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1. Voorstel 

• Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het project “zonnepark 

Molenwaard” op de percelen gelegen nabij de Gorechtlaan te Hoogezand, zoals aangevraagd 

door Solarfields op 21 maart 2018, aanvraagnummer 3506205; 

• Te bepalen dat deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring kan 

worden aangemerkt als er geen zienswijzen worden ingediend. 

 

2. Inleiding 

Op 21 maart 2018 is een omgevingsvergunnning aangevraagd voor het project ‘zonnepark 

Molenwaard”. Solarfields wil op de locatie gelegen tussen de Woldweg en de Gorechtlaan, ten 

noorden van de Burgemeester van Roijenstraat een zonnepark van 31 hectare realiseren. 

In de aanloop naar deze aanvraag zijn er door Solarfields in samenwerking met de gemeente een 

drietal avonden georganiseerd om tot overeenstemming te komen met de omgeving. De eerste 

avond was een informatieve avond op 16 oktober 2018 in het buurtgebouw Spokie aan de 

Erasmusweg in Hoogezand. Op deze avond werden omwonenden geïnformeerd over de plannen van 

Solarfields, hiernaast konden geïnteresseerden zich aan melden voor een ‘denktanksessie’. De 

denktanksessie is georganiseerd op 12 december 2017 en werd naast de medewerkers van 

Solarfields begeleid door twee landschapsarchitecten van MD Landschapsarchitecten. De uitkomst 

van deze avond is op 13 februari 2018 gepresenteerd aan de omwonenden. Deze landschappelijke 

inpassing maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. De aanvraag 

omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing is op 16 maart 2018 ingediend.  

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen waar uw raad nu om gevraagd wordt is onderdeel van 

de procedure om tot een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing te komen.   
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3. Publiekssamenvatting 

Solarfields heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een zonnepark van 

31 hectare. De naam van dit zonnepark is Molenwaard en het wordt gerealiseerd in een gebied dat 

in het verleden bedoeld was als uitbreidingslocatie voor woningbouw. De locatie is gelegen tussen 

de Woldweg en de Gorechtlaan, ten noorden van de Burgemeester van Roijenstraat in Hoogezand. 

De gemeenteraad van de gemeente Midden-Groningen wordt nu gevraagd om een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit plan. De ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen is nodig omdat het hier om een herontwikkeling gaat van dit gebied. De bevoegdheid 

ligt bij de gemeenteraad.  

Om de omgeving goed mee te nemen in het plan voor het zonnepark zijn er meerdere 

inloopavonden georganiseerd. De eerste avond was een informatieve avond op 16 oktober 2017 

waarin de plannen zijn voorgelegd aan de omwonenden ook werden zij uitgenodigd om mee te 

denken. Voor de ‘denktank’ sessies op 12 december 2017 december zijn bij benadering 25 

omwonenden bereid geweest om mee te denken over de landschappelijke inpassing van het 

zonnepark. Het eindresultaat is op 13 februari gepresenteerd. Deze landschappelijke inpassing 

maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.  

4. Bevoegdheid van de raad 

- Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol 

5. Beoogd effect 

De afgifte van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zodat de ontwerp 

omgevingsvergunning ter inzage kan worden gelegd. 

6. Historische context 

Dit onderwerp wordt nu voor het eerst aan de raad voorgelegd. 

 

7. Argumenten 

1.a. Voor het afwijken van het bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing vereist. 

Omdat het project in strijd is met het geldende bestemmingsplan kan alleen medewerking worden 

verleend door verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit strijdig gebruik met 

toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). 



   

 Pagina: 3 van 6 

 Datum: 16 mei  2018 

 Zaak: 2018-004402 

 

 

Dit is een omgevingsvergunning voor een activiteit die niet in strijd is met de goede ruimtelijke 

ordening en waarvan het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Deze mogelijkheid is 

in de plaats gekomen van de projectbesluitbevoegdheid, die voor de inwerkingtreding van de Wabo 

in artikel 2.10, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening was vastgelegd. 

 

De wet schrijft voor dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden toegepast. Dat wil 

zeggen, dat een ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage wordt gelegd en dat 

gelegenheid wordt geboden voor het indienen van zienswijzen. Deze eerste stap is nu genomen. Na 

afloop van de zienswijzetermijn kan de omgevingsvergunning worden verleend en de definitieve 

verklaring van geen bedenkingen worden afgegeven. De ingediende zienswijzen zijn bij de 

besluitvorming betrokken.  

 

Het college is bevoegd de (ontwerp)omgevingsvergunning te verlenen. Uw raad is bevoegd om de 

verklaring van geen bedenkingen af te geven.  

Voordat de door Solarfields gevraagde (ontwerp)omgevingsvergunning verleend kan worden moet 

worden aangetoond zijn dat de plannen niet in strijd zijn met de ruimtelijke ordening. De aanvraag 

moet zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing treft u als 

bijlage aan. Hieruit blijkt dat het beoogde zonnepark ruimtelijk aanvaardbaar is. Verder i de 

aanvraag in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van milieu, flora en fauna en 

externe veiligheid. 

1.b Voor het voeren van de Wabo procedure is de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen 

een vereiste. 

In het besluit omgevingsrecht (artikel 6.5, lid 1) is bepaald op grond van artikel 2.27 van de Wabo 

dat de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat het college in dit 

geval de gevraagde omgevingsvergunningen kan verlenen. 

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft op 26 april 2011 

bepaald dat er voor het afwijken van een bestemmingsplan waar de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure van toepassing is, géén verklaring van bedenkingen is vereist, tenzij 

sprake is van: 

- Het aanleggen van nieuwe (spoor) weg- en waterinfrastructuur met bijbehorende 

bouwwerken en andere werken; 

- Bouwprojecten al dan niet met bijbehorend gebruik en andere werken, als gevolg van 

gebiedsinrichting, herinrichting en/of reconstructie. 
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In onderhavig geval is er sprake van herinrichting van het gebied waardoor uw raad wordt verzocht 

de benodigde (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze ontwikkeling. 

1.c Gebiedsvisie voor zonneparken is in ontwikkeling. 

Dit zonnepark is gelegen binnen het in de Provinciale Omgevingsverordening aangeduide stedelijk 

gebied. Hierdoor kan de gemeente zonder medewerking van de provincie een omgevingsvergunning 

verlenen. Wij zijn bezig met het opstellen van een gebiedsvisie, waarin gebieden/locaties worden 

aangegeven waarbinnen zonneparken aangelegd kunnen worden. In de loop van het huidig jaar 

zullen wij dit stuk aan u voorleggen en ook bespreken met de inwoners en belanghebbenden. Een 

dergelijke visie is op grond de Provinciale Omgevingsverordening nodig om vergunningen voor 

zonneparken te kunnen verlenen. 

1.d Relatie met plannen in procedure. 

In een eerder stadium is door de provincie medewerking toegezegd aan de realisatie van een aantal 

parken. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer is medewerking verleend aan het park Midden-

Groningen. In de gemeente Menterwolde aan de parken op de voormalige crossbaan, Duurkenakker 

en van der Valk. Deze aanvragen zijn in procedure zijn of al verleend. Door de raad van 

Menterwolde zijn de zonneparken op de lijst geplaatst van categorieën van gevallen waarin een 

verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad niet is vereist. Deze lijst is voor het 

grondgebied van de voormalige gemeente Menterwolde nog steeds van kracht. Deze parken worden 

dan ook niet aan u voorgelegd voor de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

- 

9. Financiële paragraaf 

Om het risico op eventuele claims van planschade van omwonenden af te dekken, is een 

planschadeovereenkomst afgesloten met Solarfields. Hierin verklaart Solarfields de eventueel uit te 

keren planschade te zullen vergoeden aan de gemeente. 

 

10. Communicatie 

- De ontwerpvergunning wordt, voorafgaand aan de terinzagelegging, op de wettelijk 

voorgeschreven wijze in de Staatscourant en in de Regiokrant gepubliceerd en op de 

gemeentelijke website geplaatst.  

- De ontwerpvergunning, ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ruimtelijke 

onderbouwing worden voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Er kunnen 
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zienswijzen worden ingediend.  

 

Solarfields is op de hoogte van de voorgenomen behandeling in de raad van bijgevoegde 

raadsvoordracht op 7 juni 2018 in de oordeelsvormende raadsvergadering; 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Draagvlak 

In de aanloop naar deze aanvraag zijn er door Solarfields in samenwerking met de gemeente een 

drietal avonden georganiseerd om tot overeenstemming te komen met de omgeving. De eerste 

avond was een informatieve avond op 16 oktober 2018 in het buurtgebouw Spokie aan de 

Erasmusweg in Hoogezand. Op deze avond werden omwonenden geïnformeerd over de plannen van 

Solarfields, hiernaast konden geïnteresseerden zich aan melden voor een ‘denktanksessie’. De 

denktanksessie is georganiseerd op 12 december 2017 en werd naast de medewerkers van 

Solarfields begeleid door twee landschapsarchitecten van MD Landschapsarchitecten. De uitkomst 

van deze avond is op 13 februari 2018 gepresenteerd aan de omwonenden. 

Procedure 

De uitgebreide procedure omgevingsvergunning bevat de volgende stappen. Op basis van afdeling 

3.4 Awb, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen van uw raad wordt samen met de ontwerp 

omgevingsvergunning (bevoegdheid van het college) ter inzage gelegd voor een periode van 6 

weken. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijze indienen. Hierna moet uw raad besluiten 

of u wel of niet de verklaring van geen bedenkingen afgeeft zodat daarna het college kan besluiten 

de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen. Tegen het definitieve besluit kunnen 

belanghebbenden in beroep gaan.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

R. Munniksma 

Burgemeester 

H. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 
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1 Concept-raadsbesluit 

2 Ruimtelijke onderbouwing 

3 Landschappelijke inpassing 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


