Groningen 2016 - 2020. Voor het plangebied zijn de volgende onderdelen van de 

Omgevingsverordening relevant: 
 

Zonneparken (afdeling 2.21)  

1. Een bestemmingsplan voorziet niet in de plaatsing van zonneparken. 

2. In afwijking van het eerste lid kunnen burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning als bedoeld in 

artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3, j°. artikel 2.23, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, afwijken van een bestemmingsplan of beheersverordening voor het plaatsen van zonneparken 

voor een periode van maximaal 30 jaar: 

a. binnen het stedelijk gebied; 

b. aansluitend aan het stedelijk gebied, als de omvang van het zonnepark kleiner is dan 10.000 m² en de 

maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een onafhankelijke, of een bij de gemeente werkzame 

deskundige van het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

c. aansluitend aan het stedelijk gebied, als de omvang van het zonnepark groter is dan 10.000 m² en de 

maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied 

van stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

d. aansluitend aan een bouwvlak in het buitengebied, mits ondergeschikt aan de aan het perceel toegekende 

hoofdfunctie, en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame 

deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

e. op door Gedeputeerde Staten, op basis van een gemeentelijke, integrale gebiedsvisie aangewezen locaties  en 

de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het 

gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.  

3. Aan de omvang, situering, en inrichting van het zonnepark als bedoeld in het tweede lid, dient een 

inrichtingsplan ten grondslag te liggen, waarbij in ieder geval rekening is gehouden met achtereenvolgens: 

a. de historisch gegroeide landschapsstructuur; 

b. de afstand tot andere ruimtelijke elementen; 

c. een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van de voorzieningen 

voor de opwekking van zonne-energie. 

4. De ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning als bedoeld in het tweede lid, biedt inzicht in de 

mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark. 

5. De in het tweede lid opgenomen afwijkingsmogelijkheid is niet van toepassing voor zover het 

bestemmingsplan betrekking heeft op het op kaart 6 aangegeven ‘NNN-beheergebieden’, ‘NNN-

natuurgebieden’, ‘NNN-beheer aanpassingsgebied’, ‘NNN-natuur aanpassingsgebied’, het ‘Zoekgebied robuuste 

verbindingszone’ of de ‘bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland’. 
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Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Met betrekking tot het voorliggende zonnepark verleend het bevoegd gezag een omgevingsvergunning als 

bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, onder 3, j°. artikel 2.23, eerste lid, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, afwijken van een bestemmingsplan of beheersverordening voor het plaatsen van 

een zonnepark voor een periode van maximaal 30 jaar 

 

Het voorgenomen zonneveld ligt op een door Gedeputeerde Staten, op basis van een gemeentelijke, integrale 

gebiedsvisie aangewezen locatie, waarbij de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de 

provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

 

Er is een inrichtingsplan opgesteld (separaat bijgevoegd), waarbij in ieder geval rekening is gehouden met 

achtereenvolgens: 

a. de historisch gegroeide landschapsstructuur; 

b. de afstand tot andere ruimtelijke elementen; 

c. een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van de voorzieningen 

voor de opwekking van zonne-energie. 

 

In paragraaf 2.4 en paragraaf 2.5 is weergegeven dat er een zorgvuldig omgevingsproces is doorlopen met 

omwonenden en andere belanghebbenden. Ook is er aangegeven hoe financiële participatie is vormgegeven. 

 

Het plangebied ligt niet (zoals op kaart 6 bij de omgevingsverordening aangegeven) in ‘NNN-beheergebieden’, 

‘NNN-natuurgebieden’, ‘NNN-beheer aanpassingsgebied’, ‘NNN-natuur aanpassingsgebied’, het ‘Zoekgebied 

robuuste verbindingszone’ of de ‘bos- en natuurgebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland’. 

 

Artikel 2.42.2 Borging uitvoering Inrichtingsplan 

1. Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.42. 1, tweede lid, stelt regels die ervoor zorgen dat:  

a. bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, slechts overeenkomstig het inrichtingsplan worden 

gebouwd of aangelegd; en  

b. de aanleg en instandhouding van de in voorkomend geval in het inrichtingsplan opgenomen beplanting wordt 

geborgd in de vorm van een voorwaardelijke verplichting. 

2. Aan burgemeester en wethouders kan de bevoegdheid worden toegekend om het inrichtingsplan op het punt 

van de erfbeplanting te wijzigen onder dezelfde aanplant- en instandhoudingsverplichtingen, als dat vanwege 

onvoorziene omstandigheden nodig is. 

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

De uitvoering van het inrichtingsplan wordt geborgd in de te verlenen omgevingsvergunning. 

 

Artikel 2.48.2 Leefgebied akkervogels 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een op kaart 6 aangegeven ‘leefgebied akkervogels’ en dat 

voorziet in een nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkeling biedt inzicht in de maatregelen die nodig zijn om 

de mogelijke schade aan de waarde van het leefgebied voor akkervogels te voorkomen en restschade elders te 

compenseren als die ontwikkeling in significante mate afbreuk kan doen aan de waarden van het leefgebied voor 

akkervogels door aantasting van de landschappelijke openheid, of door verstoring van vogels en aantasting van 

het areaal. 
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Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Aangezien het plangebied deel uitmaakt van leefgebied voor akkervogels, is een afzonderlijke notitie opgesteld 

die ingaat op het provinciale beleid, het effect van het voorgenomen plan op akkervogels, en mitigerende 

maatregelen. Deze notitie is separaat bijgevoegd (‘Notitie flora en fauna, Akkervogels, Zonneveld Veenweg’). 

Gezien het huidige grondgebruik van het plangebied en de omgeving is deze nu relatief weinig interessant voor 

akkervogels. Extensivering van het landgebruik en meer ruimte voor bloeiende kruiden en heesters maakt dat er 

meer insecten zullen zijn wat als voedsel dient voor akkervogels. Ook ontstaat meer rust vanwege de 

functiewijziging, wat positief is voor akkervogels. Er wordt circa 25% van het plangebied niet gebruikt voor het 

plaatsen van zonnepanelen. Deze oppervlakte wordt vogelvriendelijk ingericht. Hiermee wordt ruimschoots 

voldaan aan de  provinciaal gehanteerde norm van 10%. 

 

3.3.4 Actualisatie Omgevingsverordening Provincie Groningen (2019) 

Eind 2019 heeft de Actualisatie van de Omgevingsverordening ter inzage gelegen. Dit betreft o.a. het aspect 

zonneparken. Hierin is het volgende artikel opgenomen. 

 

Artikel 2.42.1 Zonneparken 

1. Een bestemmingsplan voorziet niet in de plaatsing van zonneparken. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan voorzien in het plaatsen van zonneparken 

voor een periode van maximaal 30 jaar: 

a. binnen het stedelijk gebied; 

b. aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied indien het zonnepark ruimtelijk ondergeschikt 

is aan het aangrenzende bestaand stedelijk gebied, en de omvang van het zonnepark kleiner 

is dan 10.000 m² en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een 

onafhankelijke, of een bij de gemeente werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw 

en landschapsarchitectuur; 

c. aansluitend aan het bestaand stedelijk gebied indien het zonnepark ruimtelijk ondergeschikt 

is aan het aangrenzende bestaand stedelijk gebied, en de omvang van het zonnepark groter is 

dan 10.000 m² en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de 

provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

d. binnen een bouwvlak in het buitengebied en/of daaraan aansluitend, mits het zonnepark zich 

ruimtelijk manifesteert als een hecht geheel met het bouwvlak en daar qua maatvoering 

ondergeschikt aan is, en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de 

provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

e. op een voormalig slibdepot of op een gesloten stortplaats als de maatwerkmethode is 

toegepast onder begeleiding van een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied 

van stedenbouw en landschapsarchitectuur; 

f. op door Gedeputeerde Staten, op basis van een gemeentelijke gebiedsvisie zonne-energie 

aangewezen locaties en de maatwerkmethode is toegepast onder begeleiding van een bij de 

provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

3. Aan de omvang, situering, en inrichting van het zonnepark als bedoeld in het tweede lid, dient een 

inrichtingsplan ten grondslag te liggen, waarbij in ieder geval rekening is gehouden met 

achtereenvolgens: 

a. de historisch gegroeide landschapsstructuur; 

b. de afstand tot andere ruimtelijke elementen; 
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c. een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van de 

voorzieningen voor de opwekking van zonne-energie. 

4. Het bestemmingsplan biedt inzicht in de mogelijkheid voor omwonenden om te participeren in de 

ontwikkeling en opbrengst van het zonnepark. 

5. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover het bestemmingsplan betrekking heeft op het op kaart 

6 aangegeven 'NNN-beheergebieden', 'NNN-natuurgebieden', 'NNN-beheer aanpassingsgebied', 'NNN-

natuur aanpassingsgebied', het 'Zoekgebied robuuste verbindingszone' of de 'bos- en natuurgebieden 

buiten het Natuurnetwerk Nederland'. 

 

Dit betreft in hoofdlijnen dezelfde regels (voor dit zonneveld) als op basis van de nu nog geldende 

Omgevingsverordening. Aan deze regels voldoet het voorliggende plan. 

 

3.3.5 Conclusie provinciaal beleid 

De provincie ziet potentie in het plangebied als locatie waar grote zonneparken mogelijk zijn. Hiermee past de 

voorgenomen ontwikkeling in het provinciale beleid. 

 

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Westerwolde samen verduurzamen 

De visie ‘Westerwolde samen verduurzamen’ is vastgesteld in oktober 2019. In de visie is opgenomen dat 

gewerkt wordt aan heldere doelstellingen: 49% CO2 reductie, energieneutraal in 2035, circulair in 2050. 

Westerwolde streeft  naar een duurzaam Westerwolde waar mens, milieu en economie (people, planet en profit) 

met elkaar in evenwicht zijn, waarbij er voor wordt gezorgd dat de gezamenlijke ecologische voetafdruk wordt 

verkleind.  

 

In de visie is geconstateerd dat naast zonnepanelen op daken, er niet te ontkomen is aan zonneparken en 

windmolens. Windmolens en zonneparken dienen naast de energieopbrengst een extra toegevoegde waarde te 

hebben voor het gebied. Bijvoorbeeld biodiversiteit bevorderen. Daarnaast is inwoners- en 

ondernemersparticipatie bij de totstandkoming en exploitatie belangrijk. Tijdens het energiespel werden vooral 

langs de Duitse grens ook windmolens geplaatst en werden zonneparken zowel in uitgestrekte gebieden als naast 

woonkernen neergelegd.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling 

Het voorgenomen plan voor een zonneveld draagt bij aan het behalen van de gestelde doelen. Het zonneveld 

heeft ook meerwaarde op diverse gebieden. Zo wordt de biodiversiteit vergroot. Door de realisatie van het 

zonneveld, in combinatie met een bestaande veehouderij, heeft dit bedrijf een duurzame toekomst, wordt het 

land dubbel gebruikt en wordt aangesloten op maatschappelijke trends (biologische landbouw en de 

energietransitie). Het voorgenomen plan past dan ook binnen de gemeentelijke visie ‘Westerwolde samen 

verduurzamen’. 
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3.4.2 Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens 

De beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens is een aanvullende uitwerking op visiedocument 

‘Westerwolde samen verduurzamen’ en geeft een uitwerking aan energie in het landschap in Westerwolde voor 

de komende vijf jaar (2019-2024). De gemeente Westerwolde wil volledig energieneutraal zijn in 2035. Dit is 15 

jaar eerder dan de provincie Groningen zichzelf ten doel stelt. Deze keuze maakt Westerwolde omdat ze 

voldoende ruimte heeft om de opgave zelf te realiseren en bovendien blijkt dat de markt interesse toont om 

duurzame energie mogelijk te maken in het gebied. In de gemeente zijn vele initiatieven voor de plaatsing 

zonnepanelen op daken. Dit gebeurt voornamelijk op particuliere daken. De gemeente staat achter de 

ontwikkeling van zoveel mogelijk zonnepanelen op daken. Maar zelfs al zouden alle daken in de gemeente 

worden voorzien van zonnepanelen, dan beslaat dit slechts 10% van de totale opgave om energieneutraal te 

worden. Ook is de rol van de overheid hierin beperkt. Daarom biedt de gemeente, net als de provincie, ruimte 

aan zonnevelden op de grond. De beleidsnotitie is een afwegingskader, een beleidslijn die aangeeft hoe zal 

worden omgegaan met de geïnteresseerde partijen. De afweging wordt als eerste gemaakt op basis van het 

landschap van de locatie en het gezamenlijke advies van gemeente, provincie en netbeheerder over de locatie. 

Ten tweede moet het proces van planvorming worden doorlopen volgens de maatwerkmethode. De 

uitgangspunten voor de planvorming en het proces staan in dit beleid beschreven. 

 

Kansrijke gebieden 

Er worden kansrijke gebieden aangewezen voor zonneparken. Dit zijn grote gebieden, waar op basis van 

landschappelijke kenmerken zonneparken passend kunnen zijn. Dit betekent niet dat binnen deze gebieden 

zonneparken worden toegestaan, maar als eerste voorwaarde voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning 

geldt dat een zonnepark moet liggen binnen één van de kansrijke gebieden. De grenzen tussen landschapstypes 

liggen vast, alleen voor initiatieven op/direct aansluitend aan een grens zal per geval worden beoordeeld of er 

mogelijkheden zijn. Het geplande zonneveld aan de Veenweg 23 in Ter Apel ligt in grootschalig landschap, met 

kansen voor de realisatie van grote zonneparken.  
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Figuur 14: Kansrijke gebieden zonneparken 

Indien een initiatief qua locatie en grootte valt binnen de kansrijke gebieden dan moet bij de verdere 

planvorming aan de volgende uitgangspunten worden voldaan. 

 

Afstemming met gemeente, provincie en netbeheerder over de locatie en omvang van het initiatief 

Het voorliggende plan is afgestemd met gemeente, provincie en netbeheerder. Er is een aansluitingsofferte op 

het elektriciteitsnet aangevraagd bij Enexis, die door de initiatiefnemers van het voorliggende plan is 

geaccepteerd. 

 

Toepassen van de maatwerkmethode 

De maatwerkmethode is toegepast. Er is een proces georganiseerd waaraan de omgeving, de ontwikkelende 

partij, de netbeheerder en overheid hebben deelgenomen. De uitvoering heeft zich, naast de landschappelijke 

inpassing, gericht op het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak en het maken van afspraken voor financiële 

participatie. 
  

Er dient een inrichtingsplan opgesteld te worden 

Voor het initiatief is een inrichtingsplan opgesteld, met daarin de omvang, de situering en inrichting van een 

zonneveld. Hierin zijn o.a. de volgende aspecten worden opgenomen en toegelicht: 

• de historisch gegroeide landschapsstructuur en de aanleiding vanuit het landschap voor deze locatie; 

• de afstand tot andere ruimtelijke elementen; 

• een evenwichtige ordening en in de omgeving passende maatvoering en vormgeving van de 

voorzieningen voor de opwekking van zonne-energiebebouwing en opslag- of andere voorzieningen; 

• het woon- en leefklimaat van direct omwonenden; 
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• het aspect nachtelijke uitstraling. 

 

Financiële participatie 

Om lusten en lasten van zonneparken evenrediger te verdelen, wordt financiële participatie ingezet. Zie hiertoe 

paragraaf 2.6 van de voorliggende ruimtelijke onderbouwing. 

 

Wijze van innovatie/ experimenten met opslag 

Westerwolde wil inspelen op de ontwikkeling van opslag en innovatieve experimenten (bv. smart-grid) bij 

zonneparken. Met opslagmogelijkheid wordt piekbelasting voorkomen en kan duurzaam opgewekte energie 

gedurende 24 uur of nog langer worden gebruikt.  

 

Door op het achtererf aan de Veenweg 23, op de bestaande kuilvoerplaat, enkele containers met batterijen te 

plaatsen kan stroom tijdelijk, bij pieken, worden opgeslagen en worden vrijgegeven bij weinig productie of een 

grotere vraag. Dit maakt dat het net minder zwaar belast wordt en vergroot de kans voor lokale afzet van 

elektriciteit. 

 

Meervoudig ruimtegebruik 

Meervoudig ruimtegebruik betekent dat naast het opwekken van energie het zonnepark nog een tweede functie 

heeft. Westerwolde geeft voorkeur aan deze zonneparken met koppelkansen op het gebied van economische 

kansen/werkgelegenheid, educatie, recreatie, natuurontwikkeling en innovatie. 

 

Met het voorliggende plan wordt een bestaande veehouderij op een extensieve wijze voortgezet. Het bedrijf 

wordt gecombineerd met de exploitatie van een zonneveld. Op deze manier wordt het land dubbel gebruikt, 

wordt aangesloten op maatschappelijke trends (biologische landbouw en de energietransitie) en door deze 

combinatie heeft het bedrijf een duurzame toekomst. 

 

Vergroten biodiversiteit 

Het plangebied is circa 32,7 hectare. Netto blijft er rond de 24,4 hectare over voor het zonnepanelenveld. Daar 

omheen wordt dus nog circa 8,3 hectare vrijgehouden voor ontwikkeling van natuurwaarden, waarbij de 

biodiversiteit wordt vergroot. Daarnaast is gekozen voor een opstelling waarbij voldoende daglicht kan toetreden 

op de bodem (geen oostwest-opstelling). 

 

Opruimen zonnepark 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een periode van 30 jaar. Na deze periode moet het zonnepark 

worden opgeruimd en het land in huidige toestand worden teruggebracht. Indien de initiatiefnemer dit nalaat 

kan er zowel langs publiekrechtelijke als privaatrechtelijke weg worden opgetreden. In de omgevingsvergunning 

zal de voorwaarde worden opgenomen dat het zonnepark na afloop van de termijn van 30 jaar weer wordt 

opgeruimd en dat het terrein in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.  
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4 Waardentoets 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de impact van de ontwikkeling op de verschillende waarden beschreven. Hieronder vallen 

flora & fauna, archeologie, cultuurhistorie en water. Er wordt beschreven wat er is onderzocht en welke 

resultaten hieruit zijn gekomen. Vervolgens wordt hier een conclusie uit getrokken met betrekking tot de 

ontwikkeling. 

4.2 Natuurwaarden 
De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming van 

gebieden en de bescherming van houtopstanden. 

 

4.2.1 Soortenbescherming 

Het plangebied biedt een potentieel habitat voor een aantal beschermde soorten. Hoewel er geen gerichte en 

uitgebreide veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op basis van de beschikbare literatuurgegevens en 

eenmalig veldbezoek vastgesteld dat het terrein mogelijk van belang is voor enkele algemeen beschermde 

soorten met een landelijke vrijstelling. Dit is echter niet van toepassing op broedvogels. Voor alle beschermde 

inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het 

verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. In veel situaties kan dit voorkomen worden door verstorende 

werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.  

 

Daarnaast dient verlichting tot het minimum beperkt te blijven. Zowel in de aanlegfase als in de uiteindelijke 

situatie. Indien er werkzaamheden zullen plaatsvinden aan de oevers en watergangen is het in het kader van de 

zorgplicht aan te bevelen om dit uit te voeren wanneer de larven van amfibieën zijn volgroeid, vanaf augustus, 

en voordat volwassen exemplaren zich ingraven voor de winterslaap, voor november. 

 

4.2.2 Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden betreffen een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 

bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/43/EEG) en de gebieden 

die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland 

op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, inmiddels Wet natuurbescherming, beschermd. De Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS)/ Natuurnetwerk Nederland (NNN) betreft een netwerk van gebieden in Nederland waar 

de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden 

uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen.  

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan in de Wet natuurbescherming. Dit geldt ook bij 

het rooien of het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging van bomen tot gevolg hebben. 

Hieronder valt ook beschadiging door vee. Onder bos wordt verstaan:  
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• alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen;  

• alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are (1.000 m2);  

• bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat.  

 

Natura 2000 - gebieden 

Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied betreft Ems en ligt in Duitsland op ongeveer 10 km van het 

plangebied. De aard van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot 

het plangebied of in de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-

gebieden, de invulling van de tussenliggende gebieden en de voorgenomen werkzaamheden is er derhalve geen 

reden om aan te nemen dat er kans is op een belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied, zij 

het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve invloed of externe werking.  

 

Ten behoeve van het plan is een nadere ‘Onderbouwing stikstofdepositie’ opgesteld (separaat bijgevoegd). Op 

basis van deze onderbouwing is gebleken dat de realisatie van het zonneveld geen significant negatief effect 

heeft op het dichtstbijzijnde gelegen verstoringsgevoelige Natura 2000-gebied Bargerveen. 

 

Houtopstanden 

In het plangebied worden geen bomen gekapt. De bescherming van houtopstanden is niet van toepassing. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied en omliggend gebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Een 

toetsing aan het NNN-beleid is daarom niet noodzakelijk. 

 

4.3 Archeologische waarden 
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd in relatie tot de wettelijke 

bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg). 

 

De gronden in het plangebied worden intensief gebruikt ten behoeve van agrarische doeleinden. Er is daarbij 

reeds sprake van intensieve roering van gronden en bodem. Daarnaast zijn er met het project geen grootschalige 

bodemingrepen aan de orde. De zonnepanelen worden met relatief dunne palen in de bodem bevestigd en 

kabels / leidingen worden ca. 80 cm. onder het maaiveld aangelegd. Naar verwachting worden archeologische 

waarden voor deze locatie door voorliggend project niet significant verstoord.  

 

Met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009, gedeeltelijke herziening 2015, geconsolideerde versie, 

mei 2016’ is voor gronden waar archeologische waarden worden verwacht, de dubbelbestemming ‘Waarde – 

Archeologie’ opgenomen. Deze dubbelbestemming geldt niet voor het voorliggende plangebied. Geconcludeerd 

kan worden dat door het ontbreken van een dubbelbestemming op de verbeelding, ter plaatse van het 

plangebied, geen sprake is van een archeologisch waardevol gebied.  

 

Ten behoeve van de uitvoering van het project is geen nader archeologisch onderzoek nodig. Indien bij 

toekomstige graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische grondsporen worden aangetroffen en/of 

vondsten worden gedaan, dan dient hiervan direct melding te worden gemaakt conform de Erfgoedwet.  
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4.4 Cultuurhistorie 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten 

monumenten, ook cultuurhistorische waarden in het plangebied worden meegewogen bij een afwijkingsbesluit 

in het kader van de Wro.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

In het plangebied bevinden zich geen rijks- of gemeentelijke monumenten. Het plan respecteert daarnaast de 

landschappelijke kenmerken en verkaveling in het gebied. Er worden, met de realisatie van het zonneveld geen 

cultuurhistorische waarden in het geding gebracht.  

 

 

4.5 Water  
De toelichting van een omgevingsvergunning dient, conform artikel 3.1.6, lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke 

ordening, een beschrijving te bevatten van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen 

voor de waterhuishouding. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het voor dit plan relevante waterbeleid. 

Vervolgens is de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie van het plangebied beoordeeld.  

 

Europees beleid  

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 

in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 

omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 

estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste 

waterkwaliteit was 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot 

uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. 

In deze (deel) stroomgebied beheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende 

(deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 

bepaald.  

 

Rijksbeleid  

Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is op 10 december 2015 vastgesteld. Dit Nationaal Waterplan geeft de 

hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een 

vooruitblik richting 2050. Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, 

om overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een 

antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden openlaten om op langere 

termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met 

deze handelwijze is Nederland koploper en toonaangevend voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan 

zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, 

gericht op een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het 

bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart.  

 

Provinciaal beleid  

De provincie werkt nauw samen met Waterschappen om haar ambities te realiseren. Hiervoor hebben de 

waterschappen eigen regionale waterbeheerplannen opgesteld. De Provinciale Staten hebben de wettelijke 

bevoegdheid tot het instellen en opheffen van waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting, 
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samenstelling van hun bestuur en tot de verder reglementering van waterschappen. De manier waarop de 

waterschappen hun taak uitoefenen is onderhevig aan provinciaal toezicht doordat het waterbeheerplan de 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeft. Dus de provincie stelt de regels en de waterschappen doen 

verder de uitvoering van het waterbeheer. 

 

Waterschap Hunze en Aa’s  

Het Waterschap Hunze en Aa’s heeft een vastgesteld ‘beheerprogramma 2016-2021’. Het waterschap heeft de 

wettelijke taak om de hoofdlijnen van het beleid en beheer vast te leggen in een beheerplan. Daarmee laat het 

waterschap zien hoe externe referentiekaders als Kaderrichtlijn Water, Deltaprogramma en de provinciale 

Omgevingsvisies doorwerken in het beleid en beheer van het waterschap. In het beheerprogramma is 

aangegeven met welke ambities het waterschap de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van veiligheid, 

voldoende water, en schoon en ecologisch gezond water in hoofdlijnen wil oppakken. Het programma geeft ook 

inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van de opgaven en maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water en 

Waterbeheer 21e eeuw. Met de vaststelling van dit programma geeft het waterschap zich de plicht om de 

opgaven en daaraan verbonden maatregelen waar te maken. Daarbij rekening houdend met omstandigheden 

en situaties die in de komende jaren aanleiding kunnen geven tot bijsturing en dus om een flexibele houding 

vragen. De gebiedsmaatregelen in dit programma zijn beleidsmatig van aard; de uitwerking daarvan vindt in de 

komende jaren plaats via afzonderlijke besluitvorming op basis van projectplannen, die met onze omgeving 

worden afgestemd. Bij het maken van nieuwe ruimtelijke plannen worden de waterbelangen meegenomen, 

middels de watertoetsproces. De watertoets omvat het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, 

afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen.  

 

Watertoets  

Bij ruimtelijke plannen geldt vanaf 1 november 2003 de wettelijke verplichting van een 

waterparagraaf/watertoets. De watertoets is één van de pijlers van het Waterbeleid voor de 21e eeuw, waarin 

aan water een meesturende rol in de ruimtelijke ordening is toegekend. Het doel van een waterparagraaf is een 

samenhangend beeld te geven van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met duurzaam waterbeheer 

en de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het voorkomen van negatieve effecten op de 

waterhuishouding staat bij de watertoets voorop. Dan pas komen inrichtingsmaatregelen en compensatie in 

beeld.  

 

Het voorliggende plan heeft geen negatieve gevolgen voor de waterhuishouding. 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 toename van verhard oppervlak is aanmerkelijk minder dan de grens van 

1500 m2. Er komt geen afvalwater vrij. Het plan heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit 

en ecologie. Het plangebied loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen of 

grondwateroverlast. Het plangebied bevindt zich niet binnen een herinrichtingszone langs een waterloop, 

primair watergebied, invloedzone zuiveringstechnisch werk of retentiecompensatiegebied. Wel loopt er een 

hoofdwatergang langs en door het noord- westelijke deel van het plangebied (zie figuur 15). Ook loopt er een 

schouwsloot door het oostelijke deel van het plangebied. Aan weerszijden van de hoofdwatergang ligt een 

beschermingszone van 5 meter (vanaf de insteek). Deze zone wordt gebruikt als onderhoudspad en moet vrij 

blijven. Deze zone blijft met het voorliggende plan voor het zonneveld dan ook behouden. De schouwschoot blijft 

behouden (wordt niet gedempt) en ook bij deze sloot blijft noodzakelijk beheer mogelijk met het voorliggende 

plan. 

 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Hunze en Aa’s. Voor het doorlopen van de 

watertoets gebruikt dit waterschap de website www.dewatertoets.nl. Het Waterschap is op 19 november 2019 
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geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van deze digitale watertoets. Uit de watertoets (separaat 

bijgevoegd) blijkt dat de 'korte procedure' hier geldt, en dat de standaard waterparagraaf geldt. Het is niet 

noodzakelijk het waterschap verder te betrekken. De samenvatting van de watertoets, met standaard 

waterparagraaf – wateradvies, is separaat bijgevoegd. Aangezien bij nadere controle bleek dat er een 

hoofdwatergang door het plangebied loopt is toch een uitgangspuntennotitie opgesteld. Deze is separaat 

bijgevoegd. De uitgangspunten om het functioneren van de hoofdwatergang niet in gevaar te brengen, zijn 

overgenomen in deze waterparagraaf. Ook is in deze waterparagraaf opgenomen dat de schouwsloot (gelegen 

aan de oostzijde van het plangebied) niet wordt gedempt. 

 

 
Figuur 35: Weergave kaart oppervlaktewatersystem 

 

4.6 Conclusie 
Met de voorgenomen ontwikkeling worden de aanwezige waarden niet aangetast. Het voornemen is dan ook 

uitvoerbaar ten aanzien van de bestaande waarden in het plangebied.   
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5 Milieuaspecten 

5.1 Inleiding 
Nieuwe initiatieven hebben te maken met milieuaspecten. Een aantal van deze milieuaspecten zijn ruimtelijk 

relevant. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op:  

• Bodem  

• Geluid  

• Luchtkwaliteit  

• Externe veiligheid  

• Bedrijven en milieuzonering  

• Verkeer en parkeren  

• Vormvrije m.e.r.-beoordeling  

• Leidingen  

• Lichtreflectie  

• Elektromagnetische straling  

• Warmteontwikkeling 

 

5.2 Bodem 
Met betrekking tot het aspect bodem zijn de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en het Besluit 

Bodemkwaliteit van belang. Bij de verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan 

dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

In het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen bekend (zie ook figuur 16). Een direct aangrenzend perceel 

aan de noordwestelijke kant is aangemerkt als ‘voldoende onderzocht / gesaneerd’.  

  
Figuur 16: Weergave kaart bodemloket (www.bodemloket.nl) 

 

http://www.bodemloket.nl/
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Het zonneveld wordt gevormd door bouwwerken, waar geen personen verblijven. Daarnaast zijn er geen 

grootschalige bodemingrepen aan de orde. De realisatie van een zonneveld brengt niet direct risico’s m.b.t. 

bodemvervuiling met zich mee.  

 

De grond binnen het plangebied wordt nu gebruikt als vrij intensief gebruikte landbouwgrond. Het bodemleven 

zal hierdoor minimaal zijn. Na het uitvoeren van de werkzaamheden ter oprichting van het project zal de bodem 

verder niet worden aangetast. Overigens zijn de werkzaamheden ook gering van diepte. Realisatie van een 

zonneveld met gedeeltelijk kruidenrijk grasland als vaste onderbegroeiing kan op deze plek voor de komende 

decennia een stabiele situatie bieden waar geen chemicaliën (kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen) 

worden toegepast. Dit biedt kansen voor verbetering van het bodemleven, de bodemstructuur, verbetering van 

het zelfreinigend vermogen en daarnaast extra habitat voor bestuivers en plaagbestrijders. Er zijn derhalve geen 

nadelige effecten voor de bodem te verwachten.  

 

Gelet op voorgaande bevindingen wordt gestel dat het aspect bodemkwaliteit geen probleem zal opleveren voor 

de ontwikkeling van een zonneveld. Met betrekking tot het aspect bodem wordt de voorgenomen ontwikkeling 

uitvoerbaar geacht. 

 

5.3 Geluid  
Voor de beoordeling van het onderdeel geluid moet in algemene zin aan de volgende punten worden voldaan:  

• de normen uit de Wet geluidhinder worden in acht genomen;  

• bedrijven in de omgeving worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd;  

• op en rond het plangebied blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Wet geluidhinder  

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat inzichtelijk moet worden gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied 

aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen zoals 

onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie 

geluidsbronnen waarmee bij nieuwe ruimtelijke plannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeer-, 

railverkeer- en industrielawaai. Artikel 76 Wgh verplicht er toe om bij ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking 

hebben op gronden binnen een geluidzone terzake van de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde 

geluidsgevoelige bestemmingen de grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen.  

Op deze locatie wordt geen geluidsgevoelige bestemming toegevoegd. Het zonneveld hoeft dan ook niet 

beschermd te worden tegen geluidsoverlast. Ook is er geen sprake van industrielawaai vanuit het nieuw te 

realiseren zonneveld. In het plangebied worden zonnepanelen geplaatst. Deze zonnepanelen produceren geen 

geluid. Daarnaast worden er ook geen installaties opgenomen die een wezenlijke geluidsemissie veroorzaken 

waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. De transformatoren worden op ruime afstand van de dichtstbijzijnde 

geluidsgevoelige bestemmingen (woonhuizen) geplaatst. Daarnaast is er vanwege de hellende positie van de 

panelen geen wezenlijke reflectie van omgevingsgeluid. Door de hellende positie kaatst geluid omhoog. Een 

akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Bedrijven in de omgeving  

Binnen het plangebied wordt geen nieuwe geluidgevoelige bestemming gerealiseerd. Bestaande bedrijven 

worden niet extra belemmerd.  
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Woon- en leefklimaat  

Het inkoopstation en de transformatorstations hebben een bronvermogen van maximaal 10,0 MVA. De 

omvormers, die ook nog enig geluid kunnen produceren, hebben een bronvermogen van 100 kW per stuk. In de 

VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' valt dit onder de activiteit 'elektriciteitsdistributiebedrijven met 

transformatorvermogen tot 10 MVA'. Voor deze activiteit is in de richtafstandentabel voor het aspect geluid 50 

meter opgenomen. Dit betekent dat wordt geadviseerd om, op basis van een goede ruimtelijke ordening, een 

afstand van minimaal 30 meter aan te houden met geluidsgevoelige functies. Het inkoopstation en de 

transformatorstations worden op een veel grotere afstand van bestaande woningen gesitueerd. Ditzelfde geldt 

voor de omvormers. Met betrekking tot geluid blijft dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig. 

 

5.4 Luchtkwaliteit 
Het wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit is sinds 2007 vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Wet 

milieubeheer (Wm) en in de algemene maatregel van bestuur: ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit 

NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM). In titel 5.2 van de Wm is het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geregeld. In dit programma staat onder andere beschreven 

wanneer en hoe overschrijding van luchtkwaliteitsnormen moet worden aangepakt. In het programma wordt 

rekening gehouden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die binnen het programma passen 

hoeven niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen. 

 

Voor ontwikkelingen die niet in betekende mate bijdragen aan luchtverontreiniging, hoeft geen onderzoek te 

worden gedaan naar de luchtkwaliteit.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

Op grond van de NIBM-tool is een ontwikkeling ‘in betekende mate’ bij een toename van het aantal 

verkeersbewegingen met ruim 800 per dag (met 5% aandeel vrachtverkeer). De voorgenomen ontwikkeling 

betreft de realisatie van een zonneveld. De verkeersbewegingen die de ontwikkeling van een zonneveld met zich 

mee brengt, zijn alleen tijdens de aanlegfase merkbaar. In deze fase zal er tijdelijk sprake zijn van een grotere 

toename van verkeersbewegingen. Nadat de bouw van het park is afgerond daalt het aantal verkeersbewegingen 

weer naar de oude situatie.  

 

Zelfs tijdens de bouwperiode zal het aantal verkeersbewegingen ruimschoots onder de 800 per dag blijven. 

Daardoor leidt de ontwikkeling niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit én kan de ontwikkeling niet als 

‘in betekenende mate’ worden gezien.  

 

Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat nader onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit niet noodzakelijk is. 

 

5.5 Externe veiligheid 
Algemeen  

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van risico's bij onder meer productie, opslag, transport en gebruik 

van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door maatregelen 

kunnen de afstanden worden verkleind. Er wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en 

groepsrisico. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde, voor het plaatsgebonden risico geldt een 
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grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. De grenswaarde 

mag niet worden overschreden.  

 

Voor de oriënterende waarde en richtwaarde geldt dat afwijken alleen met een dergelijke motivering is 

toegestaan. Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig 

is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire (chemische fabriek, lpg-

tankstation) en de mobiele (tankwagen, gasleidingen) bronnen.  

Er wordt getoetst aan de volgende wet- en regelgeving:  

• Voor inrichtingen (bedrijven) wordt getoetst aan het besluit Externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de 

bijbehorende regeling.  

• Voor transportroutes over weg, water en spoor wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid 

transportroutes (BEVT).  

• Voor buisleidingen wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB).  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

Om in beeld te brengen of er in het plangebied of in de nabijheid daarvan risicobronnen aanwezig zijn, is de 

risicokaart geraadpleegd. Een uitsnede daarvan is weergegeven in figuur 17. 

 
Figuur 47: Uitsnede risicokaart Nederland 
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Uit de risicokaart blijkt dat in het plangebied geen risicovolle inrichtingen, transportassen (spoor, weg, water) of 

transportleidingen aanwezig zijn. Het plangebied ligt ook niet in het invloedgebied van inrichtingen, assen en 

leidingen. Bovendien neemt het aantal personen binnen het plangebied niet toe, waardoor er geen effecten op 

de externe veiligheidssituatie zijn. Met betrekking tot externe veiligheid zijn dan ook geen belemmeringen aan 

de orde en kan aanvullend onderzoek achterwege blijven.  

 

Een zonneveld is geen gevoelig object of inrichting dat formeel een veiligheidscontour kent. Wel betreft een 

zonneveld een inrichting dat energie in de vorm van elektriciteit opwekt en op het elektriciteitsnet levert. Om de 

veiligheid te waarborgen komt er een (transparant) hek rondom het zonneveld. Dit hekwerk is 2 meter hoog en 

staat op ruime afstand van de zonnepanelen waardoor personen niet bij de zonnepanelen kunnen. Daarnaast 

wordt het zonneveld niet openbaar toegankelijk. Het park kan enkel middels een afgesloten poort worden 

betreden ten behoeve van regulier beheer en onderhoud. Daarnaast wordt het zonneveld geaard en worden 

elektriciteitskabels ondergronds aangelegd. 

 

5.6 Bedrijven en milieuzonering 
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 

handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 

het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 

enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 

doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 

Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 

Milieuzonering heeft twee doelen:  

• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 

functies;  

• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  

 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in eerste instantie doorgaans de VNG-uitgave 'Bedrijven 

en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, 

stof, geluid en gevaar zijn opgenomen.  

 

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling  

De voorgenomen inrichting van de betrokken gronden als zonneveld levert geen hinder of gevaar op voor 

omliggende gevoelige functies. Het inkoopstation en de transformatorstations hebben een bronvermogen van 

maximaal 10,0 MVA. De omvormers, die ook nog enig geluid kunnen produceren, hebben een bronvermogen 

van 100 kW per stuk. In de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' valt dit onder de activiteit 

'elektriciteitsdistributiebedrijven met transformatorvermogen tot 10 MVA'. Voor deze activiteit is in de 

richtafstandentabel voor het aspect geluid 30 meter opgenomen. Dit betekent dat wordt geadviseerd om, op 

basis van een goede ruimtelijke ordening, een afstand van minimaal 30 meter aan te houden met 

geluidsgevoelige functies. Het inkoopstation en de transformatorstations worden op een veel grotere afstand 

van bestaande woningen gesitueerd. Ditzelfde geldt voor de omvormers. Met betrekking tot geluid blijft dan ook 

een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig.  

 

Anderzijds betreft een zonneveld geen gevoelige functie. Een zonneveld hoeft qua milieuzonering niet 

beschermd te worden tegen eventuele milieubelastende functies in het omliggende gebied. 
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5.7 Verkeer en parkeren 
De ontwikkeling van een zonneveld heeft geen grote gevolgen voor het verkeer en parkeren. Het zonneveld moet 

voornamelijk in de aanlegfase en in de ontmantelingsfase bereikt worden via de ontsluiting op het bestaande erf 

aan de Veenweg 23. Op het bestaande erf, en binnen het plangebied, is voldoende ruimte voor het parkeren.  

 

5.8 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 
Het Besluit milieueffectrapportage geeft activiteiten en gevallen aan waarin een milieueffectrapport moet 

worden gemaakt. Ook gelden er verplichtingen als een voorgenomen project valt onder de genoemde 

activiteiten, maar niet onder de drempelwaarden. Voor projecten of activiteiten die beneden de 

drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije 

m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 

• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-beoordeling noodzakelijk;  

• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.  

 

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de 

selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria 

centraal:  

• de kenmerken van het project;  

• de plaats van het project;  

• de kenmerken van de potentiële effecten.  

 

Het project maakt een functiewijziging naar een zonneveld mogelijk. De voorgenomen ontwikkeling is niet 

opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Het zonneveld betreft bijvoorbeeld geen landinrichtingsproject 

(D9). De ontwikkeling van een zonneveld valt pas onder deze categorie als deze onderdeel uitmaakt van een 

groter landinrichtingsproject (het project dient een voldoende substantieel karakter te hebben). Ook valt het 

project niet onder categorie D22.1. Hiervan is sprake bij de oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële 

installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water. Het zonneveld wekt alleen energie 

op. Verder is categorie D11.2 niet van toepassing, aangezien het geen stedelijk ontwikkelingsproject betreft en 

het zonneveld een relatief beperkt oppervlak beslaat.  

 

Voor de volledigheid verwijzen wij ook naar de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 19 september 2018 en 

zaaknummer 18_689, waarin bevestigd wordt dat een vergelijkbaar project niet valt binnen de categorie D van 

het Besluit m.e.r. en er geen beoordeling nodig is. Deze uitspraak is op 14 augustus 2019 bevestigd door de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en na te zien onder het zaaknummer 2019:2770.  

 

Voor het voorgenomen plan is geen m.e.r.-beoordeling of vormvrije m.e.r. benodigd. Het zonneveld valt niet 

onder het Besluit milieueffectrapportage. Aangezien het plan wel kenmerken vertoont van diverse 

beoordelingscategorieën zoals hiervoor omschreven, getuigt het van een goede en zorgvuldige ruimtelijke 

ordening en belangenafweging om voornoemde beoordeling van milieueffecten te doen. Hiertoe is deze 

vormvrije m.e.r. beoordeling wel opgesteld en separaat bijgevoegd. 
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De conclusie is dat het zonneveld wordt aangelegd met respect voor de bodem en door de open cultuur is hier 

geen schade te verwachten. De constructie wordt zodanig aangelegd dat er geen schade ontstaat en het systeem 

makkelijk demontabel is. De locatie is onderzocht op het gebied van aanwezige ecologische waarden. Hieruit 

blijkt dat het gebied geschikt is voor planontwikkeling. De locatie is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, 

Natuur Netwerk Nederland-zonering of andere beschermde gebieden. Het realiseren van het zonneveld op de 

planlocatie is goed onderzocht in het kader van de onderzoeken welke deel uit maken van de voorliggende 

ruimtelijke onderbouwing. Resumerend zullen er zowel tijdens de aanlegfase, als tijdens de gebruiksfase, als 

tijdens de ontmantelingsfase, geen significante negatieve effecten bestaan voor het milieu. 

 

5.9 Lichtreflectie 
Om schittering/lichtreflectie van zonnepanelen tegen te gaan wordt een anti reflectie coating of folie toegepast. 

Dit zal hinderlijke reflectie voorkomen tijdens normale weersituaties. Daarnaast wordt het zonneveld zo goed 

mogelijk landschappelijk ingepast met inheems plantmateriaal.  

 

Daarnaast heeft Qing Sustainabele een tool ontwikkelt om voor omwonenden van een zonneveld te bepalen of 

zij mogelijk last zullen krijgen van hinderlijke reflectie vanuit een zonneveld. De tool kan aangeven hoeveel 

minuten, vanaf welke oriëntatie en op welk moment van het jaar er mogelijke reflectie optreedt. Hiermee kan 

de ontwikkelaar of landschapsarchitect van het zonneveld dan rekening houden in het inplannen van beplanting 

en de oriëntatie van de zonnemodules.  

 

Met deze tool heeft Qing Sustainable de mogelijkheid van schittering op het omliggende erf Nieuwe Veenweg 1 

onderzocht. Hierbij is geen rekening gehouden met vegetatie tussen de woning en de panelen. De berekeningen 

is uitgevoerd alsof er geen vegetatie aanwezig zal zijn. Conclusie van het onderzoek is dat geen sprake zal zijn 

van schittering/lichtreflectie. Het rapport is opgenomen als separate bijlage. 

 

5.10 Elektromagnetische straling 
Zowel bij de omvormers als de transformatoren zullen extreem laagfrequente elektromagnetische velden (ELF) 

vrijkomen. Ten aanzien van elektromagnetische straling bij hoogspanningsmasten hanteert de overheid een 

voorzorgprincipe waarbij een grens wordt aangehouden van 0,4 micro Tesla (μT). Dit voorzorgsprincipe dient 

daarmee ook gehanteerd te worden bij de ontwikkeling van een zonnepark, door de afstand van een zonneveld 

tot woningen en andere gevoelige bestemmingen zodanig te laten zijn dat de magnetische veldsterkte bij de 

gevoelige bestemmingen niet boven de advieswaarde van 0,4 μT komt. In het RIVM ‘Verkenning van extreem-

laagfrequente (ELF) magnetische velden bij verschillende bronnen’ (RIVM-rapport 609300011/2009) wordt 

aandacht besteed aan elektromagnetische velden als gevolg van de aanwezigheid van transformatorstations. De 

sterkte van deze velden neemt sterk af wanneer de afstand tot de bron groter wordt. Uit het onderzoek blijkt 

dat 0,4 μT wordt bereikt op een afstand van maximaal 7 m van onderzochte transformatorstations. Gezien de 

relatief grote afstand van zowel omvormers als de transformatoren tot de dichtstbijzijnde woningen mag 

redelijkerwijs worden aangenomen dat elektromagnetische straling geen gezondheidsrisico vormt. 
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5.11 Warmteontwikkeling 
Recente studies (o.a. Analysis of the potential for a heat Island Effect in Large Solar Farms, Columbia University) 

hebben onderzocht of er bij zonnevelden sprake is van ‘(Urban) Heat Island Effects’. Uit onderzoeken is gebleken 

dat er onder bepaalde condities sprake kan zijn van een hogere temperatuur direct boven zonnevelden. Direct 

rondom zonnevelden zijn eventuele temperatuurverschillen deels, danwel geheel te verwaarlozen, afhankelijk 

van de windrichting en eventuele neerslag. Het is dan ook niet te verwachten dat er sprake zal zijn van significante 

temperatuurverschillen in de omgeving van het zonneveld, door de komst van dit zonneveld. Daarbij komt dat 

er in dit specifieke plan is gekozen voor een opstelling, met begroeiing tussen de panelen. Ook wordt er om het 

zonneveld beplanting toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat afkoeling door verdamping blijft plaatsvinden. Er is op dit 

moment nog geen wet- en/of regelgeving omtrent ‘(Urban) Heat Island Effects’ in Nederland. 

 

5.12 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn alle relevante milieuaspecten beschreven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 

voorgenomen ontwikkeling geen milieubelemmeringen met zich meebrengt. 
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6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen plan. De ruimtelijke uitvoerbaarheid, de 

maatschappelijke uitvoerbaarheid en de economische uitvoerbaarheid wordt beschreven. 

 

6.2 Ruimtelijke uitvoerbaarheid 
In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe het voorgenomen project past binnen het van toepassing zijnde 

overheidsbeleid. Geconstateerd is dat er geen omgeving- en milieukundige belemmeringen zijn. Ruimtelijk is de 

voorgenomen ontwikkeling daarmee uitvoerbaar. 

 

6.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.3.1 Omgevingsproces  

Ten behoeve van het plan is een zorgvuldig omgevingsproces doorlopen. Er hebben o.a. veel keukentafel-

gesprekken plaatsgevonden met de omwonenden en er zijn inloopavonden gehouden. Op deze wijze heeft 

iedereen invloed kunnen uitoefenen op het plan, en het uiteindelijke inrichtingsplan is dan ook tot stand 

gekomen mede door de inbreng van omwonenden en andere belanghebbenden. Het doorlopen 

omgevingsproces is uitgebreid weergegeven in het separaat bijgevoegde document ‘Verslag maatwerkmethode, 

Zonneveld Veenweg in Ter Apel, Gemeente Westerwolde’. 

 

6.3.2 Vooroverleg  

Het Rijk  

Geoordeeld is dat dit ruimtelijke plan geen nationale belangen schaadt. Daarom kan worden afgezien van het 

voeren van vooroverleg met het Rijk.  

 

Provincie Groningen 

Voordat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, dient het plan voor vooroverleg te worden toegezonden 

aan de provincie Groningen. Hierbij dient een aanwijzingsbesluit genomen te worden. 

 

Waterschap Hunze en Aa’s 

De initiatiefnemer heeft het voorliggende plan afgestemd met het waterschap.  

 

6.3.3 Zienswijzen  

De ontwerp omgevingsvergunning wordt voor de duur van zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegd. Na deze 

termijn wordt het resultaat van de terinzagelegging in deze ruimtelijke onderbouwing weergegeven. 
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6.4 Economische uitvoerbaarheid 
Kostenverhaal gemeente  

Het bouwplan is geen aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. Een 

exploitatieplan is dan ook niet nodig. Wel dient verhaal van planschadekosten te worden verzekerd. Hiertoe is 

een planschadeovereenkomst gesloten. 

 

Financiering zonneveld  

De ontwikkeling van zonnevelden doen initiatiefnemers voor eigen rekening en risico. Hierbij wordt SDE++ 

subsidie aangevraagd die voor dit type projecten is bedoeld. 

 

6.5 Conclusie 
Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het voorgenomen plan ruimtelijk, maatschappelijk, en economisch 

uitvoerbaarheid is. De voorgenomen ontwikkeling kan dus worden gerealiseerd. 


