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De raad van de gemeente Midden-Groningen, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de datum 6 februari 2018, 

gelet op artikel 37; 

 

overwegende dat: 

• De aanvraag omgevingsvergunning, door EAZ Wind voor het plaatsen van een kleine 

windturbine op het adres Eemskanaal Zz 8 in Overschild  op 14 augustus 2017 door het 

bevoegd gezag is ontvangen; 

• De aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan Buitengebied 2012 en het 

Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines omdat de windturbine buiten het 

bouwvlak wordt geplaatst; 

• De aanvraag ook is aan te merken als een aanvraag om gronden of bouwwerken te 

gebruiken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van 

de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo); 

• De aanvraag is in strijd met het Facetbestemmingsplan Kleinschalige windturbines omdat de 

provincie een reactieve aanwijzing heeft afgegeven op het deel van het plan dat betrekking 

heeft op het plaatsen van windturbines buiten het bouwvlak.  

• De provincie Groningen de gemeente Slochteren op 21 november 2017 heeft aangewezen 

als pilotgemeente voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 

meter. 

• Door de aanwijzing van Slochteren als pilotgemeente en het toepassen van de 

maatwerkmethode is de strijdigheid ten aanzien van het provinciaal beleid en het 

Facetbestemmingsplan opgeheven. 

• Het verlenen van medewerking alleen mogelijk is op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, 

onder 3° van de Wabo, als de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke 
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onderbouwing; 

• Het bevoegd gezag de gevraagde omgevingsvergunning pas kan verlenen nadat de 

gemeenteraad van Slochteren ‘een verklaring van geen bedenkingen’ zoals bedoeld in 

artikel 2.27 van de Wabo, heeft afgegeven; 

• De ruimtelijke onderbouwing (zoals toegevoegd als bijlage), die ingaat op alle relevante 

omgevingsaspecten, aantoont dat het plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening; 

 

Besluit 

 

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

Eemskanaal Zz 8 in Overschild, af te geven.  

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 februari 2018 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Rein Munniksma 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 

 


