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1. Voorstel 

1. 1. De verklaring van geen bedenkingen, voor het plaatsen van een kleine windturbine op het 

adres Eemskanaal Zz 8 in Overschild, af te geven. 

 

2. Inleiding 

Op 14 augustus 2017 heeft EAZ Wind een kleine windturbine buiten het agrarische bouwperceel van 

Eemskanaal Zz 8 in Overschild aangevraagd. De windturbine zal de boerderij met 3 omliggende 

woningen van groene stroom gaan voorzien. De aanvraag was in strijd met de regels van de 

provinciale omgevingsverordening (POV) vanwege situering buiten het bouwvlak. Deze strijdigheid 

is opgeheven doordat Gedeputeerde Staten de gemeente Slochteren op 21 november 2017 als 

‘pilotgemeente voor kleine windturbines’ heeft aangewezen op basis van het verzoek van het 

college van Slochteren. Medewerking aan het plan is alleen mogelijk met een uitgebreide 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan mits er sprake is van een goede 

ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de raad.  

 

3. Publiekssamenvatting 

EAZ Wind heeft namens Energievereniging ‘Op de tip’ een aanvraag omgevingsvergunning ingediend 

om een kleinschalige windturbine te plaatsen bij een boerderij op het adres Eemskanaal Zz 8 in 

Overschild. De windturbine zal de boerderij met 3 omliggende woningen van groene stroom gaan 

voorzien. De aanvraag was in strijd met het provinciaal beleid vanwege plaatsing buiten het 

bouwvlak. Deze strijdigheid is opgeheven doordat de provincie de gemeente Slochteren afgelopen 

jaar als ‘pilotgemeente voor kleine windturbines’ heeft aangewezen. Deze status betekent dat 

medewerking onder voorwaarden mogelijk is als experiment. Een voorwaarde is dat de uitgebreide 

procedure voor een omgevingsvergunning wordt doorlopen. Onderdelen daarvan zijn een goede 

ruimtelijke onderbouwing en een verklaring van geen bedenkingen van de raad. Dit betekent dat de 
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raad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de raad is een onderdeel van een aanvraag 

omgevingsvergunning die de uitgebreide voorbereidingsprocedure doorloopt. Dit is opgenomen in 

artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Uw raad kan bepaalde 

categorieën van gevallen aanwijzen waarvoor de verklaring niet nodig is. Een voorstel voor het 

aanwijzen van categorieën is in voorbereiding. Zolang hier nog geen besluit over is genomen, 

leggen wij alle aanvragen voor een uitgebreide omgevingsvergunning aan u voor. 

 

5. Beoogd effect 

Door mee te werken aan deze aanvraag kunnen de mogelijkheden van het vastgestelde beleid 

Kleinschalige windturbines Slochteren goed worden benut. Op basis van de pilotstatus kan ervaring 

worden opgedaan met het plaatsen van een kleinschalige windturbine buiten het bouwvlak. 

Deze regeling wordt in 2018 door de provincie geëvalueerd en zal mogelijk bij een positief 

resultaat leiden tot een aanpassing/ verruiming van het provinciaal beleid. Het eerder vastgestelde 

beleid van Slochteren en Menterwolde zal ook nu in Midden-Groningen dit jaar worden 

meegenomen bij de beleidsharmonisatie. 

 

6. Historische context 

Op 8 december 2015 heeft het college van Slochteren ingestemd met het Beleid Kleinschalige 

windturbines en het opstarten van de procedure voor een facetbestemmingsplan. Het genoemde 

beleid is samen met gemeente Menterwolde opgesteld. Onderdeel van dit beleid is het onder 

voorwaarden mogelijk maken van kleine windturbines buiten het bouwvlak van boerderijen en 

woningen. Hierdoor kunnen wij, mits goed ingepast, beter inspelen op het realiseren van duurzame 

energie voor (agrarische) ondernemers en particulieren. Op basis van dit beleid heeft de raad van 

Slochteren op 7 juli 2016 een facetbestemmingsplan vastgesteld. Vanwege strijd 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 is door Gedeputeerde Staten aan 

Slochteren op 21 november 2017 de status als pilotgemeente gegeven. De aanvraag voor 

Eemskanaal Zz 8 is ingediend vooruitlopend op de pilotstatus. 
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7. Argumenten 

De aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke onderbouwing 

1.1.  De windturbine is een initiatief van de bewoners van het buurtschap bij Eemskanaal Zz 8 in 

Overschild en kan de boerderij en de 2 nabijgelegen woningen van duurzame stroom voorzien.  

1.2. De aanvraag past binnen het gemeentelijk beleid en voldoet ook aan het provinciaal beleid en 

regels die horen bij de pilotstatus.  

1.3. De aanvraag heeft de maatwerkmethode van de provincie doorlopen, het provinciaal 

bouwheerschap heeft ingestemd met de landschappelijke inpassing. Dit is verder vastgelegd in 

de Ruimtelijke onderbouwing die is toegevoegd als bijlage. 

1.4. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Twee voorwaarden die aan het besluit worden verbonden zijn: 

• De tijdelijkheid: de vergunning geldt voor maximaal 30 jaar en 

• Er wordt rekening gehouden met een goede landschappelijke inpassing.  

Beide aspecten zijn opgenomen in de omgevingsvergunning en vragen om toezicht en mogelijk 

handhaving in de toekomst. 

 

9. Financiële paragraaf 

De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele planschade. Met de aanvrager wordt een 

planschadeovereenkomst gesloten. De aanvrager neemt de leges en overige kosten zijn voor 

rekening van de aanvrager. 

 

10. Communicatie 

Alle andere betrokkenen: de aanvrager, omgevingsdienst en provincie, gaan wij van het besluit in 

kennis stellen. Na verlening van de omgevingsvergunning zal een publicatie in de Regiokrant en op 

de website worden geplaatst.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De aanvraag is ingediend door een Energievereniging die bestaat uit een agrariër met een aantal 

omwonenden. De bewoners vormen een buurtschap. Hierdoor is het draagvlak voor deze aanvraag 

geborgd. Er zijn geen direct andere omwonenden/ betrokkenen. De omgevingsvergunning is vorig 

jaar in behandeling genomen door de backoffice van de gemeente Slochteren. Vanwege de 

herindeling is de behandeling nu overgedragen aan de Omgevingsdienst. Na het afgeven van de 

verklaring van geen bedenkingen kan de omgevingsvergunning na verwachting snel worden 

afgehandeld. Voorgesteld wordt om het voorstel aan te bieden aan de raad. De zaak is namelijk 
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vorig jaar al in behandeling genomen door de gemeente Slochteren waardoor bepaalde 

voorbereidingen (zoals het ontwerpbesluit) al zijn genomen. Daarnaast is de aanvraag afhankelijk 

van subsidie (SDE regeling) waarvoor de aanvrager zich begin maart 2018 kan aanmelden. Een 

omgevingsvergunning is een onderdeel van de subsidieaanvraag. Er zijn slechts 2 rondes per jaar 

waarvoor men zich kan aanmelden. Bij het mislopen van de subsidieronde loopt het plan minimaal 

een half jaar vertraging op of komt de financiële haalbaarheid onder druk door het ontbreken van 

subsidie. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Bijlage: 

1 Concept raadsbesluit 

2 Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing 

3 Situatietekening 

4 Landschappelijke inpassing 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


