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1 1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  e n  d o e l  

Energiepark Duurkenakker BV heeft een aanvraag om omgevingsvergunning 

ingediend om een zonnepark van circa 50 ha en een paneelvermogen van circa 

60 MWp te realiseren ten noorden van Duurkenakker. Het project heeft als 

naam ‘Energiepark Duurkenakker’.  

Het doel van het realiseren en exploiteren van een zonnepark is het bijdragen 

aan de verduurzaming van Nederland, en te voldoen aan de doelstellingen 

opgenomen in het nationaal energieakkoord. 

 

Voor het project is reeds een omgevingsvergunning afgegeven voor een periode 

van 10 jaar. Onderhavige en geactualiseerde ruimtelijke onderbouwing ziet op 

de definitieve aanvraag om omgevingsvergunning. 

 

In paragraaf 2.2 is een volledige planbeschrijving opgenomen. 

 

Het zonnepark is geprojecteerd op gronden die behoren tot het bestemmings-

plan Buitengebied (vastgesteld op 14 november 2013) van de voormalige ge-

meente Menterwolde. Het plangebied is hierin bestemd als Agrarisch. De 

aanleg van een zonnepark is niet in overeenstemming met deze bestemming. 

Voor een deel van het plangebied geldt de gebiedsaanduiding Geluidzone – 

gaslocaties en de dubbelbestemmingen Leiding – Hoogspanningsverbinding en 

Leiding – Persleiding. 

 

Voor delen van het plangebied geldt tevens het Inpassingsplan Windpark N33 

(vastgesteld 21 september 2015). Aan de westzijde van het plangebied is een 

toegangsweg van de Gasunie gepland. Aan de oostzijde een toegangsweg voor 

het windpark (NB: hoogstwaarschijnlijk wordt deze laatste niet gerealiseerd en 

zal het windpark gebruik maken van de weg van de Gasunie, zie paragraaf 

2.2). Provinciale Staten hebben het inpassingsplan Agrarische bouwpercelen 

vastgesteld op 31 januari 2018 wat een vertaling is van het provinciaal beleid 

ten aanzien van agrarische schaalvergroting. Dit inpassingsplan beslaat het 

gehele plangebied. Aangezien ter plaatse van het plangebied geen agrarische 

bouwpercelen voorkomen, is dit inpassingsplan niet van toepassing op voorlig-

gend plan. 

Daarnaast is het plangebied ook onderdeel van het voorbereidingsbesluit Aan-

vullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek (25 januari 2018). Dit voorberei-

dingsbesluit heeft als doel het tegengaan van ruimtelijke ontwikkelingen die 

het gebied minder geschikt maken voor de verwezenlijking van een stikstof-

productiefaciliteit met bijbehorende infrastructuur. 

 

GELDENDE PLANOLO-

GISCHE SITUATIE 
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De gemeente Midden-Groningen is voornemens om met toepassing van artikel 

2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wabo medewerking te verlenen aan de aan-

vraag om omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een zonne-

park voor een periode van 30 jaar.  

 

In artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3 van de Wabo is bepaald dat voor het ge-

bruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een 

omgevingsvergunning kan worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goe-

de ruimtelijke onderbouwing bevat.  

 

Deze ruimtelijke onderbouwing geeft inzicht in de aard en omvang van het 

plan en de wijze waarop het ruimtelijk is vormgegeven. 

1 . 2   

L e e s w i j z e r  

In het volgende hoofdstuk wordt in het kort de huidige situatie van het plange-

bied uiteengezet en wordt aangegeven hoe de toekomstige situatie er uit zal 

zien. In hoofdstuk 3 staat beschreven welke beleidsmatige aspecten relevant 

zijn voor het onderhavig plan. Hoofdstuk 4 gaat in op de uitgevoerde onder-

zoeken. In hoofdstuk 5 komt tenslotte de economische uitvoerbaarheid aan de 

orde. 

OMGEVINGSVERGUNNING 
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2 2  P l a n b e s c h r i j v i n g  

2 . 1   

H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied bestaat uit een rij akkerpercelen ten westen van het A.G. Wil-

dervanckkanaal ter hoogte van Duurkenakker. Op de akkers zijn aardappels, 

granen, uien en grassen aangeplant. Aan de westkant grenst het plangebied 

aan de spoorlijn van Veendam naar Zuidbroek. Aan de zuidzijde grenst het 

plangebied aan de weg Duurkenakker en in het noorden aan andere akkerper-

celen. Het plangebied beslaat een oppervlakte van circa 55 ha. 

 

In het plangebied is geen bebouwing en geen opgaande beplanting aanwezig.  

 

 
I m p r e s s i e  p l a n g e b i e d  m e t  l i n k s  d e  s p o o r d i j k  
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I m p r e s s i e  p l a n g e b i e d  r i c h t i n g  h e t  n o o r d e n  

 

 
K a n a a l d i j k  e n  o p  a c h t e r g r o n d  b e b o u w i n g  l a n g s  D u u r k e n a k k e r  

 

Ten noorden van het plangebied ligt onder andere een stikstofinstallatie van 

Gasunie. Deze installatie wordt op termijn uitgebreid. 

Aan de oostzijde van de spoorlijn wordt in geval van uitbreiding een toegangs-

weg aangelegd ten behoeve van de uitbreiding van de stikstofinstallatie. Tus-

sen het plangebied en de stikstofinstallatie zijn twee windturbines 
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geprojecteerd die onderdeel zijn van het Windpark N33. Ten behoeve van de 

realisatie van dit windpark is een inpassingsplan opgesteld. 

De toegangsweg ten behoeve van de uitbreiding van de stikstofinstallatie zal in 

principe ook gebruikt worden voor het onderhoud van de windturbines. 

 

 
L u c h t f o t o  p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  ( b r o n :  B i n g )  
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2 . 2   

T o e k o m s t i g e  s i t u a t i e  

O m g ev i n g s v e r g u n n i n g  

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de realisatie van een zonnepark 

ter plaatse van de kadastrale percelen 1346, 1347, 998, 1120 en 1482 zoals 

aangegeven op navolgende afbeelding. De plaatsingsoppervlakte aan zonnepa-

nelen bedraagt circa 38 ha. 

 

Het doel van het realiseren en exploiteren van een zonnepark is het bijdragen 

aan de verduurzaming van Nederland, en te voldoen aan de doelstellingen 

opgenomen in het Nationaal Energieakkoord. Met de ontwikkeling van het 

‘Energiepark Duurkenakker’ te Menterwolde wordt circa 60 MWp paneelver-

mogen aan opwekcapaciteit toegevoegd aan het nationaal elektriciteitsnet-

werk. Voor de realisatie hiervan heeft Sunvest de benodigde technische 

knowhow, financiële en juridische kennis in huis. De uiteindelijke resultaten 

van Energiepark Duurkenakker zijn onder meer de volgende: 

- De installatie en exploitatie van 60 MWp aan nominaal geïnstalleerd zon-

nepaneel vermogen; 

- Een jaarlijkse duurzame stroomproductie van ruim 50 GWh, genoeg om 

circa 17.000 huishoudens jaarlijks van groene stroom te kunnen voorzien; 

- Jaarlijks circa 20.000 ton minder CO2-uitstoot; 

 

Het zonnepark bestaat uit een veldopstelling met zonnepanelen, die worden 

geplaatst op een metalen stellage, welke in de grond is verankerd. De hoogte 

van de panelen bedraagt circa 2,5 m, inclusief constructie. De constructie 

wordt 1 tot 1,5 m diep in de grond verankerd. 
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S i t u a t i e  e n  l i g g i n g  p l a n g e b i e d  ( i n  b l a u w  d e  o p s t e l l i n g )  
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In het plangebied wordt een ecologisch maaibeheer toegepast. Hiermee wordt 

getracht de natuurwaarde op te waarderen. 

 

Aan de oostzijde van de spoorlijn wordt vanwege de uitbreiding van de stik-

stofinstallatie een toegangsweg aangelegd ten behoeve van de stikstofinstalla-

tie. Voor de aanleg van deze toegangsweg is een omgevingsvergunning 

verleend en najaar 2018 wordt begonnen met de aanleg. 

Deze toegangsweg zal in principe ook gebruikt worden voor het onderhoud van 

de windturbines. Desalniettemin is in het ontwerp van het zonnepark rekening 

gehouden met de aanleg van een afzonderlijke toegangsweg aan de oostzijde 

van het plangebied ten behoeve van het onderhoud van de windturbines. Deze 

weg is opgenomen in het inpassingsplan Windpark N33 en geprojecteerd ten 

westen van het bestaande onderhoudspad van Rijkswaterstaat dat parallel 

loopt aan het A.G. Wildervanckkanaal. 

Uitgangspunt van het ontwerp van het zonnepark is dat de toegangsweg voor 

het windpark niet aangelegd zal worden. Het is echter niet 100% zeker. In het 

geval de weg voor het windpark toch aangelegd zal moeten worden, wordt een 

deel van het zonnepark niet gebouwd. Dat deel is gearceerd aangegeven op de 

lay-out tekening van het zonnepark. 

In het ontwerp van het zonnepark is ook rekening gehouden met de versterking 

van de dijk langs A.G. Wildervanckkanaal. De veiligheidsnorm van de dijk is 

vastgesteld op 1:1000 en om hieraan te voldoen zal de dijk 20 m verbreed 

worden in westelijke richting.  

 

P a r t i c i p a t i e  

Sunvest heeft een intentieovereenkomst gesloten met twee nabijgelegen ini-

tiatieven op het gebied van duurzame energie: Stichting Innovatief Zonne-

energiepark Meeden (SIZEM) en de lokale energiecorporatie Sunbrouck. Sunvest 

heeft de intentie om gezamenlijk te werken aan plannen zodat er daadwerke-

lijk kruisbestuiving tussen de drie initiatieven ontstaat. Zo kunnen inkoopvoor-

delen en expertise worden benut. De samenwerking heeft al op verschillende 

manieren resultaten opgeleverd. Zo heeft Sunvest SIZEM ondersteund bij de 

SDE+ aanvraag. Voor Sunbrouck heeft Sunvest gezorgd voor een robuust model 

voor de financiering van de coöperatie. Voor de bouw en realisatie heeft Sun-

brouck Sunvest gevraagd om de opdracht uit te voeren, hier komt de kennis en 

schaalgrootte van inkopen van Sunvest goed van pas. Daarnaast worden de 

wederzijdse plannen regelmatig besproken om te zorgen voor afstemming en 

communicatie met de omgeving. De direct aanwonenden van Energiepark 

Duurkenakker kunnen op uitnodiging van Sunvest meedoen aan Sunbrouck. 

Hierdoor kunnen huishoudens via de postcoderegeling op een financieel aan-

trekkelijke manier het huishoudelijk verbruik verduurzamen.  

 

Daarnaast zal bij de realisatie en exploitatie van het zonnepark waar mogelijk 

gebruik worden gemaakt van lokale ondernemers. Hierbij valt te denken aan 

het bouwrijp maken van de locatie, grond- en graafwerk, hekwerken, elektro-

technisch werk, beveiliging, reiniging, etc.  
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Tot slot wordt gezocht naar combinaties van zonne-energie en landbouw. De 

meest voordehand liggende mogelijkheid is het houden van kleinvee zoals 

schapen, kippen of eenden op de terreinen waar ook de zonnepanelen staan. 

Groot voordeel daarbij is dat het onderhoud van het terrein daarmee meteen 

voorzien is. Andere mogelijkheden zijn het telen van gewassen die geen direct 

zonlicht nodig hebben. De mogelijkheden zullen na oplevering verder onder-

zocht worden. 

 

L a n d s c ha p p e l i j k e  i np a s s i n g  

Ten behoeve van het project is een landschappelijke inpassing opgesteld. 

Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de inpassing aan de zuidzijde. De 

driehoekige zuidpunt van bijna 5 ha is in zijn geheel gereserveerd voor een 

landschappelijke herinrichting. De compensatie voor een te dempen sloot op 

het zonnepark, wordt ook in deze zuidpunt gerealiseerd. De bewoners van het 

lint Duurkenakker zijn door de initiatiefnemer betrokken bij het ontwerp voor 

de landschappelijke inpassing. Het ontwerp voor de landschappelijke inpassing 

is los bijgevoegd. 

 

Op de volgende pagina’s zijn opgenomen:  

- de uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing; 

- en inrichtingstekening voor de zuidpunt; 

- dwarsprofielen van het zonnepark. 
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U i t g a n g s p u n t e n  l a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  

 

Belangrijke speerpunten van de landschappelijke inpassing zijn: 

1. biodiversiteit vergroten; 

2. versterken kwaliteit dorpslint; 

3. behoud van weidsheid. 

Naast de herinrichting van de zuidpunt is er extra aandacht voor de begrenzing 

van het zonnepark.  
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I n r i c h t i n g s s c h e t s  z u i d e l i j k e  p u n t  
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D w a r s p r o f i e l e n  l a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g  

 

 

 



 

Ruimtelijke onderbouwing Energiepark Duurkenakker - 3 december 2018 
 

17 

3 3  B e l e i d  

3 . 1   

R i j k s b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  i n f r a s t r u c tu u r  e n  R u i m t e  e n  B a r r o  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 

kracht geworden. In het SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke 

en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft 

een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbe-

leid met ruimtelijke consequenties. In het SVIR is gekozen voor een meer se-

lectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn 

de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

- vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

- verbeteren van de bereikbaarheid; 

- zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

De rol van de rijksoverheid in het ruimtelijke beleid voor nationale elektrici-

teitsvoorziening is gelegen in het zorgen voor voldoende ruimte voor een ade-

quate infrastructuur. Energiezekerheid is een belangrijk economisch goed. De 

verdere integratie van de Europese energiemarkt maakt dat er een steeds 

groter beroep op internationale verbindingen wordt gedaan en hoogspannings-

verbindingen mogelijk om uitbreiding vragen. Het Rijk wijst daarbij de tracés 

van hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 kV) en locaties voor de opwekking 

van elektriciteit (vanaf 500 MW) aan en zorgt voor de inpassing hiervan.  

 

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoor-

ziening en het geschikt maken van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere 

termijn voor meer decentrale opwekking van elektriciteit. 

 

In de Structuurvisie wordt aangegeven dat het aandeel van duurzame energie-

bronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie in de totale energievoorzie-

ning omhoog moet. De ambitie is dat Nederland in 2040 een robuust 

internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie ver gevorderd 

is. 

 

Het is primair de taak van provincies en gemeenten om voldoende ruimte te 

bieden voor duurzame energievoorziening (zoals zonne-energie en biomassa). 

Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame) energie beperkt zich daarom enkel 

tot grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed op 

de omgeving en de omvang van deze opgave. Voor andere energiefuncties is 
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geen nationaal ruimtelijk beleid nodig, naast het faciliteren van ontwikkelin-

gen door het aanpassen van wet- en regelgeving en het delen en ontwikkelen 

van kennis. 

 

Voorliggend plan moet ruimte gaan bieden aan een zonnepark. Het project 

levert daarmee een bijdrage aan de doelstelling uit het rijksbeleid. 

 

I n p a s s i n g s p l a n  W i n d p a r k  N 3 3  

Voor delen van het plangebied geldt het Inpassingsplan Windpark N33 (vastge-

steld 21 september 2015). Aan de zuid- en oostzijde van het plangebied is een 

toegangsweg ten behoeve van het windpark geprojecteerd. Het is nog niet 

bekend of deze toegangsweg wordt gerealiseerd. 

Voorliggend plan houdt rekening met de eventuele realisatie van deze toe-

gangsweg zodat er geen strijdigheid met het inpassingsplan zal ontstaan. 

 

V o o r b e r e i d i n g s b e s l u i t  S t i k s t o f p r o d uc t i e f a c i l i t e i t  Zu i d b r o ek  

Het plangebied is onderdeel van het voorbereidingsbesluit Aanvullende stik-

stofproductiefaciliteit Zuidbroek (25 januari 2018). Dit voorbereidingsbesluit 

heeft als doel het tegengaan van ruimtelijke ontwikkelingen die het gebied 

minder geschikt maken voor de verwezenlijking een stikstofproductiefaciliteit 

met bijbehorende infrastructuur.  

Een zonnepark belemmert de verwezenlijking van een stikstofproductiefacili-

teit met bijbehorende infrastructuur niet. Het plan is afgestemd met de initia-

tiefnemer (Gasunie) en houdt rekening met de eventuele realisatie van de 

stikstofproductiefaciliteit en de bijbehorende toegangsweg zodat er geen strij-

digheid met voorbereidingsbesluit zal ontstaan. 

 

B e s l u i t  a l g e m e n e  r e g e l s  r u i m te l i j k e  o r d e n i n g  

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden 

in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit is op 30 de-

cember 2011 (gedeeltelijk) in werking getreden. In het Barro zijn de verschil-

lende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere 

overheden. Het gaat om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, 

project Mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote rivieren, Wad-

denzee en waddengebied, defensie, Ecologische Hoofdstructuur, erfgoederen 

van universele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoor-

ziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stof-

fen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeer-

gebied. 

 

Het onderhavige project heeft geen betrekking op de voornoemde rijksbelan-

gen. Het project is in overeenstemming met het rijksbeleid, zoals opgenomen 

in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening. 
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L a d d e r  v o o r  d u u r z a m e  v e r s t e d e l i j k i n g  

In de SVIR is de 'ladder voor duurzame verstedelijking' (hierna: Ladder) geïn-

troduceerd. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan arti-

kel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 

2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is het Bro gewijzigd, waarbij een 

nieuwe Laddersystematiek geldt. 

Het doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor 

de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder 

geeft daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten. 

Volgend uit jurisprudentie wordt een zonnepark niet als nieuwe stedelijke 

ontwikkeling beschouwd. Derhalve is toepassing van de Ladder niet aan de 

orde. 

3 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie provincie Gronin-

gen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastge-

steld. Beide beleidsdocumenten zijn gedeeltelijk herzien (vastgesteld op 

15 november 2017). 

 

De hoofddoelstelling van de omgevingsvisie is het aantrekkelijke woon- en 

leefklimaat in de provincie verder verbeteren. Vanuit die invalshoek kijkt de 

provincie naar de kansen die zich voordoen om hier met haar omgevingsbeleid 

een bijdrage aan te leveren. Het accent in het beleid ligt op het benutten van 

de ontwikkelingsmogelijkheden, naast het beschermen van de karakteristieke 

bebouwde en onbebouwde elementen. De provincie wil ruimte bieden voor 

ondernemerschap om in te spelen op de dynamische ontwikkelingen. Activitei-

ten lopen steeds meer door elkaar heen. Dat heeft gevolgen voor het ruimte-

gebruik. Functies, als bijvoorbeeld wonen en werken, zijn steeds minder van 

elkaar gescheiden. Door samenwerking met medeoverheden en andere partijen 

en het leveren van maatwerk wil de provincie haar doelen bereiken.  

 

De provincie streeft naar een duurzame energievoorziening. Zij vindt een goe-

de ruimtelijke inpassing van duurzame energie belangrijk, om ongewenste 

landschappelijke effecten tegen te gaan en maatschappelijke acceptatie te 

vergroten. Daarom worden er kaders gesteld voor de inpassing van windparken, 

grote vergistingsinstallaties en grote zonneparken. 

 

De provincie stimuleert het gebruik van zonne-energie. Dit doet zij door ruim-

te te bieden voor zonneparken in het buitengebied. De provincie vindt een 

ruimtelijke inpassing, lokale participatie van belang. Met goede ruimtelijke 

inpassing wil zij samen met gemeenten het draagvlak voor duurzame energie 

vergroten. 
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In de Omgevingsverordening (titel 2.11) zijn regels opgenomen voor zonnepar-

ken. Gemeenten wordt verzocht de ruimtelijke kwaliteit te borgen en zorgvul-

dig ruimtegebruik te garanderen. Hiervoor hanteert de provincie een ruimtelijk 

afwegingskader met daarin in een maatwerkbenadering en afwegingscriteria. 

Voor de locatiekeuze verdient het de voorkeur aansluiting te vinden bij het 

bestaand stedelijk gebied. Van belang is dat het park aansluit bij de land-

schappelijke structuur en bebouwingskenmerken. Zonneparken in natuurgebie-

den (Natuurnetwerk Nederland, overige bos- en natuurgebieden buiten NNN en 

zoekgebieden robuuste verbindingszones) worden niet toegestaan.  

De provincie monitort de voortgang en blijft met gemeente en andere betrok-

ken partijen in gesprek en zal op basis van een evaluatie de effectiviteit van 

het beleid toetsen en desgewenst bijstellen. 

 

Zonneparken los in het buitengebied (inclusief lijnvormige opstellingen) kun-

nen alleen worden gerealiseerd op door Gedeputeerde Staten aangewezen 

locaties en op basis van een gemeentelijke integrale gebiedsvisie, waarbij het 

realiseren van een meerwaarde voor de omgeving ook een uitgangspunt is. 

 

Zonneparken zijn alleen tijdelijk toegestaan op basis van de technisch-

economische levensduur (30 jaar). Hiermee wordt gezorgd dat de gebruikte 

locaties weer terug kunnen in hun oorspronkelijke functie. 

 

Het plangebied is gelegen buiten stedelijk gebied. De gemeente Menterwolde 

heeft een integrale gebiedsvisie vastgesteld op 28 februari 2017 en het plange-

bied is hierin aangewezen als zoeklocatie voor grootschalige zonneparken.  

De inpassing wordt door de provincie begeleidt en Gedeputeerde Staten heb-

ben het plangebied formeel aangewezen. 

 

De provincie vindt lokale initiatieven en betrokkenheid van omwonenden bij de 

ontwikkeling en de exploitatie van zonneparken, in financiële en organisatori-

sche zin belangrijk. Daartoe formuleert zij een aanpak die deze betrokkenheid 

mogelijk maakt en vergroot.  

In paragraaf 2.2 is aangegeven op welke wijze participatie wordt vormgege-

ven. 

 

I n p a s s i n g s p l a n  A g r a r i s c h e  b ou w p e r c e l e n  

Provinciale Staten van de provincie Groningen heeft het inpassingsplan Agrari-

sche bouwpercelen vastgesteld wat een vertaling is van het provinciaal beleid 

ten aanzien van agrarische schaalvergroting. Aangezien ter plaatse van het 

plangebied geen agrarische bouwpercelen voorkomen, is dit inpassingsplan niet 

van toepassing op voorliggend plan. 

BEVOEGDHEDEN 

PARTICIPATIE 
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3 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 3 . 1   

C o l l e g e p r o g r a m m a  

De gemeente Midden-Groningen heeft in het coalitieakkoord 2018-2022 aange-

geven dat zij het voorop lopen in de energietransitie ziet als haar inspannings-

verplichting. Dit is derhalve een speerpunt in het collegeprogramma. De 

gemeente heeft hierbij een ondersteunende én een voorbeeldrol. De gemeente 

wil ruimte geven aan initiatieven voor het duurzaam produceren van energie. 

Voor de gemeente Midden-Groningen betekent dit ook dat zij zo snel mogelijk 

wil overstappen op duurzame energie voor bijvoorbeeld gemeentelijke gebou-

wen, voertuigen en openbare verlichting. 

3 . 3 . 2   

W e l s t a n d s n o t a  

De gemeentelijke welstandsnota geeft uitgangspunten voor het uiterlijk van 

gebouwen en bouwwerken. De gemeente Menterwolde beschikt over een wel-

standsnota met welstandscriteria die per gebied zijn opgesteld. Waar het be-

stemmingsplan de ruimtelijke randvoorwaarden geeft, wordt op grond van de 

welstandsnota gekeken naar zaken als detaillering, kleur- en materiaalgebruik 

e.d.  

 

Het doel van de welstandsnota van de voormalige gemeente Menterwolde 

(vastgesteld d.d. 17 juni 2004) is een bijdrage leveren aan het behouden en, 

daar waar nodig, het versterken van de schoonheid en aantrekkelijkheid van 

de gemeente Menterwolde. Door het opstellen van welstandsbeleid kan de 

gemeente een effectief, controleerbaar en klantvriendelijk welstandstoezicht 

inrichten en opdrachtgevers en ontwerpers in een vroeg stadium informeren 

over de criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen. Voor alle 

bouwplannen die niet vergunningsvrij zijn en niet vallen onder de lijst van veel 

voorkomende kleine bouwplannen gelden de gebiedsgerichte welstandscriteria. 

Deze welstandscriteria zijn minder objectief en concreet dan de criteria voor 

veel voorkomende kleine bouwplannen. Het zijn geen absolute, maar relatieve 

welstandscriteria die ruimte laten voor interpretatie in het licht van het con-

crete bouwplan. Het plangebied ligt in het welstandsgebied Buitengebied. 
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4 4  O n d e r z o e k e n  

4 . 1   

M i l i e u z o n e r i n g  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming 

tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) 

noodzakelijk. 

 

Het zonnepark vormt geen milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit in termen van 

milieuzonering. Vanwege de ruime afstand (ten minste 200 m) tot woonbe-

bouwing hebben de te realiseren zonnepanelen en bijbehorende voorzieningen 

zoals omvormers geen negatieve invloed op deze woningen.  

Ook de duurzame land- en tuinbouw leveren gelet op deze afstand geen hinder 

op. In de huidige situatie vindt er land- en akkerbouw plaats op geringe af-

stand. 

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering de ontwikke-

ling niet in de weg staat. 

4 . 2   

V e i l i g h e i d  

Het zonnepark is geen kwetsbaar of bekend kwetsbaar object in de zin van het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (er zijn geen personen aanwezig). Uit 

het oogpunt van externe veiligheid zijn dan ook geen belemmeringen aan de 

orde. 

 

Ten noorden van het plangebied zijn twee windturbines geprojecteerd die 

onderdeel zijn van het Windpark N33. Windturbines zijn geen risicovolle inrich-

tingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Bij 

externe veiligheidsrisico’s moet aandacht worden besteed aan ongeval scena-

rio’s waarbij (een deel van) de rotor afbreekt, de gondel van de windturbine 

loskomt of de windturbine omvalt. Een ongeval scenario kan schade toebren-

gen aan het zonnepark. Echter aangezien er geen personen aanwezig zijn, is 

de kans op slachtoffers nihil. 

Er zijn meerdere risicovolle bovengrondse installaties en inrichtingen van de 

Gasunie en de NAM in de omgeving van de windturbines die mogelijk effecten 

ondervinden. De mogelijke effecten zijn in beeld gebracht in het milieueffect-

rapport behorend bij het inpassingsplan voor het Windpark N33.  

Er wordt voldaan aan de toetsafstanden, dan wel de windturbines voegen geen 

significante risico’s toe aan de inrichtingen en industrieën en heeft daarmee 

EXTERNE VEILIGHEID 

WINDTURBINES 
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geen effect op deze installaties. De effecten op de toekomstige stikstoffabriek 

van de Gasunie zijn van niet significante omvang. 

 

Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een bovengrondse hoogspanningsver-

binding. Met de leidingbeheerder (TenneT) is overeengekomen dat onder de 

hoogspanningslijnen zonnepanelen kunnen worden geplaatst, mits een strook 

van 4 m aan weerszijden van de hartlijn wordt vrijgehouden en het plangebied 

bereikbaar is voor TenneT. Hieraan wordt voldaan. 

4 . 3   

G e l u i d  

Het zonnepark vormt een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het 

zonnepark is een type A-inrichting. De inrichting valt daarmee onder de wer-

kingssfeer van het Activiteitenbesluit. De omvormers kunnen geluid produce-

ren; het maximaal geluidsniveau ligt onder de norm van het 

Activiteitenbesluit. Op voorhand kan worden geconstateerd dat deze inrichting 

geen relevante geluidbelasting veroorzaakt. De ruime afstand tot woonbebou-

wing (zie paragraaf 4.1) levert een positieve bijdrage aan dit feit. 

4 . 4   

L u c h t k w a l i t e i t  

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het 

gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke orde-

ningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2), fijn stof 

(PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. Grenswaarden ten aanzien van de 

jaargemiddelde concentratie betreffen 40 µg/m
3
 voor zowel NO2 als PM10 en 

25 µg/m
3
 voor PM2,5. Projecten met een invloed van ‘niet in betekende mate’ 

(nibm) op de luchtkwaliteit zijn verder vrijgesteld van toetsing aan de grens-

waarden. Op grond van de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)” zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld 

van toetsing: 

- woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 

- kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m
2
; 

- projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor 

stikstofdioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m
3
. 

 

Met het planvoornemen worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk ge-

maakt die een structureel effect op de luchtkwaliteit hebben. Nader luchtkwa-

liteitsonderzoek is niet vereist. Ook geldt voor het betrokken plangebied dat 

geen overschrijdingen van wettelijke luchtkwaliteitsnormen bekend zijn. 

 

Het in te zetten materieel bij de aanleg van het zonnepark heeft een emissie 

naar de lucht. Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie 

HOOGSPANNINGSVERBIN-
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van fijn stof plaatsvinden. De emissies hebben een tijdelijk karakter en ver-

plaatsen zich gedurende de werkzaamheden. Gezien het tijdelijke karakter 

van de werkzaamheden (en daarmee de emissies) en de lage achtergrondcon-

centraties in het gebied, worden de effecten van de aanleg op de luchtkwali-

teit niet relevant geacht. 

4 . 5   

W a t e r p a r a g r a a f  

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de 

toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden opgenomen. 

Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop rekening is gehouden 

met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil 

zeggen voor het grondwater en het oppervlaktewater. 

 

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele pro-

ces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de waterbeheerder), afwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten’. Het plangebied valt binnen het beheergebied van het Waterschap 

Hunze en Aa’s. 

 

De waterhuishoudkundige situatie zal door de realisatie van het zonnepark niet 

wijzigen. De schouwsloot tussen de percelen A 998 en A 1120 wordt gedempt 

en in overleg met het waterschap gecompenseerd door de huidige sloten aan 

de zuidzijde van het zonnepark en aan de oostzijde van de zuidpunt met  

2-5 meter te verbreden (zie ook landschappelijke inpassing). 

 

De overige watergangen worden gehandhaafd en blijven bereikbaar voor on-

derhoud. De gebouwen en zonnepanelen liggen buiten de beschermingszone 

van 5 m van de waterkering langs het A.G. Wildervanckkanaal. 

In het plan wordt voorts rekening gehouden met de aanwezigheid van een on-

dergrondse persleiding. Aan weerszijden van hartleiding wordt een strook van 

4 m vrijgehouden. 

 

Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd; het regen-

water kan onbelemmerd infiltreren.  

De panelen en de constructie wordt uitgevoerd van niet-uitloogbare materia-

len. 

 

A d v i e s  W a t e r s c h ap  

Ten behoeve van het plan is de onlinewatertoets ingevuld. Hieruit volgt dat de 

normale procedure van toepassing is. Zoals hiervoor aangegeven, is de initia-

tiefnemer reeds in overleg met het waterschap. 
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4 . 6   

A r c h e o l o g i e  e n  c u l t u u r h i s t o r i e  

A r c h e o l o g i e  

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich 

verplicht om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met 

het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeo-

logische waarden. In de Erfgoedwet is geregeld hoe met archeologische vind-

plaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om 

deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken. 

 

Het plangebied heeft volgens de AMK/IKAW, zoals beschikbaar gesteld door de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een lage tot middelhoge trefkans op 

archeologische waarden. 

 

C u l t u u r h i s t o r i e  

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de land-

schappen, tradities en de verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de 

gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische belangen mee te wegen in 

ruimtelijke vraagstukken. 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Tussenklappenpolder. De Tussen-

klappenpolder is een opvallend open en weinig bebouwd gebied. De bebouwing 

in de polder is beperkt tot een boerderij en een woonhuis aan de rand van de 

polder tegen de kern van Zuidbroek aan. In de polder zelf ligt een gaswinloca-

tie van de NAM en sinds enkele jaren staat er een stikstofinstallatie van de 

Gasunie. Vooral de bij de installatie horende proceskolom is een blikvanger in 

de polder. Tussen de stikstofinstallatie en het A.G. Wildervanckkanaal ligt nog 

een slibdepot. Kenmerkend voor de polder en de directe omgeving zijn de vele 

infrastructuurlijnen van water, spoor en verkeer. Naast het AG Wildervanckka-

naal is dat het Winschoterdiep en Muntendammerdiep, de spoorlijnen van 

Zuidbroek naar Veendam en Nieuweschans en de N33 als belangrijke verkeers-

ader. 

 

Ten behoeve van de inpassing van de stikstofinstallatie is de landschappelijke 

context en de opzet van het terrein onderzocht. De Tussenklappenpolder 

wordt doorsneden en omringd door infrastructuur: spoor, wegen en water. 

Bovendien is door de doorgaande herverkavelingen en landschappelijke ingre-

pen in de polder de van oudsher aanwezige hoofdopzet sterk versnipperd ge-

raakt. 

Doordat de voorgenomen ontwikkeling verankerd wordt aan de belangrijke 

structuurlijnen wordt de herkenbaarheid en afleesbaarheid van de polder ver-

sterkt. De spoorlijn lijkt samen met het A.G. Wildervanckkanaal een goede 

drager waar het zonnepark (visueel) aan kan worden gekoppeld. 
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Gezien de relatief geringe omvang van het terrein in relatie tot de Tussenklap-

penpolder en het omliggende open landschap, is de invloed van het voornemen 

op de structuren en cultuurhistorische patronen (zeer) gering. Daarnaast blij-

ven de infrastructuurlijnen en het verkavelingspatroon van aangrenzende agra-

risch gebied behouden. 

 

Het plan is op de aspecten archeologie en cultuurhistorie uitvoerbaar. 

4 . 7   

F l o r a  e n  f a u n a  

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig plan te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie van de natuurwaarden in het plangebied uitgevoerd. Tevens is 

gekeken naar de effecten op beschermde gebieden in de omgeving. Het doel 

hiervan is om na te gaan of er als gevolg van het plan vergunningen of onthef-

fingen nodig zijn, en zo, of deze verkregen kunnen worden. Het plangebied is 

daartoe 8 juni 2016 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs.  

Het onderzoek is uitgevoerd op het moment dat de Flora- en faunawet en de 

Natuurbeschermingswet 1998 nog rechtskracht hadden. Per 1 januari 2017 zijn 

deze vervangen door de Wet natuurbescherming. Deze wetswijziging heeft 

geen gevolgen voor de conclusies van de ecologische inventarisatie. 

 

In het navolgende is de ecologische inventarisatie weergegeven. 

 

Het plangebied bestaat uit een rij akkerpercelen ten westen van het A.G. Wil-

dervanckkanaal ter hoogte van Duurkenakker. Op de akkers zijn aardappels, 

granen, uien en grassen aangeplant. Aan de westkant grenst het plangebied 

aan de spoorlijn van Veendam naar Zuidbroek. Aan de zuidzijde grenst het 

plangebied aan de weg Duurkenakker en in het noorden aan andere akkerper-

celen. Het plangebied beslaat een oppervlakte van circa 50 hectares. De be-

bouwing met omringende graslanden langs de Duurkenakker behoort niet tot 

het projectgebied. Aan de oost-, zuid- en westzijde van het akkergebied zijn 

smalle, ondiepe sloten met steile oevers aanwezig. Verder liggen twee smalle 

en ondiepe kavelsloten tussen de akkerpercelen in.  

4 . 7 . 1   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wet natuurbescherming (Wnb) en de 

provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. 

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland 

genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen 

belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbe-

leid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur 

TERREINOMSTANDIGHEDEN 

ECOLOGISCHE HOOFD-
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en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale 

EHS is uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie 2016-2020 en de Omge-

vingsverordening provincie Groningen 2016. 

 

Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt verder buiten de EHS-

gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de bescherming van be-

staande bos- en natuurgebieden. 

 

Beschermde gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming liggen op 

geruime afstand van het projectgebied. De dichtstbijzijnde beschermde gebie-

den is het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied op ruim 10 km ten wes-

ten van het projectgebied. Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van en 

grenst niet aan gebieden die zijn aangewezen als EHS. Op ruim 200 m ten 

zuidwesten van het projectgebied ligt een graslandgebied dat is aangewezen 

als natuur buiten de EHS. 

 

Gezien de aard van het plan, de terreinomstandigheden en de ligging van het 

plangebied worden met betrekking tot de voorgenomen plannen geen (signifi-

cant) negatieve effecten op Natura 2000-gebieden verwacht. Daarmee is het 

plan niet in strijd met de Wet natuurbescherming.   

 

De gronden van het plangebied zijn niet aangewezen als EHS-gebied of natuur 

buiten de EHS en liggen ook niet in de nabijheid ervan. Daarom is een overtre-

ding in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet aan de orde. 

4 . 7 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Relevante wetgeving op het gebied van de soortenbescherming is uitgewerkt in 

hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (Wnb). De bescherming van flora 

en faunasoorten is in de Wnb opgedeeld in twee beschermingscategorieën: 

 Strikt beschermde soorten: 

- Soorten van de Vogelrichtlijn (art. 3.1); 

- Soorten van de Habitatrichtlijn (art. 3.5). 

 Overige beschermde soorten: 

- Nationaal beschermde soorten (art. 3.10). 

 

Voor beide categorieën geldt dat het verboden is opzettelijk exemplaren te 

doden, vangen of plukken, en voortplantingsverblijfplaatsen of rustplaatsen 

opzettelijk te vernielen of te beschadigen. Een belangrijk verschil tussen beide 

beschermingsregimes is dat voor de strikt beschermde soorten ook het opzet-

telijk verontrusten verboden is, terwijl dit voor de overige beschermde soorten 

niet het geval is. 

 

Voor vogels geldt daarnaast dat het opzettelijk storen niet verboden is in geval 

de storing niet van wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de 
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desbetreffende vogelsoort. Echter, voor vogels die staan op van bijlage II van 

de Conventie van Bern geldt deze uitzondering niet. 

Onder de Wnb is de huidige lijst met jaarrond beschermde nesten in standge-

houden. Dat houdt in dat voor de op deze lijst genoemde vogelsoorten de 

nestplaats ook buiten het broedseizoen beschermd is. 

 

Het beschermingsregime van de overige (nationaal) beschermde soorten is voor 

elke soort gelijk. Wel kunnen provincies bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstel-

ling van de verbodsbepalingen in artikel 3.10 verlenen voor deze soorten. Deze 

zogenaamde vrijstellingslijsten zijn opgenomen in de provinciale verordenin-

gen en komen tussen de provincies grotendeels overeen. De provincie Drenthe 

heeft in haar provinciale omgevingsverordening opgenomen dat voor in totaal 

24 soorten een vrijstelling geldt van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste 

lid uit de Wnb. Een overzicht van deze soorten is opgenomen in bijlage 1. 

 

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afge-

legde veldbezoek, via Quickscanhulp.nl
1
 soortinformatie uit de Nationale Data-

base Flora en Fauna
2
 opgevraagd (© NDFF - Quickscanhulp.nl 06-06-2016 

14:29:19). Hieruit blijkt dat uit de omgeving van het plangebied diverse waar-

nemingen van beschermde planten- en diersoorten bekend zijn. Onderstaand 

wordt (indien van toepassing) nader ingegaan op deze en andere 

soort(groep)en. 

 

De vegetatie in het gebied bestaat voor het overgrote deel uit aangeplante 

akkergewassen. Aan de randen van de akkers zijn ook kleine grasstroken aan-

wezig met plantensoorten als gestreepte witbol, glanshaver, grote vossen-

staart, Jakobskruiskruid en kropaar. In de watergangen in en langs de rand van 

het projectgebied zijn soorten als bultkroos, grote egelskop, liesgras en riet 

zijn aangetroffen. Al deze plantensoorten duiden op voedselrijke tot zeer 

voedselrijke omstandigheden. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetrof-

fen en gezien inrichting en gebruik ook niet te verwachten. 

 

In het gebied is geen bebouwing of opgaand groen aanwezig. Daarom kunnen 

vleermuisverblijfplaatsen worden uitgesloten. Mogelijk is het gebied wel on-

derdeel van het foerageergebied van in de omgeving verblijvende vleermuizen. 

Door het ontbreken van opgaand groen heeft het gebied naar verwachting geen 

belangrijke functie voor foeragerende vleermuizen. Er zijn hooguit enkele 

                                                   
1 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF 

wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen 

of een beschermde soort wel of niet in het projectgebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl 

geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het pro-

jectgebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarne-

mingen gebruikt. 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank 

van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame 

planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. Informatie is te vinden op 

www.natuurloket.nl. 

INVENTARISATIE 

http://natuurloket.nl/diensten/abonnement


 

Ruimtelijke onderbouwing Energiepark Duurkenakker - 3 december 2018 
 

30 

soorten te verwachten die in open gebieden kunnen jagen, zoals laatvlieger en 

rosse vleermuis, waarbij de eerste soort uit de omgeving van het gebied be-

kend is
1
. 

 

In het gebied zijn geen (sporen van) beschermde grondgebonden zoogdiersoor-

ten aangetroffen. Verblijfplaatsen van deze soorten worden ook niet verwacht, 

door het ontbreken van geschikt leefgebied. Mogelijk is het gebied wel onder-

deel van het foerageergebied van steenmarter.  

Tijdens het veldonderzoek zijn in het gebied ree en haas aangetroffen. Beide 

zijn algemeen voorkomende zoogdiersoorten volgens de Ffw. Het ontwerp voor 

het zonnepark houd hier rekening mee. Er worden reeën in- en uitgangen in 

het hekwerk gemaakt. 

Verder zijn in het gebied enkele andere algemeen voorkomende grondgebon-

den zoogdieren te verwachten, zoals aardmuis, veldmuis, hermelijn en woel-

rat. Om ook doorgang van de kleine zoogdieren mogelijk te maken wordt er 

een open ruimte van 10 cm onder het raster van het hekwerk gerealiseerd. 

 

In het gebied zijn geen nesten aangetroffen en te verwachten van vogelsoorten 

met een jaarrond beschermde nestplaats. Het gebied vormt mogelijk wel on-

derdeel van het foerageergebied van kerkuil, een soort met een jaarrond be-

schermde nestplaats, die in gebouwen in de omgeving van het projectgebied 

zou kunnen broeden. De soort is namelijk bekend uit de omgeving van het 

gebied
1
. 

Tijdens het veldbezoek werden aan de noordrand van het gebied foeragerende 

roeken waargenomen. Deze soort heeft eveneens een jaarrond beschermde 

nestplaats.  

In het gebied zijn verder algemene broedvogels te verwachten. Het gaat hier-

bij in de eerste plaats om akkervogels, waaronder gele kwikstaart, kievit en 

veldleeuwerik. In de watergangen kunnen algemene riet- en watervogels tot 

broeden komen, zoals kleine karekiet, meerkoet en wilde eend. Op het spoort-

alud net buiten het gebied broeden ook vogels van struwelen en ruigtes, waar-

onder grasmus en roodborsttapuit.  

 

Voor beschermde amfibieën, zoals bruine kikker, bastaardkikker en gewone 

pad, is in het gebied voortplantingsbiotoop aanwezig in de watergangen. Daar-

naast is voor deze beschermde amfibieën overwinterbiotoop aanwezig op het 

land en in de waterbodem. De meer kritische beschermde amfibiesoorten, 

zoals rugstreeppad, zijn niet bekend uit de omgeving van het gebied en wor-

den ook niet in het gebied verwacht. In het gebied ontbreekt geschikt leefge-

bied voor deze en andere beschermde amfibieënsoorten. 

 

Voor kleine modderkruiper is potentieel leefgebied aanwezig in de watergan-

gen in het gebied en er is een oude waarneming van deze soort uit de omge-

ving van Zuidbroek bekend
3
. Tijdens het veldonderzoek is daarom een 

                                                   
3 Brouwer, T., B. Crombaghs, A. Dijkstra, A.J. Scheper & P.P. Schollema (2008) Vissenatlas 

Groningen Drenthe. Bedum: Uitgeverij Profiel.  
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schepnetinventarisatie uitgevoerd in de watergangen in en langs het gebied, 

waarbij kleine modderkruiper niet is aangetroffen. Op basis daarvan wordt 

kleine modderkruiper niet in de watergangen langs de rand van het gebied 

verwacht. Andere beschermde vissoorten worden niet verwacht, vanwege het 

ontbreken van waarnemingen in de wijde omgeving van het gebied en de af-

wezigheid van geschikt biotoop. 

 

Beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen en ongewervelden kunnen 

op basis van het terreingebruik en de terreingesteldheid worden uitgesloten. 

 

De plaatsing van zonnepanelen heeft naar verwachting geen negatief effect op 

het foerageergebied van vleermuizen. Bovendien zijn foeragerende vleermui-

zen vooral langs de (te behouden) randen van het projectgebied te verwach-

ten.  

De ontwikkelingen hebben naar verwachting ook geen negatief effect op de 

geschiktheid van het terrein voor steenmarter. Daarom worden negatieve ef-

fecten op het foerageergebied van deze soort op voorhand niet verwacht.  

 

De ontwikkelingen hebben naar verwachting weinig tot geen effect op het 

foerageergebied van kerkuil. Het gebied verandert als foerageergebied van 

kerkuil, maar gaat niet als zodanig verloren. Tussen en langs de randen van 

zonnepaneelvelden blijft ruimte over voor vegetatie, waarin kleine zoogdieren 

kunnen leven. Bovendien is in de omgeving van het gebied in ruime mate al-

ternatief foerageergebied aanwezig.  

De noordrand van het gebied is onderdeel van het foerageergebied van roeken. 

Dit betreft echter maar een klein deel van het foerageergebied van in de om-

geving verblijvende roeken, die een beduidend groter foerageergebied heb-

ben. Daarom worden negatieve effecten op roek naar aanleiding van de 

plannen niet verwacht. 

 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in 

gebruik zijnde nesten van vogels worden verstoord of vernietigd, wat bij wet 

verboden is (Wnb art. 3.1 en 3.5). Vernietiging of verstoring van in gebruik 

zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering 

van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. De Wnb 

kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een 

broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli loopt. 

Binnen het plangebied komen enkele algemene beschermde zoogdier- en amfi-

biesoorten voor. Als gevolg van de beoogde plannen kunnen verbodsovertre-

dingen worden verwacht (Wnb art. 3.10). In het geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen geldt voor de te verwachten beschermde soorten echter een 

vrijstelling voor de relevante verbodsbepalingen. Aan deze vrijstelling zijn 

geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten 

is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet aan de orde. 

TOETSING 
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4 . 7 . 3  C o n c l u s i e  

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetrof-

fen terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van 

de natuurwaarden ontstaan. 

 

Het plan is uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming. 

4 . 8   

B o d e m  

Bodemvervuiling kan een rol spelen bij de totstandkoming van nieuwe ontwik-

kelingen. De tijd dat elke vervuiling moest worden aangepakt, ligt achter ons. 

Belangrijkste criterium hierbij is of de vervuiling zodanig is dat er sprake is van 

risico's voor gezondheid of milieu. In de praktijk blijken er vrijwel nooit risico's 

te zijn voor de gezondheid van mensen. Milieurisico's (verspreiding en ecolo-

gie) komen wel voor, maar meestal gaat het erom dat eventuele vervuilingen 

afstemming vereisen met bepaalde ontwikkelingen.  

 

Op dit moment is er sprake van een omslag van saneren naar beheren en be-

hoeven alleen de zogeheten ‘ernstige vervuilingen’ in meer of mindere mate 

aangepakt te worden. De maatregelen worden daarbij afgestemd op de func-

tie. Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming 

(Wbb). Het doel van de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bo-

demverontreinigingen ontstaan. Voor bestaande bodemverontreinigingen is 

aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van verontreiniging) en op 

welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de bodemkwaliteit 

tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is, 

waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor 

de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste 

bodemkwaliteit. 

 

Op de bodemkwaliteitskaart (Regionale Nota bodembeheer provincie Gronin-

gen) is het gebied aangegeven als bodemfunctie AW2000. De verwachting is 

dat de grond (boven- en ondergrond) voldoet aan de achtergrondwaarde.  

 

De bodemkwaliteit staat de ontwikkeling niet in de weg. 

4 . 9   

V o r m v r i j e  m . e . r . - b e o o r d e l i n g  

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het 

kader van het bestemmingsplan plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of 

m.e.r.-beoordelingplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit 
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m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd gezag bij de 

betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden vol-

doen, na te gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-

richtlijn milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen: 

- de kenmerken van de projecten; 

- de plaats van de projecten; 

- de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Realisatie van projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit milieu-

effectrapportage genoemd. Wel leidt het project tot de herinrichting van een 

stuk landelijk gebied. Het project blijft echter ruimschoots onder de drempel-

waarde voor landinrichtingsprojecten uit het Besluit m.e.r. (125 ha). 

Gelet op de omvang van het totale project (circa 50 ha), de kenmerken van 

het project (zonnepark) en de aard van de effecten (zeer beperkt), wordt 

geconcludeerd dat het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of het doorlopen 

van een m.e.r.-procedure niet aan de orde is. 

 

 





 

Ruimtelijke onderbouwing Energiepark Duurkenakker - 3 december 2018 
 

35 

5 5  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Er zijn geen gemeentelijke kosten (met uitzondering van de kosten voor het in 

procedure brengen van de omgevingsvergunning) aan het plan verbonden. De 

kosten die de gemeente maakt voor de procedure kunnen worden gedekt uit 

de leges.  

 

De betrokken gronden zijn in eigendom van agrarische ondernemers en worden 

voor een periode van maximaal 30 jaar tegen een vergoeding verpacht aan de 

initiatiefnemer. 

 

Gelet op de aard en omvang van het planvoornemen kan een exploitatieplan 

achterwege blijven. De kosten voor de uitvoering van het planvoornemen en 

daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van de initiatiefnemers. 

De initiatiefnemers hebben een overeenkomst “vrijwaring planschade” onder-

tekend. 
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