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1. Voorstel 

• Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State; 

• De zienswijzen te heroverwegen en gegrond te verklaren; 

• De nota ‘zienswijze, commentaar en wijziging’ opnieuw vast te stellen; 

• Het bestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines’ met 

planidentificatie NL.IMRO.1952.bpmigfpkleinwind-va01 gewijzigd vast te stellen; 

 

2. Inleiding 

De Raad van State heeft zich op 24 januari 2018 uitgesproken over het beroep van TenneT tegen 

het facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines (Uitspraak 201608033/1/R3). De Raad van 

State heeft het beroep van TenneT tegen het bestemmingsplan gegrond verklaard en het 

raadsbesluit vernietigd. In het bestemmingsplan is volgens de Raad van State onvoldoende rekening 

gehouden met de afstand tot hoogspanningsleidingen. Vanwege de vernietiging van het 

bestemmingsplan is het noodzakelijk het bestemmingsplan aan te passen en opnieuw te laten 

vaststellen. Omdat de uitspraak slechts betrekking heeft op een voorwaarde in het toetsingskader 

wordt voorgesteld op basis van het eerdere ontwerpplan een nieuw besluit te nemen. De 

wijzigingen in het bestemmingsplan zijn namelijk beperkt. Het plan is dan ook niet opnieuw als 

ontwerp ter inzage gelegd. In de memo die als bijlage is toegevoegd wordt de aanpassing van het 

bestemmingsplan verder toegelicht. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Het facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines is door een uitspraak van de Raad van State 

vernietigd. Het beroep was ingesteld door TenneT vanwege regels over afstand tot 

hoogspanningsleidingen. In het bestemmingsplan was onvoldoende rekening gehouden met de 

afstand tot hoogspanningsleidingen. Vanwege de uitspraak is het noodzakelijk het bestemmingsplan 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93708&summary_only=&q=
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aan te passen en opnieuw te laten vaststellen door de raad. De wijzigingen in het bestemmingsplan 

zijn zeer beperkt. Ook wordt aangesloten bij de eerdere zienswijzen. Het plan is daarom niet 

opnieuw als ontwerp ter inzage gelegd. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is de raad bevoegd tot het 

vaststellen van bestemmingsplannen.  

5. Beoogd effect 

Dit bestemmingsplan maakt het plaatsen van windturbines in (voormalig) Slochteren met een 

ashoogte van maximaal 15 meter mogelijk. Vanwege de vernietiging van het eerder vastgestelde 

bestemmingsplan is het van belang om snel een nieuw besluit te nemen zodat toekomstige 

aanvragers van kleine windturbines niet te lang hoeven te wachten. Dit is de reden dat het plan 

alleen betrekking heeft op het voormalig grondgebied van Slochteren.  

  

6. Historische context 

Het oorspronkelijke bestemmingsplan is op 7 juli 2016 door de raad van Slochteren vastgesteld. Bij 

dit besluit zijn de zienswijzen van TenneT en de provincie gedeeltelijk overgenomen. Omdat de 

raad van Slochteren een afwijkende afstandsnorm heeft vastgesteld (werpafstand wiek molens op 

basis van 1,5 keer nominaal toerental in plaats van 2 keer nominaal toerental) heeft TenneT beroep 

ingesteld. De Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en het besluit vernietigd. 

Vanwege strijdigheid met de omgevingsverordening heeft de provincie een reactieve aanwijzing 

afgegeven op het deel van het plan dat betrekking heeft op bouwen buiten het bouwvlak. De 

provincie heeft vervolgens een ‘pilotregeling’ opgezet als experiment voor het plaatsen van kleine 

windturbines buiten het bouwvlak onder voorwaarden. Op verzoek van het college van Slochteren is 

door Gedeputeerde Staten aan Slochteren op 21 november 2017 de status van ‘pilotgemeente’ 

gegeven. Inmiddels is er op basis van deze status aan één aanvraag medewerking verleend. Uw raad 

heeft in februari 2018 een ’verklaring van geen bedenking’ afgegeven voor het plaatsen van een 

kleinschalige windturbine buiten een bouwvlak van een boerderij in Overschild. 

7. Argumenten 

 

7.1 Uitspraak Raad van State 

Vanwege de vernietiging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk het bestemmingsplan aan te 

passen en opnieuw te laten vaststellen. Door het plan aan te passen aan de uitspraak van de Raad 
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van State wordt het plan ook in lijn gebracht met de eerdere zienswijze van TenneT. 

 

7.2 Aansluiten bij provinciaal beleid 

In het bestemmingsplan is rekening gehouden met de status van ‘pilotgemeente’ die voor het 

grondgebied van voormalig Slochteren geldt sinds november 2017. Door deze aanpassing wordt ook 

tegemoet gekomen aan de eerdere zienswijze en reactieve aanwijzing van de provincie. 

 

7.3 Afhandeling aanvragen 

Door de vernietiging van het facetbestemmingsplan is het nu niet mogelijk om goed medewerking 

te verlenen aan aanvragers van kleine windturbines. Het is dan ook van belang om snel een nieuw 

besluit te nemen zodat toekomstige aanvragers niet te lang hoeven te wachten. Dit is dan ook de 

reden dat het plan zich nu beperkt tot het voormalig grondgebied van Slochteren. De effecten voor 

het overig deel van de gemeente zijn beperkt. Het bestaande beleid in voormalig Menterwolde 

biedt al mogelijkheden voor kleine windturbines en op basis van het huidige bestemmingsplan 

‘Buitengebied’ van voormalig Hoogezand-Sappemeer zijn er bij boerderijen ook mogelijkheden via 

een ‘reguliere Wabo-procedure’.  

 

7.4 Grenscorrectie gemeente Groningen 

Door de grenscorrectie tussen de gemeenten Groningen en Slochteren (per 1 januari 2017) sinds de 

eerdere vaststelling van het facetbestemmingsplan (in juli 2016) is het nu relevant de plangrens 

hierop aan te passen. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Zonder vaststelling van een nieuw bestemmingsplan is het niet mogelijk om via een snelle en 

goedkope manier (via een reguliere Wabo-procedure) vergunningen te verlenen voor kleinschalige 

windturbines in voormalig Slochteren. Medewerking is alleen mogelijk via een uitgebreide Wabo 

procedure. Dit is nadelig voor aanvragers vanwege de hogere leges en een langere proceduretijd, 

namelijk 26 weken in plaats van 8 weken. 

9. Financiële paragraaf 

Het bestemmingsplan is binnen de eigen organisatie gemaakt. Er zijn geen andere kosten dan de 

ambtelijke uren.  

10. Communicatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld zal het plan worden gepubliceerd in de Staatscourant, in 

de Regiokrant en op de gemeentelijke website. De indieners van zienswijzen en de 
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vooroverlegpartners worden hiervan op de hoogte worden gesteld. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

• Na vaststelling zal het bestemmingsplan uiterlijk op 4 juli 2018 worden bekendgemaakt en 

ligt het gedurende zes weken voor beroep ter inzage. Het bestemmingsplan zal tevens op 

de site van Ruimtelijke Plannen worden geplaatst. 

• De planning is later dit jaar een uniforme regeling voor kleinschalige windturbines in 

Midden-Groningen op te stellen. Daarbij wordt het bestaande beleid (van voormalig 

Slochteren en Menterwolde) als uitgangspunt genomen en toegepast op Midden-Groningen. 

Vervolgens zal dit worden meegenomen in de bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan 

zal wel de gebruikelijke procedure doorlopen (met inspraak, vooroverleg en een 

zienswijzeperiode). 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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