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BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID) 

 
Kenmerk:2017004883  
Brondocumentnummer: * 

Verzenddatum: * 
 
Op 14 augustus 2017 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De 
aanvraag betreft het plaatsen van een kleine windturbine op het adres Eemskanaal Zz 8 in 

Overschild.  Dit perceel is kadastraal bekend als gemeente Slochteren, sectie W, nummer 155. 
 
OVERWEGINGEN 

• Een aanvraag omgevingsvergunning moet voldoen aan de landelijke eisen. Dit is gebaseerd 

op artikel 2.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit 
omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.  

 
• Deze aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de landelijke eisen. Op 22 augustus 

2017 hebben wij de aanvraag in behandeling genomen. 
•  
• Op deze aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Dit is 

gebaseerd op artikel 3.10 van de Wabo en afdeling 3:4 van de Awb. 
 

• Voor de ontwikkeling op grond van artikel 2.42.2 eerste lid van de Omgevingsverordening 
provincie Groningen 2016 (POV) Gedeputeerde Staten een gemeente als pilotgemeente 
voor de plaatsing van windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter kunnen 
aanwijzen. Het besluit over deze aanwijzing op 21 november 2017 is genomen. 

 
• Het ontwerpbesluit, met alle bijbehorende stukken, heeft met ingang van 21 december 

2017 zes weken ter inzage gelegen. 

 
• Tegen dit ontwerpbesluit wel/geen zienswijzen kenbaar is/zijn gemaakt. Ons commentaar 

op deze zienswijzen staat in de Nota Zienswijzen, Commentaar en Wijziging. 
 
BESLUIT 
Wij besluiten: 

1. een omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten:  
A. Het bouwen van een bouwwerk. 
B. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan Buitengebied 

2012. Hierbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke onderbouwing, zoals 
toegevoegd als bijlage bij dit besluit. 

2. De Nota Zienswijzen, Commentaar en Wijzigingen vast te stellen. 
3. De volgende zienswijzen gegrond te verklaren: 

* 
4. De volgende zienswijzen ongegrond te verklaren: 

* 
5. De volgende zienswijzen buiten behandeling te laten: 

* 
 
Op pagina * tot en met * staan nadere overwegingen en voorwaarden. Deze maken deel uit van dit 

besluit. Voor, tijdens en na de werkzaamheden dient u zich te houden aan deze bepalingen. 
 
 
Besloten op dd/mm/jj 
 
 

Rein Munniksma     Henk Mulder 
Burgemeester      Secretaris 
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De volgende stukken maken deel uit van de verleende vergunning: 

• Aanvraagformulier ontvangen 14 augustus 2017. 
• Situatietekening ontvangen 14 augustus 2017    . 
• Bijbehorende technische tekeningen kenmerk *, ontvangen 14 augustus 2017. 
• Constructieberekening ontvangen 14 augustus 2017. 
• Beplantingsplan ontvangen 7 november 2017 . 
• Toelichting aanvraag, ontvangen 14 augustus 2017. 
• Melding activiteitenbesluit. 

• Planschadeovereenkomst. 
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A. ACTIVITEIT HET BOUWEN VAN EEN BOUWWERK 

 
1. Toetsingscriteria  

Op grond van artikel 2.10 van de Wabo wordt de omgevingsvergunning geweigerd als naar het 
oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk is dat de activiteit het bouwen van een bouwwerk 
voldoet aan het Bouwbesluit, de bouwverordening, de redelijke eisen van welstand en het 
vigerende bestemmingsplan.  

 

2. Overwegingen 
De aanvraag is getoetst aan de beoordelingscriteria opgesomd in artikel 2.10 van de Wabo. Daaruit 
blijkt dat: 
• het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’. 

• het aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan de regels gesteld krachtens of bij het 
Bouwbesluit 2012. 

• het aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan de Gemeentelijke bouwverordening, incl. 14e 
wijziging van de gemeente Slochteren. 

• welstandscommissie Libau op 28 juni 2017 geoordeeld heeft dat het bouwplan voldoet aan de 
redelijke eisen van welstand, zoals opgenomen in de Welstandsnota 2015. 

• het bouwplan in strijd is met het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’  en de 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (POV).  
 

****** 
Op grond van artikel 2.10 lid 2 van de Wabo wordt een aanvraag omgevingsvergunning, die strijdig 
is met het bestemmingsplan en Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (POV) tevens 
aangemerkt als aanvraag om vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c 
van de Wabo. De aanvraag wordt slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing 
van artikel 2.12 van de Wabo niet mogelijk is. Onder de activiteit ‘het gebruiken van gronden en 
bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’ wordt nader ingegaan op de overwegingen om af 

te wijken van de planregels. 
 
Het bouwplan moet worden uitgevoerd in overleg met de gemeente Midden-Groningen. De 
meegestuurde start- en gereedmeldingsformulieren graag invullen en opsturen.  
 
Contactmomenten met de gemeente Midden-Groningen: 

 
NB:  De nadere voorwaarden na vergunningverlening worden in een later stadium nog ingevuld. 
 
****** 
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B. ACTIVITEIT HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN EN BOUWWERKEN IN STRIJD MET EEN 

BESTEMMINGSPLAN 
  

1. Toetsingscriteria  
De aanvraag is in strijd met het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ en het 
Facetbestemmingsplan Kleinschalige windturbines omdat: 

• De kleine windmolen buiten het bouwvlak wordt geplaatst (binnen de bestemming 
‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. 

 
Op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3° van de Wabo verlenen wij medewerking aan de 
aanvraag. De raad van de gemeente Slochteren heeft de bevoegdheid tot het voeren van deze 
procedure (3.10 van de Wabo) gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Slochteren.  
 

2. Overwegingen 
De aangevraagde activiteit is niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening, omdat: 
• De aanvraag voldoet aan de voorwaarden van het gemeentelijk beleid Kleinschalige 

windturbines, zoals vastgesteld op 8 december 2015. 
• 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. 

• Op basis van deze status kunnen wij afwijken van het bestemmingsplan voor het oprichten van 
maximaal 3 windturbines met een ashoogte van maximaal 15 meter binnen een zone van 25 
meter rond een agrarisch bouwperceel, mits in de voorwaarden is geborgd dat: 

i. De maatwerkmethode wordt toegepast onder begeleiding van een bij de 
provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en 

landschapsarchitectuur en; 
ii. De zone rond het bouwperceel niet is gelegen in NNN (Natuur Netwerk 

Nederland) gebieden of bos- en natuurgebieden buiten het NNN. 
• De provincie heeft aangegeven dat de maatwerkmethode correct is toegepast. Dit wordt onder 

het kopje ‘procedure’ en in de ‘Ruimtelijke onderbouwing’ in de bijlage toegelicht.  
• Door de aanwijzing als pilotgemeente en het toepassen van de maatwerkmethode is de 

strijdigheid ten aanzien van het Facetbestemmingsplan opgeheven. 
• De locatie ligt op zeer ruime afstand van een hoogspanningsleiding (1500 meter), zodat er 

ruimtschoots wordt voldaan de voorgeschreven afstand van TenneT. Op basis van 2 keer 
nominaal toerental is de minimale benodigde afstand 180 meter. 

• Vanwege de aansluiting bij het gemeentelijk beleid, en de wens van de gemeente om het 
provinciaal beleid te verruimen, is het is zeer wenselijk medewerking te verlenen aan deze 
procedure. 

 
3. Procedure 

Op grond van artikel 6.18 van het Bor heeft vooroverleg plaatsgevonden met de diensten van de 
Provincie en het bestuur van het Waterschap Hunze en Aa’s. De provincie is op 7 november 

(ambtelijk) akkoord gegaan met de toegepaste maatwerkmethode. Met het daarop volgende besluit 
van 21 november 2017 over de aanwijzing van Slochteren als pilotgemeente voldoet de aanvraag 
aan het provinciaal beleid. 

 
4. Voorschriften 
• Tijdelijke vergunning 

De omgevingsvergunning geldt voor een periode van maximaal 30 jaar, gerekend vanaf de 
verzenddatum van het besluit.  
  

• Beplantingsplan 
Onderdeel van de omgevingsvergunning is de uitvoering en instandhouding van de 
landschappelijke inpassing zoals vastgelegd in het beplantingsplan, dat onderdeel uitmaakt van het 
besluit. 
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• Archeologie 

Indien tijdens de werkzaamheden archeologische monumenten (archeologische resten) worden 
gevonden, moeten deze op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988, direct worden 
gemeld aan de gemeente Slochteren en bij Libau Groningen. 
 
 

• Bodem 
Als tijdens werkzaamheden grond vrijkomt en deze niet op het perceel kan worden verwerkt, zal 

het moeten worden afgevoerd. Neem voor informatie over, en het melden van, afvoer van grond 
en mogelijke toepassingen, contact op met de backoffice BWB (0598 42 55 55). Aan deze melding 
zijn geen kosten verbonden. 
 

• Flora en fauna 
 

Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet opgegaan in één 
nieuwe wet: de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als 
onder de Flora- en faunawet, de zorgplicht (artikel 1.11) voor alle in het wild levende dieren en 
platen. Deze zorghoudt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 
2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten. 
Wij wijzen u erop in deze zorgvuldig te handelen. Wanneer u in alle redelijkheid kunt vermoeden 

dat u met het realiseren van het bouwvoornemen niet aan de voorwaarden van de Wet 
natuurbescherming kunt voldoen dient u hiervoor ontheffing aan te vragen. 
 
Informatie over ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming kunt u verkrijgen bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-ontheffing-
en-vrijstelling) of telefonisch (088) 0424242.  
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RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
 
Aanleiding 
De aanvraag is ingediend door EAZ Wind namens de energievereniging ‘Op de Tip’. De verening is 
opgericht door de eigenaar van het perceel samen met een tweetal direct omwonenden. Met de 
kleine windturbine kunnen de bewoners hun elektriciteit duurzaam en lokaal gaan opwekken. De 
eigenaar van het agrarisch bedrijf kan hierdoor zijn bedrijfsvoering verduurzamen. Door besparing 

op de energierekening en door de energieproductie in eigen hand te nemen, wordt het bedrijf ook 
minder afhankelijk van schommelingen in de energieprijs. De windmolen wordt geplaatst op het 
achtererf van de boerderij op adres Eemskanaal Zz 8 in Overschild. Om voldoende wind te kunnen 
vangen is de windmolen ten zuidoosten van het bouwvlak. Omdat de windturbine net buiten het 

bouwvlak wordt geplaatst is een afwijking van het bestemmingsplan (met uitgebreide procedure) 
noodzakelijk. 

 
Ligging 
Het erf ligt nabij het Eemskanaal in een open landschap dat onderdeel uitmaakt van het 
wierdenlandschap zoals dat ook aan de andere kant van het kanaal aanwezig is. In dit gebied 
liggen verschillende inversieruggen (met klei opgevulde restanten van voormalige rivierbeddingen 
of kreken) en oeverwallen. De invloed van het zeewater was in de eerste eeuwen na de jaartelling 
teruggelopen en in die tijd heeft men huiswierden op de verhogingen in het landschap aangelegd. 

De boerderij is gelegen op een huiswierde. Het erf vormt met de naast gelegen woningen ruimtelijk 
gezien een klein buurtschap in het verder open  landschap dat gekenmerkt wordt door kleine 
dijkjes met verspreid liggende boerderijen op wierden.  
 
Toetsing aan het beleid  
De aanvraag is getoetst aan het beleid Kleinschalige windturbines en voldoet aan het de volgende 
voorwaarden: 

• De windturbines heeft een ashoogte van 15 meter en wordt geplaatst binnen een afstand 
van 25 meter vanaf het bouwvlak.  

• De provincie heeft een positief advies afgegeven over de plaatsing en landschappelijke 
inpassing, dit is vastgelegd in het beplantingsplan. 

• De afstand tussen een kleinschalige windturbine en de bijbehorende bebouwing bedraagt 
60 meter (dit is binnen de grens van 100 meter) 

• Er wordt voldoende afstand aangehouden tot gasinfrastructuur en 
hoogspanningsinfrastructuur.  

• De windturbine wordt geplaatst op agrarische gronden en niet in bos- of natuurgebied.  
• Het is aannemelijk dat de kleinschalige windturbine voldoet aan de van toepassing zijnde 

eisen uit het Bouwbesluit.  
• De kleinschalige windturbine voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van het 

Activiteitenbesluit, waaronder de geluidsnormen.  

• De aanvraag heeft vanwege de ligging direct aan de rand van het bestaande bouwperceel 
in een agrarisch gebied (geen natuurgebied) en heeft naar verwachting geen directe 
negatieve invloed op de flora en fauna ter plaatse. In de nabijheid bevindt zich geen Natura 
2000 gebied. De dichtstbijzijnde Speciale Beschermingszone in het kader van de EU-

habitatrichtlijn bevindt zich op ongeveer 15 km afstand van het plangebied 
(Zuidlaardermeergebied) en zal waarschijnlijk geen negatieve effecten van mogelijke 
toekomstige ingrepen ondervinden. 

• De bijborende boerderij is een karakteristiek pand. Er is een positief advies afgegeven door 
het provinciaal bouwheerschap en Libau. De windturbine heeft door de situering en omvang 
vrijwel geen impact op het pand.  

• De aanvrager van de kleinschalige windturbine is bereid een planschadeovereenkomst aan 
te gaan met de gemeente.  

•  De kleinschalige windturbine is ontwikkeld aan de hand van de normering (certificering) die 

wordt gesteld in de handreiking kleine windturbines beschikbaar gesteld de Nederlandse 
Wind Energie Associatie (NWEA). Hierdoor is het aannemelijk dat de veiligheid van het 
product is geborgd.  
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Ruimtelijke inpassing / maatwerkmethode 
Een onderdeel van de planologische procedure is de maatwerkmethode waarbij onder leiding van 
de provincie (bouwheerschap) wordt onderzocht en vastgelegd hoe de activiteit goed kan worden 
ingepast in het landschap. Het bouwheerschap heeft een positief advies afgegeven over de 
aanvraag. De windturbine wordt landschappelijk ingepast door een rij lage beplanting 
(Veldesdoorns) aan te brengen tussen het erf en de molen. Deze bomen worden niet erg hoog en 
kunnen op termijn goed gesnoeid worden. Hierdoor zal in de ruimtelijke beleving de windturbine 

onderdeel uit gaan maken van het erf. Dit is vastgelegd in de tekening met de landschappelijke 
inpassing (zie bijlage). De landschappelijke inpassing maakt onderdeel uit van de 
omgevingsvergunning. 
 

Archeologie en cultuurhistorie 
Het erf ligt in gedeeltelijk op een huiswierde uit de late middeleeuwen/ nieuwe tijd en is aangezen 

als ‘AMK terrein’. AMK terrein hebben een hoge archeologische waarde en zijn door het rijk 
aangewezen.  De boerderij is van het type ‘dwarshuisboerderij’ en aangewezen als ‘karakteristieke 
agrarische bebouwing’. Het pand is daarmee beschermd (hoofdvorm) tegen ongewenste sloop in 
het bestemmingsplan. De windturbine wordt geplaatst buiten het bestaande erf aan de achterzijde 
van de boerderij en doet geen afbreuk aan de bestaande cultuurhistorische waarden. Op de 
gronden waar de windturbine wordt geplaatst geldt ook een archeologische dubbelbestemming 
waarbij voor bodemingrepen vanaf 200 m² een archeologisch onderzoek nodig is. De footprint van 

de windturbine blijft met 30 m² hier ruimschoots binnen. Er is dus geen onderzoek nodig.  Als er 
bij graafwerkzaamheden onverwachts toch archeologische grondsporen worden aangetroffen en/of 
archeologische vondsten worden gedaan, moet er direct melding worden gedaan bij de gemeente. 
 
Milieuaspecten 
 
Geluid 

Volgens artikel 3.14a van de Wet geluidhinder moet de installatie voldoen ten behoeve van het 
voorkomen van geluidhinder aan de norm van ten hoogste 47dB Lden en aan de norm van ten 
hoogste 41dB Lnacht op de gevel van gevoelige gebouwen. De windmolen is van het type 
horizontale as met een ashoogte van 15m en heeft een rotor diameter van 12m. Het nominale 
vermogen van de molen is 10kw. Ter plaatse van de maatgevende woning bedraagt de 
jaargemiddelde geluidbelasting 36 en 29 dB voor respectievelijk Lden en Lnight. Hiermee wordt 

voldaan aan de geluidnormering van Lden ≤ 47 dB en Lnight ≤ 41 dB conform het 
Activiteitenbesluit. 
 
Flora en fauna 
Het perceel ligt in een agrarisch gebied en maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk 
nederland (NNN). De grond wordt nu als grasland gebruikt. Het plaatsen van een windturbine heeft 
naar verwachting geen onevenredige belemmeringen voor bestaande flora en fauna. Nadere 

voorwaarden (zorgplicht) zijn opgenomen bij de vergunning.  
 
Externe veiligheid 
Het object zelf is geen risicobron. Er zijn ook geen risicovolle inrichtingen of risicovolle 

infrastructuur in de nabijheid aanwezig. Er zijn geen belemmeringen vanuit externe veiligheid. 
 
Bodem 

De aanwezige milieuhygiënische bodemkwaliteit behoort te passen bij het huidige of het 
toekomstige gebruik van de bodem. De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbare risico’s 
opleveren voor de gebruikers van de bodem. Bovendien mag door menselijk handelen de 
bodemkwaliteit niet verslechteren (zorgplicht). Informatie over uitgevoerde bodemonderzoeken en 
bodemsaneringen is te vinden op de Bodeminformatiekaart (via www.bodemloket.nl). 
 

De fundering van de windturbine is een fundering op beton die speciaal is ontworpen 
om bij slappe ondergronden voldoende stabiliteit te bieden. Uit onderzoek blijkt (zie bodemrapport) 
dat de ondergrond ter plaatse voldoende stabiel is. 
 

http://www.bodemloket.nl/
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Water 

Het plaatsen van de kleine windturbine heeft naar verwachtings geen impact op de 
waterhuishouding. De locatie ligt in het buitengebied en heeft voldoende afwateringsmogelijkheden 
door de aanwezige sloten in het gebied. De ‘footprint’ van de windturbine blijft met 30 m² 
ruimschoots onder norm voor het toepassen van de watertoets in het buitengebied (toename 
verhard oppervlak met meer dan 1500 m²). 
 
Uitvoerbaarheid 

Het voorliggende plan is gebaseerd op een particulier initiatief, waarvan de economische 
uitvoerbaarheid volledig in handen ligt van de aanvrager. De kosten zijn dus anderszins verzekerd. 
Het weergeven van de economische uitvoerbaarheid in de vorm van een exploitatieplan is niet 
noodzakelijk. 

 
Er wordt ook nog een planschadeovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer hoewel de kans 

op planschade naar verwachting gering is. Dit hangt samen met het feit dat de aanvraag is 
ingediend door de energievereniging die wordt gevormd door de bewoners van het buurtschap. Het 
is hun eigen project. Er zijn verder geen direct andere omwonenden. Daarmee is er naar 
verwachting voldoende draagvlak voor dit plan. 
 
 
 


