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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Wolters-Veldink v.o.f. (hierna: 'initiatiefnemer') is een agrarische onderneming in de gemeente 

Hoogeveen die over de nodige gronden beschikt. Daartoe behoort ook een perceel ten noorden van 

de Langedijk te Hollandscheveld, kadastraal bekend als HGV00-D-5289 (hierna: 'projectgebied'). 

Het gaat hier om landbouwgrond van beperkte kwaliteit en met een omvang van ruim 3 hectare. 

Recent is langs de oostzijde van dit perceel een doorgaande weg aangelegd, waardoor het 

projectgebied op de overgang is komen te liggen van het bedrijventerrein Buitenvaart (ruim 75 ha) 

met het aangrenzende bebouwingslint van de Hollandscheveldse Opgaande enerzijds en het in 

ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Riegmeer anderzijds (ruim 70 ha). Door binnen het 

projectgebied een zonnepark te ontwikkelen kunnen diverse bedrijven en woningen van lokaal 

opgewekte stroom worden voorzien. Tevens ontstaat een economisch rendabele invulling van het 

perceel voor de initiatiefnemer. Bij deze invulling kan optimaal gebruik worden gemaakt van de op 

het zuiden georiënteerde kavelrichting, waardoor er naar verwachting circa 2,5 MWh aan stroom 

kan worden opgewekt. Aanwezige groenelementen en verhogingen in het maaiveld zorgen er 

bovendien voor dat het zonnepark goed is in te passen in het plaatselijke landschap. Een en ander 

heeft de initiatiefnemer ertoe gebracht de gemeente Hoogeveen te verzoeken medewerking te 

verlenen aan de aanleg van dit park.

1.2  Locatie

Het projectgebied ligt globaal genomen tussen het lint van de Hollandscheveldse Opgaande 

(noordzijde), de verlengde Meester Cramerweg (oostzijde) en de Langedijk (zuidzijde). Aan de 

westkant grenst het projectgebied aan agrarische percelen.

Afbeelding 1.1 ligging projectgebied (bron: KadastraleKaart.com)

Het projectgebied bestaat uit een langgerekt perceel waarop in 2018 mais is verbouwd. Met 

uitzondering van de noordzijde wordt het perceel omgeven door sloten. 

 Bedrijventerrein II, zonnepark achter Hollandscheveldse opgaande 22  NL.IMRO.0118.2020PB8027001-ON01

concept 7  



1.3  Nut en noodzaak

In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) is overeengekomen dat in 2020 van al het 

energieverbruik 14% afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen. Voor 2023 ligt dat aandeel 

op 16%. Dit is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen en daarmee de gevolgen van 

klimaatverandering te beperken. In het VN-klimaatakkoord van Parijs (2015) is vastgelegd dat de 

opwarming van de aarde met maximaal 1,5-2 graden Celsius mag stijgen ten opzichte van het 

pre-industriële tijdperk. Om dat te kunnen halen moeten de Europese broeikasgasemissies in 2050 

met 80-95% zijn gereduceerd ten opzichte van het peiljaar 1990. De Nederlandse regering vertaalt 

de doelstellingen van Parijs onder meer naar het Klimaatakkoord. In december 2018 verscheen het 

ontwerp-Klimaatakkoord. Hieruit blijkt dat er in 2030 84 TWh aan hernieuwbare elektriciteit moet 

worden opgewerkt, waarvan 35 TWh op land.1 Uit recente analyses van het Planbureau voor de 

Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de nationale doelstellingen niet 

gehaald worden als er op korte termijn geen versnelling van de energietransitie plaatsvindt. 

De gemeente Hoogeveen wil in 2040 CO2-neutraal zijn. In 2017 werd er circa 428.800 ton CO2 

uitgestoten in de gemeente. Uit 'De Groene Draad, Uitvoeringsplan Duurzamer Hoogeveen 

2017-2021' en de gemeentelijke klimaatmonitor blijkt dat de gerealiseerde CO2 afname in 

verhouding tot de noodzakelijke reductie marginaal is. Dit komt onder meer omdat het aandeel 

hernieuwbare energie binnen het totale energieverbruik achterblijft. In 2018 ging het om 5,0% 

(voor de Drentse gemeenten bedroeg dit gemiddeld 9,2%).2 Dit betekent dat ook de gemeente 

Hoogeveen nog een forse opgave heeft om de gewenste terugdringing van CO2-emissie te 

realiseren.

1.4  Planologisch-juridisch kader

Het projectgebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Buitenvaart II 

(vastgesteld dd. 23 februari 2006). Op grond van dit bestemmingsplan geldt de bestemming 

'Agrarisch gebied, open agrarisch gebied'. Dit betekent dat het perceel primair bestemd is voor de 

uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Ook landschappelijke waarden en 

natuurwaarden zijn van belang. Voor de aanleg van een zonnepark is geen (afwijkings)regeling in 

het bestemmingsplan opgenomen. Er zal op grond van een uitgebreide voorbereidingsprocedure 

(ex art. 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) van het 

bestemmingsplan moeten worden afgeweken. Daarbij dient aangetoond te worden dat er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening. Voorliggend rapport voorziet daarin.

1.5  Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk gaat in op het beleidskader van Rijk, provincie en gemeente. Hoofdstuk 3 

laat op hoofdlijnen zien hoe het projectgebied na het verlenen van de omgevingsvergunning 

(tijdelijk) wordt ingericht. In Hoofdstuk 4 is het planvoornemen getoetst aan diverse wet- en 

regelgeving, onder meer op het gebied van milieu, water, archeologie en ecologie. Hoofdstuk 5 

heeft betrekking op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit plan.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Rijk

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld door het 

(voormalige) ministerie van Infrastructuur en Milieu. De SVIR heeft betrekking op de periode tot 

2040 en heeft als motto: 'Nederland concurrerend, leefbaar en veilig'. Om dit motto te kunnen 

bereiken zijn de volgende drie doelen gesteld:

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtel i jk-economische structuur; 
Het verbeteren en ruimtel i jk zekerstel len van de bereikbaarheid waarbi j de gebruiker voorop 
staat;
Het waarborgen van een leefbare en vei l ige omgeving waarin unieke natuurl i jke en 
cultuurhistorische waarden behouden zi jn.

De bovengenoemde doelen zijn uitgewerkt in dertien nationale belangen. Voor onderhavig 

planvoornemen is met name nationaal belang twee relevant; 'ruimte voor het hoofdnetwerk voor 

(duurzame) energievoorziening en de energietransitie'. Het ministerie beseft dat de verdere 

integratie van de Europese energiemarkt ervoor zorgt dat er een steeds groter beroep op 

internationale verbindingen wordt gedaan en dat hoogspanningsverbindingen mogelijk om 

uitbreiding vragen. Het Rijk wijst daarbij de tracés van hoogspanningsverbindingen (vanaf 220 

Kilovolt) en locaties voor de opwekking van elektriciteit (vanaf 500 Megawatt) aan, en zorgt voor 

de inpassing hiervan. De SVIR zet daarnaast in op "een transitie naar een duurzame, hernieuwbare 

energievoorziening en het geschikt maken van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere termijn 

voor de meer decentrale opwekking van elektriciteit."

2.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

Nationaal belang dertien luidt: 'zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten'. Het Rijk is verantwoordelijk voor een goed systeem van 

ruimtelijke ordening, inclusief zorgvuldige, transparante ruimtelijke en infrastructurele besluiten. 

Dat betekent dat het systeem zo ingericht moet zijn dat integrale planvorming en besluitvorming op 

elk schaalniveau mogelijk is en dat bestaande en toekomstige belangen goed kunnen worden 

afgewogen. Bij nieuwe ontwikkelingen, aanleg en herstructurering moet in elk geval aandacht zijn 

voor de gevolgen voor de waterhuishouding, het milieu en het cultureel erfgoed. "Vraaggericht 

programmeren en realiseren van verstedelijking door provincies, gemeenten en marktpartijen is 

nodig om groei te faciliteren, te anticiperen op stagnatie en krimpregio's leefbaar te houden. Ook 

dient de ruimte zorgvuldig te worden benut en overprogrammering te worden voorkomen." Om 

beide te bereiken is de ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke 

ordening. Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat 

de aanleg van een zonnepark niet als een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' in het kader van deze 

ladder kan worden aangemerkt.3 Dit betekent dat de 'Laddertoets' niet op onderhavig 

planvoornemen van toepassing is. Wel wordt er aandacht geschonken aan genoemde gevolgen 

voor de waterhuishouding, het milieu en het cultureel erfgoed (zie Hoofdstuk 4). Op de behoefte 

aan het zonnepark (stap 1 van de Laddertoets) wordt eveneens ingegaan (zie 1.3).
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2.1.3  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) voorziet in de juridische borging van het 

nationaal ruimtelijk beleid uit de SVIR. In het Barro zijn regels opgenomen die de beleidsruimte 

van andere overheden inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Het gaat 

hier om de dertien nationale belangen die in 2.1.1 genoemd zijn. Deze hebben geen inperkende 

werking voor onderhavig planvoornemen. Titel 2.8 'Elektriciteitsvoorziening' is wel van indirect 

belang, omdat het zonnepark voor teruglevering en transport van stroom afhankelijk is van het 

elektriciteitsnet dat door het Rijk wordt aangelegd en beheerd. Netbeheerder N.V. Rendo heeft op 20 

oktober 2020 per brief bevestigd dat voor het zonnepark binnen het projectgebied een 2 

MVA-aansluiting beschikbaar is. Deze aansluiting is toereikend om de opgewekte stroom aan het 

net te kunnen terugleveren.4 De brief van Rendo is als Bijlage 2 aan deze ruimtelijke onderbouwing 

toegevoegd.

Afbeelding 2.1 Projectgebied vanuit zuidoostelijke richting

2.1.4  Energieakkoord

Het Energieakkoord voor duurzame groei (6 september 2013) is een convenant dat afspraken bevat 

over energiebesparing, duurzame energie en werkgelegenheid. Bij dit convenant zijn, naast het 

kabinet, onder meer werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties betrokken. De ondertekenaars 

zetten zich in voor de volgende doelen:

Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar.
100 Petajoule aan energiebesparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020.  
Een toename van het aandeel  van hernieuwbare energieopwekking [in 2013 ruim 4 procent] 
naar 14 procent in 2020.5 
Een verdere sti jging van dit aandeel  naar 16 procent in 2023. 
Ten minste 15.000 volti jdsbanen.

Het Energieakkoord is uitgewerkt in tien pijlers. De tweede pijler is: 'het opschalen van 

hernieuwbare energieopwekking'. Dit vraagt een intensieve inzet op verschillende bronnen, zoals 

wind op land, wind op zee, diverse vormen van lokale opwekking zoals zonne-energie, en de inzet 
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van biomassa. "Uitgangspunt is een kosteneffectieve uitrol die zekerheid biedt voor investeerders, 

additionele werkgelegenheid creëert, innovaties uitlokt waardoor de kosten worden verlaagd en 

die bijdraagt aan versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in deze 

sector." De convenantpartners willen met deze aanpak, in combinatie met energiebesparing (de 

eerste pijler), in 2023 16% hernieuwbare energie realiseren, en 14% in 2020. 

'Decentrale opwekking' vormt de derde pijler van het energieakkoord. Burgers krijgen meer 

mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken en lokale en regionale initiatieven 

worden waar nodig en mogelijk door gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteund. De 

vierde pijler zorgt ervoor dat het energietransportnetwerk gereed is voor een duurzame toekomst. 

Partijen spreken af zich voor te bereiden op deze veranderende toekomst, zodat aanpassingen snel 

tot stand kunnen komen wanneer deze nodig en gewenst zijn. Daarbij wordt ook ingezet op 

Europese samenwerking. De overige pijlers zijn niet direct relevant voor onderhavig plan.

2.1.5  Energierapport

In het 'Energierapport - Transitie naar duurzaam' (ministerie van Economische zaken, januari 

2016) geeft het kabinet een integrale visie op de toekomstige energievoorziening van Nederland. 

Om de transitie naar duurzame energie vorm te geven zijn drie uitgangspunten geformuleerd: 1) 

sturen op CO2-reductie; 2) verzilveren van economische kansen die energietransitie biedt en 3) 

integratie van energie in het ruimtelijk beleid. Met name het derde uitgangspunt is van belang voor 

onderhavig plan. "Een CO2-arme energievoorziening heeft meer ruimte nodig dan de huidige 

energievoorziening. Nieuwe, schone vormen van opwekking, opslag en transport van energie 

moeten worden ingepast, in de buurt van waar we ook wonen, werken en recreëren. Door gebruik 

van een combinatie van energiezuinige technieken en CO2-arme opwekking zal het uiterlijk van 

woonwijken, industrieterreinen en landelijke gebieden veranderen", aldus het Energierapport. Om 

deze opgave goed te laten verlopen benadrukt het kabinet de noodzaak van vroegtijdig overleg in 

elke fase van de besluitvorming, het benutten van gebiedseigen kenmerken van regio's, innovaties 

en mogelijkheden van meervoudig ruimtegebruik en een heldere rolverdeling tijdens het 

planproces. Over deze rolverdeling zegt het Energierapport: de verantwoordelijkheid voor het 

ruimtelijke ordeningsproces ligt vooral bij provincies of gemeenten. Voor participatie van 

belanghebbenden is de initiatiefnemer primair verantwoordelijk, die hierin samenwerkt met het 

bevoegd gezag.

2.1.6  Energieagenda

De 'Energieagenda - Naar een CO2-arme energievoorziening' (ministerie van economische zaken, 

december 2016) is tot stand gekomen op basis van de 'Energiedialoog' die naar aanleiding van het 

Energierapport is gevoerd. Ook in deze Energieagenda wordt benadrukt dat de energietransitie 

grote impact heeft op de fysieke leefomgeving en dat deze leidt tot een grote ruimtelijke opgave. 

Voor het kabinet zijn gebiedskenmerken en gebiedswaarden uitgangspunt voor besluitvorming 

rond energieplannen en -projecten. "De ruimtelijke inpassing van energieprojecten vindt plaats 

binnen de kaders van integraal ruimtelijk ontwerp op regionale schaal, waarvoor een participatief 

besluitvormingsproces gevolgd moet worden." Hierbij wordt het belang van meervoudig 

ruimtegebruik, functiecombinaties, samenhang met andere gebiedsopgaven en een evenredige 

verdeling van lasten en lusten onderstreept.
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2.1.7  Klimaatakkoord

Op 21 december 2018 is het Ontwerp van het Klimaatakkoord aan de minister van Economische 

Zaken en Klimaat aangeboden. Het centrale doel van dit Klimaatakkoord is "het terugdringen van 

de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990". Het Klimaatakkoord 

bevat afspraken voor vijf sectoren: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en 

landgebruik, mobiliteit. Voor elektriciteit is afgesproken dat in 2030 70% van het totale gebruik uit 

hernieuwbare bronnen afkomstig moet zijn. Daarbij wordt, zoals aangegeven in Hoofdstuk 1, 

uitgegaan van 35 TWh hernieuwbaar opgewekte stroom op land. Bij 'stroom op land' krijgt de 

regio een grote rol. Er zijn dertig regio's benoemd die elk uiterlijk eind 2021 een Regionale Energie 

Strategie (RES) moeten opstellen. De gemeente Hoogeveen is onderdeel van de regio 'Drenthe', dat 

samenvalt met het gebied van de provincie Drenthe. In de RES wordt aangegeven hoe de 

energietransitie gestalte krijgt. Daarbij moeten de volgende vier ruimtelijke principes worden 

meegenomen:

Streef naar zuinig en (zoveel  mogel i jk) meervoudig ruimtegebruik.
Breng vraag naar en aanbod van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zoveel  mogel i jk dicht 
bi j elkaar. 
Combineer opgaven en ga indien nodig over tot uitrui len en herbestemmen.
Sluit zo goed mogel i jk aan bi j gebied specifieke ruimtel i jke kwal iteit.

In aanvulling op deze principes geeft het Klimaatakkoord aan dat bij de totstandkoming en 

inpassing van hernieuwbare elektriciteit, de impact op natuur en landschap integraal moet 

worden meegewogen. Daarnaast wordt er aandacht gevraagd voor mogelijkheden om 

natuurelementen te creëren en ecologische knelpunten op te lossen.

2.1.8  Conclusie

Het planvoornemen sluit aan bij de wens van het Rijk om decentrale opwekking van hernieuwbare 

energie te faciliteren (SVIR, nationaal belang twee). Daarbij wordt rekening gehouden met de 

gevolgen van de aanleg van het zonnepark voor de waterhuishouding, het milieu en het cultureel 

erfgoed (SVIR, nationaal belang dertien). Deze aspecten komen in Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4 aan 

bod. Dat er sprake is van voldoende behoefte aan het zonnepark (eis uit SVIR) is reeds gebleken uit 

1.3. Als een versnelling van de energietransitie uitblijft, worden de nationale en gemeentelijke 

doelstellingen met betrekking tot duurzaam opgewekte energie niet gehaald. 

In het Energierapport en de Energieagenda vraagt het Rijk aandacht voor een goede ruimtelijke en 

maatschappelijke inpassing van energieopgaven. In Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 5 wordt ingegaan 

op deze aandachtspunten. Hieruit blijkt dat bij het ontwerp van het zonnepark de 

cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken leidend zijn geweest en dat er verschillende 

mogelijkheden tot participatie zijn en worden geboden. 

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet is vastgesteld, is hier in onderhavig plan al wel rekening mee 

gehouden. Aan het principe van zuinig ruimtegebruik wordt voldaan doordat er grond van beperkte 

agrarische waarde mede benut gaat worden als zonnepark. De randen krijgen bovendien deels een 

natuurfunctie, wat de biodiversiteit ten goede komt en past binnen het streven naar 

multifunctioneel ruimtegebruik. Daarnaast worden vraag en aanbod van hernieuwbaar opgewekte 

elektriciteit dicht bij elkaar gehouden door de unieke ligging van het projectgebied op de overgang 

van twee omvangrijke bedrijventerreinen. Ook binnen het op korte afstand gelegen woongebied 

van Hollandscheveld kan lokaal stroom afgezet worden. Tenslotte is bij het ontwerp voor het 

zonnepark rekening gehouden met de plaatselijke gebiedskwaliteiten en wordt er qua 'natuur' een 

meerwaarde gecreëerd (zie Hoofdstuk 4).
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2.2  Provincie

2.2.1  Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Drenthe 2018 (vastgesteld dd. 3 oktober 2018) is het strategische kader voor de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van de provincie Drenthe. Met deze visie zet de provincie in 

op "het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe 

passend bij deze kernkwaliteiten." De kernkwaliteiten hebben betrekking op landschap, 

cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en natuur. Tezamen geven deze 

kernkwaliteiten inhoud aan de Drentse ruimtelijke identiteit. In algemene zin streeft de provincie 

naar een robuuste ontwikkeling van de ruimtelijke dragers, dat zijn de sociaaleconomische 

structuur, het landbouwsysteem, het watersysteem en het natuursysteem.6 

Klimaat en energietransitie

De provincie ziet invloeden op zich afkomen die de robuuste systemen blijvend dreigen te 

veranderen. Hierbij wordt onder meer gedacht aan de gevolgen van klimaatverandering op het 

water-, natuur- en landbouwsysteem of de inpassing van duurzame energiesystemen binnen 

landschappen. Deze ontwikkelingen rekent de provincie tot haar strategische opgaven, die vragen 

om een "integrale en zorgvuldige afweging binnen en tussen de verschillende robuuste systemen". 

Daarbij wordt gezocht naar toegevoegde waarde en gestreefd naar het behoud, en desgewenst, de 

ontwikkeling van de Drentse ruimtelijke identiteit, aldus de Omgevingsvisie. 

De provincie wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Daarmee is de CO2-uitstoot met 80-95% 

gereduceerd ten opzichte van 1990. Hier wordt in stappen naar toegewerkt, waarbij het aandeel 

hernieuwbare energie in 2030 op 40% moet liggen. Om dit te kunnen bereiken wordt ingezet op 

energiebesparing en duurzame energieopwekking, waarbij behoud van leveringszekerheid en 

betaalbaarheid voorop staan. 

Afbeelding 2.2 Projectgebied vanuit noordelijke richting

Locaties voor duurzame opwekking

Duurzame energie wordt opgewekt uit wind, zon, biomassa en bodemenergie. In eerste instantie 
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wordt daarbij gekozen voor 'logische locaties', waar verschillende functies gecombineerd kunnen 

worden of waar een meerwaarde gerealiseerd kan worden (voorbeelden: industrieterreinen, 

locaties langs infrastructuur en vuilstortplaatsen). Tevens word gestreefd naar een evenwichtige 

spreiding van bestaande en nieuwe energieproductie in Drenthe, waarbij naast de kernkwaliteiten, 

de landschappelijke inpasbaarheid en maatschappelijk acceptatie van belang zijn. Deze spreiding 

wordt uitgewerkt in de Regionale Energie Strategie. De provincie ziet installaties voor de productie 

van hernieuwbare energie overigens als tijdelijke installaties. De locaties dienen na 

uitgebruikname van de installaties in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. 

Gemeenten moeten aangeven hoe dit wordt geborgd.

Zonne-energie

Voor wat betreft zonne-energie streeft de provincie ernaar dat het beschikbare en geschikte 

dakoppervlak zo veel mogelijk wordt benut. Voor opstellingen van zonnepanelen op de grond geldt 

een 'Ja, mits'-benadering. Er moet daarbij sprake zijn van een combinatie met andere functies 

en/of een integrale meerwaarde op gebiedsniveau. Het behoud van biodiversiteit en 

bodemkwaliteit zijn aspecten die ook meegewogen moeten worden. Verder is het van belang om 

voldoende afstand te houden tussen individuele zonneakkers (of clusters van zonneakkers). De 

benodigde afstand is afhankelijk van de schaal van het landschap. Tevens moet de maat van het 

individuele zonneveld passen bij het landschap. Initiatiefnemers wordt tenslotte gevraagd een 

plan op te stellen voor de ruimtelijke, fysieke context. Aandacht voor een samenhangend ontwerp, 

meerwaarde voor het gebied en inrichting van de randen zijn hierbij belangrijke aspecten. Juist 

aan de randen vindt de provincie het belangrijk dat wordt ingespeeld op de omgeving en de 

kernkwaliteiten in het gebied.

Toetsing projectgebied

Op de 'visiekaart' is het projectgebied aangeduid als multifunctioneel gebied (idem op kaart 

'multifunctioneel gebied'). In dit gebiedstype is geen sprake van een hoofdfunctie die leidend is in 

de ordening, maar van een combinatie van functies. Naast water, landbouw en natuur gaat het in 

de meeste gevallen om recreatie. Het behouden en ontwikkelen van functies en kernkwaliteiten 

gebeurt hier gebiedsgericht en waar nodig met maatwerk. Uitgangspunt is dat de van oudsher 

bestaande en/of dominante functie zo min mogelijk negatieve gevolgen mag ondervinden van de 

nieuwe of andere functies. Het watersysteem wordt afgestemd op de aanwezige combinatie van 

functies (conform kaart 'robuust en klimaatbestendig watersysteem'). 

Het zuidelijk deel van het projectgebied valt op de kaart 'milieukwaliteit' binnen de zone 

industrielawaai. In deze zone ziet de provincie er op toe dat de maximale geluidswaarden niet 

worden overschreden. Daarnaast zijn geluidsgevoelige bestemmingen alleen toegestaan als wordt 

voldaan aan de bepalingen van de Wet geluidhinder. 

Op de overige kaarten van de Omgevingsvisie ('robuust sociaal-economisch systeem', 'robuust 

landbouwsysteem', 'robuust natuursysteem' en 'mobiliteit') zijn geen waarden, belemmeringen of 

uitgangspunten voor het projectgebied aangegeven. 

Analyse kernkwaliteiten

Zoals gezegd heeft de Omgevingsvisie als missie: "het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en 

het ontwikkelen van een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten." Hierna is aangegeven 

welke kernkwaliteiten voor het projectgebied van toepassing zijn en wat de daarbij behorende 

eisen zijn. Zie verder 2.2.3 over de vertaling van de kernkwaliteiten naar het landschappelijk 

ontwerp. 

Op de kaart 'kernkwaliteit landschap' is het projectgebied ingedeeld bij het landschap van de 

veenkoloniën. Van provinciaal belang is hier "de orthogonale samenhang tussen het 

systematische ontginningspatroon van grootschalige openheid met kenmerkende wijkenstructuur 

en de bebouwingslinten met daaruit opgaande percelen." Het beleid voor dit landschapstype is het 

behouden en versterken van de samenhang en de openheid met de wijken en de rechtlijnige 

landschapsstructuur. 

De kaart 'kernkwaliteit cultuurhistorie' geeft aan dat het projectgebied tot deelgebied 9: het 

Hollandscheveld en Hoogeveen - kruising van richtingen' behoort. Binnen dit deelgebied staat het 
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behoud van het onderscheid tussen de verschillende ontginningsblokken in het veengebied voorop. 

Dit is vooral zichtbaar te maken op de grenzen van de blokken. De provincie wil hierbij sturen op 

"het gebruik maken van de randen en contrasten tussen de verschillende ontginningsblokken bij 

nieuwe ontwikkelingen, en in het bijzonder de achtergrenzen van de ontginningsblokken, waar 

verschillende kavelrichtingen bij elkaar komen." Initiatiefnemers dienen de cultuurhistorische 

structuren als inspiratiebron te benutten voor ontwikkelingen. 

Op de kaarten 'kernkwaliteit archeologie' en 'aardkundige waarden' zijn alleen generieke 

beschermingsniveaus aan het projectgebied toegekend. Dit betekent dat er plaatselijk geen 

specifieke waarden bekend zijn en dat er ook geen (middel)hoge verwachtingswaarden gelden. Er is 

daarmee geen sprake van een onderzoeks-plicht. 

De kaarten 'kernkwaliteit natuur' en 'kernkwaliteit rust' geven tenslotte geen waarden of 

belemmeringen voor het projectgebied en/of de directe omgeving daarvan aan.

2.2.2  Omgevingsverordening

In de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (vastgesteld dd. 3 oktober 2018) is het beleid uit 

de Omgevingsvisie Drenthe 2018, vertaald naar concrete regels. Voor onderhavig planvoornemen 

zijn met name de regels met betrekking tot het onderwerp 'zonne-energie' van belang (titel 2.3). In 

artikel 2.24 is bepaald dat een ruimtelijk plan kan voorzien in de realisatie van zonne-akkers mits 

uit dat plan blijkt dat:

a. dit gebeurt op een wijze die passend is  binnen het landschap, en; 
b. er sprake is  van een combinatie met andere functies , en/of er sprake is  van een meerwaarde 

voor andere provinciale doelen en belangen. 
c. geborgd is  dat op de gebruikte locatie de instal latie(s) na uit gebruik name worden 

verwijderd.

De locatie specifieke aspecten (waaronder de mate van openheid) en het omliggend gebied vormen 

de ruimtelijk-fysieke context voor een zonne-akker. Deze dienen te worden betrokken bij de 

ruimtelijke en landschappelijke inpassing. De vorm, dichtheid en hoogte van de opstelling, de 

mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik en aandacht voor het ontwerp van de randen 

vragen daarin specifieke aandacht. 

In het ruimtelijk plan moet ook worden geborgd dat de gebruikte zonne-akkers worden opgeruimd 

als ze niet meer worden benut voor het opwekken van zonne-energie. De installaties moeten 

worden verwijderd, dit betekent ook de ondergeschikte onderdelen en hetgeen hiervoor in de 

bodem is aangebracht. Landschapselementen die landschappelijke meerwaarde opleveren, dienen 

te worden gehandhaafd. Het borgen kan bijvoorbeeld in de paragraaf over uitvoerbaarheid, waar 

is aangegeven hoe het opruimen juridisch is vastgelegd (bijvoorbeeld privaatrechtelijk).

Toetsing projectgebied

Op de kaarten die deel uitmaken van de Omgevingsverordening zijn de volgende aandachtspunten 

voor het projectgebied aangegeven:

Gebiedsnormen wateroverlast: gras land 1:10. Er moet rekening worden gehouden met een 
gemiddelde overstromingskans van eens in de 10 jaar, waarbi j 5% van het oppervlak een 
grotere overstromingskans heeft.
Bodemenergie restrictiegebieden zone 2 (25-500 - mv): oranje. Binnen deze gebieden is  de 
toepass ing van bodemenergie-systemen onder aanvul lende eisen mogel i jk.
Bodemenergie diepte formatie van Breda: Top Formatie van Breda tussen -180 en - 160 m (t.o.v. 
NAP). Op grond hiervan gelden beperkingen voor plaatsel i jke temperatuuropslag en ondiepe 
geothermie. 
Bestaand Stedel i jk Gebied (BSG): het projectgebied valt binnen de begrenzing van BSG. 
Kernkwal iteit Aardkundige waarden: generieke bescherming. Zie 2.2.1.
Kernkwal iteit Cultuurhistorie: respecteren. Zie 2.2.1.
Kernkwal iteit Landschap: veenkoloniën. Zie 2.2.1.
Landbouwgebied: bouwvlak grondgebonden agrarisch bedri jf. Specifieke regels  over de 
omvang en inpass ing van agrarische bouwvlakken.
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De overige kaarten ('stiltegebieden, Infra en (grond)water', 'Nationaal Park Drentsche Aa', 

'Natuurnetwerk Nederland', 'Kernkwaliteit Archeologie', 'Beschermingszone Radioastronomie', 

'Windenergie' en 'Beekdal en bergingsgebied') bevatten geen specifieke waarden, belemmeringen of 

uitgangspunten voor het projectgebied.

2.2.3  Conclusie

Onderhavig planvoornemen sluit aan bij het provinciale beleid in de zin dat het bijdraagt aan de 

doelstelling om in 2030 het aandeel hernieuwbare energie binnen het totale verbruik op 40% te 

brengen.7 Het projectgebied is in zekere zin te beschouwen als een 'logische locatie' voor een 

zonnepark, aangezien het te midden van (toekomstige) bedrijventerreinen is gelegen en tevens 

onderdeel is van het 'Bestaand Stedelijk Gebied'. Bij het ontwerp van het zonnepark is rekening 

gehouden met de landschappelijke en cultuurhistorische gebiedskwaliteiten. Er is sprake van een 

samenhangend ontwerp, passend binnen de schaal en veenkoloniale kenmerken van het 

landschap en een zorgvuldige invulling van de randen. Dit wordt toegelicht in Hoofdstuk 3. Ook 

aan de maatschappelijke inpassing is zorg besteed door omwonenden tijdig bij het 

planvoornemen te betrekken en mogelijkheden tot participatie te bieden. Na de exploitatietermijn 

van het zonnepark zal het projectgebied in oorspronkelijk staat worden hersteld. De 

inrichtingsmaatregelen met het oog op de landschappelijke inpassing en ecologische meerwaarde 

(zie 3.2.2), worden na de exploitatietermijn in standgehouden. Een en ander wordt als voorwaarde 

in de omgevingsvergunning opgenomen (zie Hoofdstuk 5). Tenslotte wordt de menging van functies 

bereikt door een meerwaarde voor natuur te creëren (zie Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4) en door het 

zonnepark zodanig in te richten dat er schapen kunnen grazen en/of extra opvang van hemelwater 

mogelijk is (zie Hoofdstuk 3). 

2.3  Gemeente

2.3.1  Structuurvisie Hoogeveen 2.0

Op 13 december 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Structuurvisie 

Hoogeveen 2.0 - Een geactualiseerde visie voor 2015-2030 op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Hoogeveen' vastgesteld. Het doel van de Structuurvisie is "ruimte en structuur bieden aan 

veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, de dorpen en de stad." Rode draad is 

het motto 'kiezen voor duurzame kwaliteit'. De gemeente streeft naar een ecologische, economische 

en sociale duurzaamheid. Hiervoor zijn energiebesparing, gebruik van duurzame energie, 

vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en gebruik van duurzame materialen 

belangrijk. Als voormalig energieproducent vanwege de turfwinning, ziet de gemeente kansen voor 

het ontstaan van nieuwe 'energielandschappen' binnen haar grondgebied. Dit onder de 

voorwaarden van een goede landschappelijke inpassing, respect voor cultuurhistorie en het 

behoud van gebiedskarakteristieken. Op de kaart die bij de structuurvisie hoort is het 

projectgebied aangeduid als 'zeer open veenlandschap met agrarische functies (oude verkaveling 

in lange smalle stroken).'
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2.3.2  Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 heeft de gemeente 

een Omgevingsvisie opgesteld. Deze 'Visie op de omgeving' (8 maart 2018) geldt als voortzetting 

van de 'Structuurvisie Hoogeveen 2.0' en is alleen bindend voor de gemeente zelf. De 

Omgevingsvisie wordt te zijner tijd uitgewerkt in Omgevingsplannen, die juridisch bindend zijn 

voor alle betrokkenen. Onderdeel van de Omgevingsvisie is een beschouwing over 'trends en 

ontwikkelingen in relatie tot de omgeving'. Daarbij gaat het ook om de energietransitie en 

klimaatverandering. De gemeente zoekt hier naar 'slimme combinaties met andere economische en 

maatschappelijke opgaves om de kwaliteit van de (leef)omgeving te bevorderen. De waarden van 

het landschap spelen hierin een centrale rol. De gemeente ziet het landschap als de drager van 

ruimtelijke kwaliteit: "We zien een uitdaging in het herstel van structuren en in duurzame 

transformatie en transitie. Er is blijvende aandacht voor natuur- en watersystemen. Het groen 

buiten en binnen de stad willen we koppelen. Zo verbeteren we de biodiversiteit en versterken we 

de beeldkwaliteit van de stad. Hoogeveen wil klimaatrobuust zijn om bestand te zijn tegen de 

klimaatveranderingen. Alle ruimtelijke ingrepen moeten hieraan bijdragen." Zo hebben ook veel 

vormen van hernieuwbare energie gevolgen voor het landschap. De gemeente wil ruimte bieden 

aan deze nieuwe vormen mits dit zorgvuldig is ingepast in het landschap. De landschappelijk 

inpassing van het zonnepark en de bijdrage aan de biodiversiteit komen in 3.2 en 4.8 aan bod.

2.3.3  Energievisie

Het 'Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen' is op 14 maart 2019 vastgesteld door de 

gemeenteraad.8 De belangrijkste aanpassingen van dit afwegingskader hebben betrekking op: het 

vervangen van de Zonneladder door een driesporenbeleid (daken, binnen bebouwd gebied en 

buiten bebouwd gebied), nadere definiëring van 'draagvlak directe omgeving', aandacht voor de 

capaciteitstekorten op het elektriciteitsnet en afstemming op nieuw beleid van Rijk en provincie. 

Onderhavig planvoornemen is geruime tijd geleden opgestart. De aanvraag omgevingsvergunning 

is daardoor nog onder het 'oude' afwegingskader ingediend. Het zonnepark wordt hierna dus ook 

aan dit 'oude' kader getoetst. Het gaat om: 'Energievisie - Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen' 

(vastgesteld dd. 7 december 2017). 

De gemeente Hoogeveen heeft als doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen 

dat de uitstoot en opname van koolstofdioxide (CO2) dan in evenwicht moeten zijn. Om dit te 

kunnen bereiken is het noodzakelijk dat er in plaats van fossiele brandstoffen vormen van 

duurzame energie gebruikt gaan worden. In de gemeente Hoogeveen wordt per jaar in totaal 6.000 

Tj aan energie verbruikt. De hieraan gerelateerde jaarlijkse CO2-uitstoot komt overeen met 

477.000 ton. Op dit moment is het aandeel hernieuwbare energie binnen het totale verbruik 3,4 % 

(zie inleiding), wat aangeeft dat er sprake is van een forse opgave om de doelstelling van 

klimaatneutraliteit te kunnen halen. Zonne-energie kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 

klimaatneutraliteit, aldus het afwegingskader. Aangegeven is dat één hectare zonnepanelen 

jaarlijks circa 3,7 Tj duurzame energie kan opwekken. 

Voor het toestaan van zonneparken worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:9

waar mogel i jk inzetten op multi functioneel  ruimtegebruik;
zo veel  mogel i jk koppel ing tot stand brengen tussen de plek waar de energie wordt opgewekt 
en verbruikt;
omvang van een zonnepark s luit in maat en schaal  aan bi j de omgeving;
een zonnepark is  a lti jd ingepast in de omgeving;
zonnepark initiatieven vanuit de dorpen (met maatschappel i jk draagvlak en meerwaarde) 
hebben voorrang op initiatieven van derden;
geen zonneparken in landschappel i jk, natuurl i jk of cultuurhistorisch waardevol  gebied.

Deze uitgangspunten zijn vertaald naar de zogeheten 'gemeentelijke zonneladder'. De zonneladder 

brengt hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties voor zonneparken. 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt in vier soorten locaties: 
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0. Uitzonderingsgebieden; 

1. Op daken; 

2. Binnen bebouwd gebied; 

3. Buiten de bebouwde kom.

Initiatiefnemers van een zonnepark moeten de keuze voor hun locatie onderbouwen aan de hand 

van deze zonneladder. Voor initiatieven buiten de bebouwde kom moet dus gemotiveerd worden 

aangetoond waarom het plaatsen van panelen op naastgelegen daken dan wel binnen bebouwd 

gebied niet tot de mogelijkheden behoort.

Afbeelding 2.3 Gemeentelijke zonneladder (bron: Energievisie)

Stap 0

Het projectgebied ligt niet in een uitzonderingsgebied waarvoor bijzondere landschappelijke, 

cultuurhistorische of natuurlijke waarden gelden. Deze gebieden zijn aangegeven op een 

bijlagenkaart van het afwegingskader. Het gaat hier om de essen, de beekdalen, het NatuurNetwerk 

Nederland en de bebouwde kom van dorpen.

Stap 1

In het projectgebied zijn geen gebouwen dan wel bouwwerken aanwezig waarop de panelen 

geplaatst kunnen worden. Het aangrenzende bebouwingslint van de Hollandscheveldse Opgaande 

biedt wel mogelijkheden voor zonnepanelen op daken. De bewoners van dit bebouwingslint kunnen 

direct profiteren van het zonnepark. In Hoofdstuk 5 is aangegeven welke vormen van participatie 

aangeboden worden. 

Stap 2

Wanneer er geen of onvoldoende geschikte ruimte aanwezig is op gebouwen, heeft het de voorkeur 

een zonnepark te realiseren binnen bestaand bebouwd gebied. Er is ruimte voor grondgebonden 

zonnepanelen op braakliggende of niet langdurig in gebruik zijnde terreinen binnen de kern 

Hoogeveen en er is ruimte voor (niet grondgebonden) zonnepanelen als sprake is van 

multifunctioneel ruimtegebruik. Het projectgebied ligt niet binnen het bebouwd gebied, maar is 

onderdeel van het buitengebied. Bij de inrichting van het zonnepark wordt, zoals eerder 

aangegeven, ook ingezet op multifunctioneel ruimtegebruik. Dit wordt verder toegelicht in 

Hoofdstuk 3. 
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Stap 3

Het realiseren van zonneparken buiten bebouwd gebied dient altijd te voldoen aan de voorwaarde 

dat het initiatief op draagvlak vanuit de directe omgeving kan rekenen en er aandacht is besteed 

aan de inbedding van een zonnepark in het landschap. Bovendien dient bepaald te worden of er 

een koppeling gelegd kan worden tussen de opwekking en de afname van de stroom. Er zijn 

verschillende mogelijkheden:

gekoppeld aan een bedri jventerrein of grootschal ige infrastructuur;
gekoppeld aan de dorpen;
vri j l iggend in het buitengebied.

Onderhavig plan valt onder de eerste en derde optie. Het projectgebied grenst direct aan 

bedrijventerrein Riegmeer (zuidzijde) en ligt binnen een afstand van 100 m van de ontsluiting van 

bedrijventerrein Buitenvaart (noordzijde). Aangezien Riegmeer volop in ontwikkeling is, ligt het 

projectgebied op dit moment nog 'vrij' in het plaatselijke landschap. Daarom is aangesloten bij 

optie drie, wat ook beter past bij de schaal van het aangrenzende bebouwingslint van de 

Hollandscheveldse Opgaande.

Afbeelding 2.4 Randvoorwaarden zonneparken binnen veengebieden (bron: Energievisie)

Als een zonnepark vrij liggend in het landschap wordt gerealiseerd, moet er een blijvende 

landschappelijke impuls aan het gebied worden gegeven. Daarnaast geldt als randvoorwaarde dat 

het zonnepark geen afbreuk doet aan aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

(zoals vastgelegd in de cultuurhistorische beleidskaart) en aan aanwezige natuurwaarden. Voor de 

aanleg van een zonnepark vindt in elk geval geen grootschalige bomenkap plaats. In alle gevallen 

is een goede landschappelijke inpassing van groot belang. De manier waarop dat moet gebeuren, 
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is afhankelijk van het landschapstype. Het projectgebied maakt deel uit van de veenontginningen. 

In bovenstaande afbeelding is aangegeven welke eisen op grond van dit landschapstype worden 

gesteld aan de opzet, inrichting, inpassing en vormgeving van het zonnepark. Eén van de eisen is 

dat het zonnepark op minimaal 100 m van de ontginningsassen wordt aangelegd. In Hoofdstuk 3 

wordt het parkontwerp toegelicht. Daaruit blijkt dat aan deze en andere voorwaarden wordt 

voldaan. 

De gemeente hanteert een bovengrens voor het totaal aan zonneparken in het landelijk gebied. 

Binnen de veengebieden mag maximaal 20% van het oppervlak benut worden voor zonneparken. 

Het projectgebied beslaat 0,03% van dit oppervlak (circa 12 km2). Binnen de veengebieden ten 

zuiden van Hoogeveen en tussen Alteveer en Hollandscheveld geldt tevens een maximale hoogte 

voor zonnepanelen van 1,8 m. Ook aan deze eis wordt met het parkontwerp voor het projectgebied 

voldaan.

2.3.4  Conclusie

Onderhavig planvoornemen komt tegemoet aan het beleid van de gemeente om ruimte te bieden 

voor 'energielandschappen'. Ook draagt het plan bij aan de doelstelling om meer duurzame 

energie op te wekken en de uitstoot van CO2 te beperken. Bij de aanleg van het zonnepark wordt 

tevens rekening gehouden met de (landschappelijke) eisen die de gemeente hieraan stelt binnen de 

veengebieden. Dat geldt ook voor de cultuurhistorische waarden. Het planvoornemen is getoetst 

aan de 'Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Hoogeveen' (zie 4.9) en de aanwezige waarden 

op dit punt vormen mede de basis voor het parkontwerp. Daarnaast is zorg besteed aan het 

verkrijgen van draagvlak (zie Hoofdstuk 5). Tenslotte is sprake van een koppeling tussen de 

energieproductie binnen het projectgebied en de mogelijkheden voor afzet binnen de bedrijfs- en 

woongebieden in de directe omgeving. Het plan voldoet daarmee aan alle eisen van het 

gemeentelijk beleid.

 Bedrijventerrein II, zonnepark achter Hollandscheveldse opgaande 22  NL.IMRO.0118.2020PB8027001-ON01

concept 20  



Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Huidige situatie

Het projectgebied ligt globaal genomen tussen de Langedijk en de Hollandscheveldse Opgaande te 

Hollandscheveld. Hieronder is een recente dronefoto opgenomen. Daarop is te zien dat de 

noordzijde van het projectgebied begrensd wordt door de hoog opgaande beplanting 'achter' het 

plaatselijke bebouwingslint. Aan de oostkant ligt de nieuwe ontsluiting van bedrijventerrein 

Riegmeer, waardoor het projectgebied op de grens van dit terrein en het noordelijk gelegen 

bedrijventerrein Buitenvaart is komen te liggen. Aan de zuid- en oostkant grenst het projectgebied 

respectievelijk aan de Langedijk en het open buitengebied (met name weidepercelen). 

Het projectgebied is, zoals gezegd, van beperkte landbouwkundige waarde. Dit hangt samen met de 

bodemvruchtbaarheid, maar ook met de lage ligging van het gebied waardoor de grond in grote 

delen van het jaar te nat is. Dit laatste is op de dronefoto hieronder goed te zien. De ontwikkeling 

van een zonnepark binnen het projectgebied gaat goed samen met deze hoge waterstanden. Er kan 

verder optimaal gebruik worden gemaakt van de op het zuiden georiënteerde kavelrichting. 

Aanwezige groenelementen en verhogingen in het maaiveld zorgen er tenslotte voor dat het 

zonnepark goed is in te passen in het plaatselijke landschap. Zo wordt het perceel door het 

'dijklichaam' aan de oostzijde vrijwel geheel aan het zicht onttrokken.

Afbeelding 3.1 Projectgebied vanuit zuidelijke richting (maart 2019)
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3.2  Toekomstige situatie

Uit het ruimtelijk beleid (zie Hoofdstuk 2) volgt dat bij de aanleg van zonneparken rekening moet 

worden gehouden met cultuurhistorische waarden (SVIR, Omgevingsvisie, Energievisie) en dat er 

sprake moet zijn van een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing (Energierapport, 

Energieagenda, Omgevingsvisie, Omgevingsverordening, Energievisie). Ook is aandacht nodig voor 

multifunctioneel ruimtegebruik (SVIR, Klimaatakkoord, Omgevingsvisie, Omgevingsverordening, 

Energievisie) en het toevoegen van natuurwaarde (Kilmaatakkoord, Energievisie). Deze 

uitgangspunten vormen de basis voor het parkontwerp dat hierna wordt toegelicht. Ter inleiding 

volgt eerst een cultuurhistorische schets van het projectgebied.10 

3.2.1  Cultuurhistorische schets projectgebied

Het projectgebied is onderdeel van de veenkoloniën. Halverwege de 17e eeuw worden de 

veengronden in de gemeente Hoogeveen in cultuur gebracht. Dit is een proces van meer dan twee 

eeuwen geweest. In 1632 start de Compagnie van 5000 morgen met de ontginningen van het veen. 

Maar al snel wordt besloten om de compagnie onder te verdelen en alle participanten een eigen 

ondercompagnie te laten vormen. Deze compagnieën hebben elk een deel van het veen ontgraven. 

In de huidige landschappelijke opzet is dat nog goed terug te zien. De grenzen tussen elk van de 

compagnieën zijn vaak nog duidelijk herkenbaar als dijk of als achtergrens. Aan weerszijden van 

deze grens is te zien hoe de verkaveling (als resultaat van de ontginning) verandert van opzet en 

richting. De Hoogeveensche Vaart vormt de centrale drager van al deze ontginningen. In de vaart 

wordt een stelsel aan sluizen aangelegd, waarvan nu nog twee resteren. Vanaf de Hoogeveensche 

Vaart worden verschillende opgaanden gegraven, zoals de Hollandscheveldse Opgaande (door de 

Hollandsche Compagnie), de Zuidwoldiger Opgaande (de marke van Steenbergen en Ten Arlo), de 

Krakeelsche Opgaande (Bentinck) en Zuideropgaande. Deze opgaanden vormen de centrale as in 

een ontginningsblok. Haaks op de opgaanden worden wijken gegraven voor de afvoer van 

overtollig water en het afvoeren van gestoken turf. Met de ontginningen komen ook de kolonisten. 

De bewoning concentreert zich daarbij langs de hoofdontginningsassen: de opgaanden en de 

Hoogeveensche Vaart. Zo ontstaan Hollandscheveld, Alteveer en Noordscheschut. 

Een algemene, vaak nog herkenbare, karakteristiek van het veenkoloniale landschap is het 

rationele systeem van opgaanden, kanalen, vaarten en wijken, vaak op regelmatige afstand van 

elkaar en gericht op een systematische ontginning van de veengronden. Op veel plaatsen heeft dit 

geresulteerd in lange, smalle strokenverkaveling. Een andere algemene karakteristiek van de 

veenkoloniën is het duidelijke onderscheid tussen de verschillende ontginningsblokken, doordat 

de achtergrenzen van de ontginningen als markante lijn de scheiding vormen tussen verschillende 

verkavelingsrichtingen. Beide karakteristieken zijn zichtbaar binnen en rond het projectgebied. Het 

gaat hier om een perceel dat vanuit de Hollandscheveldse Opgaande is ontgonnen en een 

langgerekt en smal profiel heeft. Ter hoogte van de Langedijk draait de verkavelingsrichting van 

noord-zuid naar oost-west, waardoor deze weg als een markante scheidslijn van de oude 

ontginningsblokken functioneert. 

In afbeelding 3.2 zijn topografische kaarten uit 1850, 1900, 1950 en 2000 opgenomen. Deze 

kaarten illustreren dat de verkaveling in en rond het projectgebied in de loop der jaren 

grootschaliger is geworden. Kleinere 'blokken' maakten plaats voor lange stroken. Verder blijkt dat 

er veel bos en groensingels zijn verdwenen. Tegelijkertijd nam de bebouwing fors toe en zijn er 

wegen aangelegd of opgewaardeerd. De grootste veranderingen vonden plaats in de tweede helft 

van de twintigste eeuw.
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Afbeelding 3.2 Het projectgebied in v.l.n.r. 1850, 1900, 1950 en 2000 (bron: topotijdreis.nl)
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3.2.2  Het parkontwerp

Aan het slot van dit hoofdstuk is een afbeelding van het parkontwerp opgenomen. Een grotere 

versie hiervan, inclusief vier dwarsdoorsneden, is toegevoegd als bijlage. Het parkontwerp 

respecteert de nog herkenbare ontginningsrichting door de panelen in een strakke, langgerekte 

opstelling te plaatsen. Daarbij wordt een afstand van 100 m aangehouden ten opzichte van de 

Hollandscheveldse Opgaande zodat deze als ontginningsas zelfstandig herkenbaar blijft (conform 

de eis van het afwegingskader, zie 2.3.3). Ook de huidige kavelgrenzen, sloten en beplanting blijven 

met dit parkontwerp in tact. Dat geldt tevens voor de plaatselijke openheid. De locatie wordt niet 

'dichtgezet' met beplanting. Daardoor zouden waardevolle doorzichten verloren kunnen gaan. Aan 

de westkant van het projectgebied wordt een nieuwe beplantingsstrook toegevoegd. Het gaat om 

een singel van struiken met streekeigen beplanting (meidoorn, sleedoorn, braam en vuilboom).  De 

singel is hoog genoeg om voor de inpassing van de zonnepanelen maar laag genoeg om de 

openheid van het gebied te kunnen blijven ervaren. Ook aan de noord- en zuidkant van het park 

wordt een vergelijkbare singel aangelegd. Dergelijke singels passen goed in het landschap, waar 

van oudsher beplanting langs kavelsloten aanwezig is (zie 3.2.1). De singels blijven na de 

exploitatietermijn van het zonnepark 'achter' in het gebied en zijn dus direct van toegevoegde 

waarde voor het landschap. Ook voor de ecologie zijn deze beplantingsstroken van belang. 

In navolging van het advies van de provincie Drenthe (zie 5.2) wordt de oever van de sloot aan 

oostzijde van het projectgebied verbreed van 3 m naar 6 m. Tevens wordt het talud verflauwd. 

Tenslotte zal ter plaatse een kruidenrijke, inheemse vegetatie worden ingezaaid. Al deze 

inrichtingsmaatregelen zorgen, net als de aanleg van de beplantingssingels in het gebied, voor een 

ecologische meerwaarde.11

Het zonnepark wordt ontsloten op de dichtstbijzijnde weg, dat is de Langedijk. Ter plaatse is al een 

entree aanwezig. In het verlengde van deze entree komt een toegangshek (2m). Doordat hier ook 

enkele (hogere) bomen staan, zal dit toegangshek nauwelijks opvallen. Rondom wordt het park 

afgesloten met een hekwerk van 1,8 m.12

Afbeelding 3.3 Dwarsdoorsnede (bron: Algebra Ingenieurs)

De strook tussen het park en het bebouwingslint van de Hollandscheveldse Opgaande is minimaal 

100 m breed en wordt ingezaaid met bloemrijk grasland. Dat geldt ook voor de strook van 17 m 

breed aan de zuidzijde van het projectgebied. Deze strook kan door schaduwwerking van 

plaatselijk aanwezige bomen niet met zonnepanelen worden belegd. Mogelijk dat hier ook 

bijenkasten worden geplaatst. Al deze maatregelen komen de biodiversiteit ten goede. Een infobord 

aan de zuidkant van het zonnepark zal uitleg geven over de nieuwe natuur- en landschapswaarden 

en de energietransitie. Dit bord wordt in samenwerking met het IVN vormgegeven. 
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De panelen krijgen een maximale hoogte van 1,8 m boven maaiveld. Tussen de panelen wordt een 

afstand van 1,5 m aangehouden. Hierdoor wordt er nog voldoende zonlicht doorgelaten, wat het 

bodemleven bevordert en mogelijkheden biedt voor begrazing door schapen (zie de 

dwarsdoorsnede boven). Verder kan nog worden opgemerkt dat de panelen - conform 

gemeentelijke eis - worden uitgevoerd in donkere kleurstelling. De omvormers worden onder de 

panelen en dus buiten zicht geplaatst. 

Er worden twee trafo's aan de zuidwestkant van het projectgebied geplaatst, waar ook een 

boomsingel aanwezig is. Deze trafo's worden op meer dan 400 m uit de grens van het 

dichtstbijzijnde woonperceel geplaatst. Daardoor wordt eventuele geluidsoverlast voor 

omwonenden van het zonnepark voorkomen (zie 4.3). 

Het zonnepark bestaat uit circa 8000 panelen. Met dit aantal panelen kan ongeveer 2,5 MWh aan 

elektriciteit worden opgewekt, voldoende om circa 750 huishoudens van stroom te voorzien. De 

zonnepanelen worden op paaltjes geplaatst en opgesteld in rijen van drie, waartussen smalle 

tractors kunnen rijden voor het onderhoud. 

Na de exploitatietermijn van 25 jaar worden de zonnepanelen en alle bijbehorende installaties 

verwijderd, waarna het projectgebied in de huidige staat wordt teruggebracht. Zoals gezegd in 

2.2.3 worden de investeringen in het landschap en de biodiversiteit na de exploitatietermijn niet 

ongedaan gemaakt, maar in stand gehouden. Een en ander wordt als voorwaarde in de 

omgevingsvergunning opgenomen.
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Afbeelding 3.4 Parkontwerp (bron: Algebra Ingenieurs)
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  m.e.r.-plicht

In bijlage C en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is aangegeven welke 

activiteiten in het kader van een ruimtelijk plan of besluit plan-m.e.r.-plichtig, 

project-m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit 

m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Voor activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de 

drempelwaarden vallen, moet een vormvrije m.e.r.-beoordeling doorlopen worden. Daarbij gaat 

het om de vraag of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. De 'belangrijke 

nadelige gevolgen' kunnen worden ontleend aan het toetsingskader van bijlage III van de Europese 

Richtlijn Milieueffectbeoordeling. Daarin worden drie hoofdthema's genoemd:

kenmerken van de activiteit;
plaats  van de activiteit;
kenmerken van het potentiële effect.

Zonneparken komen niet voor op de 'D-lijst' van het Besluit m.e.r.. Dit betekent dat er ook geen 

(vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor dit plan doorlopen hoeft te worden.

4.2  Wet geluidhinder

Binnen het projectgebied wordt geen geluidsgevoelige bebouwing in de zin van de Wet 

geluidhinder opgericht. Het zonnepark zorgt ook niet voor een substantiële verkeersaantrekkende 

werking, waardoor omliggende woningen indirecte hinder zouden kunnen ondervinden. Voor het 

onderhouden van het zonnepark zijn hooguit enkele tientallen verkeersbewegingen per jaar nodig, 

wat een te verwaarlozen effect heeft op de gevelbelasting van woningen rondom het projectgebied. 

Akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai (of spoorweglawaai) is derhalve niet nodig.

4.3  Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 

bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze 

afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de  VNG-brochure Bedrijven en 

milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand is de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder 

als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Een zonnepark is niet in 

de brochure opgenomen. Van zonnepanelen is geen milieuhinder te verwachten.13 Dat geldt wel 

voor de bijbehorende transformators, die overdag (enig) geluid produceren. In dit opzicht kan een 

vergelijking worden gemaakt met de in de VNG-brochure vermelde elektriciteitsdistributiebedrijven 

van < 10 MVA. Het betreft hier een milieucategorie 2-inrichting met een richtafstand van 30 m 

vanwege geluid. Het dichtstbijzijnde woonperceel is Hollandscheveldse Opgaande 22. De twee 

transformatoren zullen op een afstand van ten minste 400 m uit de bestemmingsgrens van dit 

woonperceel komen te liggen (zie 3.2.2). Verder kan worden opgemerkt dat er ten behoeve van het 

zonnepark geen 'ongedierte verjagers' met hoge geluidsfrequenties ingezet zullen worden. Daarmee 

is er geen sprake van een milieu hygiënisch conflict.
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4.4  Luchtkwaliteit

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer. De oprichting van het zonnepark leidt, zoals aangeven in 4.2, niet tot een 

substantiële verkeersaantrekkende werking en is daarmee niet van invloed op de luchtkwaliteit. 

Op grond van de Wet milieubeheer is sprake van een project dat 'niet in betekende mate' (NIBM) 

bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Onderzoek naar de luchtkwaliteit is niet 

noodzakelijk.

Afbeelding 4.1 Uitsnede Risicokaart (bron: risicokaart.nl)

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van 

gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die luchthavens geven vallen hieronder. Inwoners van een 

bepaald gebied kunnen te maken krijgen met plaatsgebonden risico (PR). Dit is de kans per jaar 

dat één persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof. In theorie zou die persoon 

zich onafgebroken en onbeschermd op één bepaalde plaats moeten bevinden. Deze kans mag niet 

groter zijn dan één op de miljoen. Het groepsrisico (GR) legt een relatie tussen de kans op een ramp 

en het aantal mogelijke slachtoffers. Het is een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. 

Bij de berekening van het GR spelen twee factoren mee: 

1. de aard en de hoeveelheid van de gevaarl i jke stoffen; 
2. het aantal  potentiële s lachtoffers . In een omgeving met veel  inwoners  is  dit aantal  

bi jvoorbeeld groter dan in een dunbevolkt gebied.

Een zonnepark is geen gevaarlijke inrichting in de zin van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) of het Activiteitenbesluit. Het projectgebied valt ook niet binnen de 

risicoafstanden van gevaarlijke inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen en/of aardgastransportleidingen. Overigens is een zonnepark niet aan te merken als een 

(beperkt) kwetsbaar object op grond van het Bevi. 

Het omgevingsaspect 'externe veiligheid' levert geen belemmering voor het park op.

Kathodische beïnvloeding aardgastransportleiding

De Gasunie heeft in het kader van het vooroverleg (zie 5.2) aangegeven dat het zonnepark geen 

negatieve invloed mag hebben op de zogeheten 'kathodische bescherming' van de 

aardgastransportleiding die aan de westkant is gelegen (circa 125 m). Voorafgaand aan de 

inrichting van het projectgebied zal aan de tracébeheerder een berekening worden voorgelegd 

waaruit blijkt dat a) voor wisselstroom beïnvloeding wordt voldaan aan de NEN 3654 en b) dat er 
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geen ontoelaatbare externe beïnvloeding op het Kathodische Beschermingssysteem wordt 

veroorzaakt.

4.6  Bodem

In 2000 is uit bodemonderzoek van Oranjewoud BV gebleken dat er binnen het projectgebied geen 

bodemverontreinigingen van enige betekenis aanwezig zijn.  Het grondwater is mogelijk 

verontreinigd met koper. Alvorens wordt overgegaan tot baggeren wordt aanbevolen aanvullend 

waterbodemonderzoek te verrichten om de omvang en verspreiding van deze verontreiniging in 

kaart te brengen. Verder zijn er dempingen van voormalige watergangen aanwezig. Het is niet 

bekend met welk materiaal gedempt is. Binnen de kom van Hoogeveen gebeurde dit veelal met 

gebiedseigen grond. Demping met verontreinigd materiaal is echter niet uit te sluiten. 

Het zonnepark bestaat niet uit bouwwerken waar personen verblijven. Daarnaast is geen sprake 

van grootschalige bodemingrepen, waardoor grond moet worden afgevoerd. Het projectgebied 

bestaat uit akkerland. Het gebruik van het projectgebied als zonnepark heeft geen invloed op de 

bodemkwaliteit of op een hernieuwd agrarisch gebruik in de toekomst. Bodemonderzoek kan 

derhalve achterwege blijven.

4.7  Water

Beleid

Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting op ruimtelijke 

plannen een waterparagraaf worden opgenomen. Deze paragraaf laat zien hoe rekening is 

gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het projectgebied ligt in het 

beheergebied van waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterbeleid voor dit gebied is onder 

meer vastgelegd in het Waterbeheerplan 2016-2021, de beleidsnota Water Raakt!, de Strategische 

Nota Rioleringsbeleid 2007, de Visie Beheer en Onderhoud 2050, de nota Beleid Beheer en 

Onderhoud Stedelijk water 2013-2018 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik.

Projectgebied

De inrichting van het projectgebied is toegelicht in Hoofdstuk 3. Voor de aanleg van het zonnepark 

worden geen sloten gedempt. Er is sprake van een beperkte toename in verharding. Het gaat hierbij 

om paaltjes waarop de panelen rusten. Er worden geen gesloten oppervlakten gecreëerd. Het 

hemelwater kan tussen de panelen door in de bodem infiltreren. Wel zullen aan de zuidkant twee 

trafo's geplaatst worden. Het oppervlak aan verharding blijft beneden de compensatienorm van 

1.500 m2.
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Afbeelding 4.2 Uitsnede Legger (bron: WDOD)

Digitale watertoetsprocedure

Op 11 maart 2019 is de digitale watertoetsprocedure doorlopen. Hieruit is naar voren gekomen 

dat de 'normale procedure' op onderhavig planvoornemen van toepassing is (zie Bijlage 3). Het 

waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vervolgens op 29 maart 2019 aangegeven dat na 

bestudering van de aangeleverde informatie toch blijkt dat de 'korte procedure' van toepassing is. 

Aanvullend is in het kader van het vooroverleg (zie 5.2) aangegeven dat de trafo's en het 

hekwerk/toegangshek aan de zuidzijde van het park, verplaatst moeten worden tot buiten de 

beschermingszone van het plaatselijk aanwezige oppervlaktewaterlichaam (5 m). Het gaat hier om 

de primaire watergang die in afbeelding 4.2 is aangegeven. Er heeft overleg met het waterschap 

plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan zijn alle objecten en bouwwerken uit de 

beschermingszone gehaald. Een en ander is verwerkt in het parkontwerp, die in afbeelding 3.4 is 

opgenomen. Door deze aanpassingen hoeft er geen watervergunning te worden aangevraagd.  
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4.8  Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van onderhavig planvoornemen te toetsen, is een ecologische 

inventarisatie naar natuurwaarden binnen het projectgebied uitgevoerd. In deze inventarisatie is 

beoordeeld of een aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het 

provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Geconcludeerd wordt dat er geen negatieve 

effecten op beschermde gebieden en soorten worden verwacht. Wel wordt aanbevolen een nader 

onderzoek te doen naar het voorkomen van poelkikker. De verlandende sloten aan de oost- en 

westzijde van het projectgebied zijn geschikt als voortplantingsplaats voor deze soort, wat 

betekent dat de akker mogelijk gebruikt wordt als winterverblijfplaats. Om dit te kunnen 

vaststellen is nader onderzoek uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen dat er poelkikkers 

aanwezig zijn. Aangezien de sloten aan de oost- en westzijde niet vergraven worden leidt dit niet 

tot aantasting van het voortplantingsbiotoop van de soort. Door daarnaast bij de aanleg en het 

beheer specifieke maatregelen te treffen (o.a. plaatsing van scherm, wegvangen van exemplaren en 

maaibeheer) is het effect op poelkikker verwaarloosbaar en is overtreding van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming uit te sluiten. Een memo met de uitkomsten van 

het nader onderzoek is toegevoegd aan bovengenoemde rapportage. 

Naast het nader onderzoek naar poelkikker wordt aanbevolen om de inrichtingswerkzaamheden 

uit te voeren buiten het broedseizoen van vogels (15 maart tot 15 juli). Daarnaast geldt de 

algemene zorgplicht uit de Wnb voor (licht) beschermde soorten. Zie voor de verdere details het 

rapport 'Ecologische inventarisatie zonnepark Hoogeveen - Langedijk', dat is opgenomen als 

Bijlage 4.

4.9  Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Archeologische waarden dienen op grond van de (aangepaste) Monumentenwet 1988 te worden 

mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. De gemeente Hoogeveen heeft op 24 

november 2016 de 'Cultuurhistorische beleidskaarten' en onderliggende rapporten voor 

archeologie, historische geografie en bebouwing vastgesteld. Op de 'Verwachtingskaart 

archeologie' is het projectgebied ingedeeld bij de landschapseenheid 'Veenkoloniale 

ontginningsvlakte (relatief laaggelegen)'. Voor deze landschapseenheid geldt een lage 

archeologische verwachting. 

Het plaatsen van de paaltjes waarop de panelen komen te liggen en de bouw van de twee 

transformatoren leidt tot maximaal 36 m2 aan grondverzet.14 Er is geen sprake van een 

onderzoeksplicht omdat het projectgebied, zoals gezegd, een lage archeologische 

verwachtingswaarde heeft (zonder beperkingen voor grondverzet). Mocht tijdens de uitvoer van de 

grondwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan wordt 

contact opgenomen met de gemeente.
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Afbeelding 4.3 Verwachtingskaart archeologie (bron: gemeente Hoogeveen)

Cultuurhistorie

Als gevolg van het beleid Modernisering Monumentenzorg is per 1 januari 2012 in het Besluit 

ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1) bepaald dat overheden verplicht zijn cultuurhistorie integraal 

mee te wegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Onderhavig planvoornemen is getoetst aan 

de 'Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Hoogeveen' (zie hieronder). Op deze kaart is aan het 

projectgebied voor wat betreft het 'gecombineerd ensemble historische geografie en bebouwing' de 

'basiswaarde' toegekend. Voor deze waarde stelt de gemeente geen specifieke eisen en is het beleid 

gericht op het respecteren van aanwezige waarden. Dit respect komt tot uiting in onderhavig plan 

doordat bij het parkontwerp de historisch gegroeide landschappelijke en stedenbouwkundige 

structuren als uitganspunt zijn genomen (zie 3.2). Het zonnepark probeert daarmee de nog 

herkenbare veenkoloniale karakteristieken - waaronder het ontginningspatroon, de openheid van 

het landschap en de langgerekte verkavelingsstructuur - 'leesbaar' te houden. Dit gebeurt onder 

meer door een afstand van 100 m aan te houden ten opzichte van de Hollandscheveldse Opgaande 

zodat deze als ontginningsas zelfstandig herkenbaar blijft (conform de eis van het gemeentelijk 

afwegingskader, zie 2.3.3).

Afbeelding 4.4 Cultuurhistorische beleidskaart Gemeente Hoogeveen (bron: gemeente Hoogeveen)

4.10  Reflectie en duisternis

Zonnepanelen kunnen licht reflecteren en daardoor voor overlast in de (woon)omgeving zorgen. 

Voor de panelen die binnen het projectgebied worden toegepast geldt een reflectiepercentage van 

3-5% bij een normale lichtinval. Of er daadwerkelijk gereflecteerd wordt hangt af van locatie 

specifieke omstandigheden (stand en hoogte spiegelend vlak) en de stand van de zon (de tijd en de 

tijd van het jaar). De hoek van de invallende lichtstraal bepaalt de hoek van de uitvallende 

lichtstraal. Hoe steiler de helling van de panelen, hoe groter de kans op hinder. Wanneer de 

panelen vrij vlak (35 graden of minder) worden opgesteld, gaat de reflectie veelal omhoog. Dan is 

er voor de omgeving geen hinder door reflectie. Logischerwijs is achter de zonnepanelen 

(noordzijde) ook geen sprake van een spiegelend effect. De zonnepanelen in het projectgebied 

worden in een hellingshoek van 10 graden geplaatst. Hinder door reflectie is bij de gekozen 

opstelling daarom niet te verwachten. 

Met betrekking tot het aspect 'duisternis' kan tenslotte worden opgemerkt dat het zonnepark geen 

lichtuitstraling zal hebben. Er zal geen verlichting worden aangebracht.
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4.11  Verkeer en parkeren

Voor het onderhouden van het zonnepark zijn enkele tientallen verkeersbewegingen per jaar nodig. 

Het projectgebied is bereikbaar vanaf de Langedijk. Aan deze zijde zit ook het toegangshek tot het 

park. Er kan geparkeerd worden ter plaatse van de huidige inrit. De omgeving van het projectgebied 

is verkeersluw door de aanwezigheid van enkele bussluizen. De beperkte toename in 

verkeersbewegingen (zie 4.2) is niet van invloed op de verkeersafwikkeling noch op de -veiligheid.

4.12  Onderhoud en beheer

Het projectgebied wordt extensief bemaaid en/of door schapen begraasd. Bij gebruikmaking van 

schapen zal het deel dat met bloemrijk grasland wordt ingezaaid afgeschermd worden. Voor het 

beheer van het zonnepark zelf kan gebruik worden gemaakt van de onderhoudspaden (circa 3 m), 

die ook voor het maaien benut worden. 

Aan de noord- zuid- en westzijde wordt beplanting aangelegd (zie 3.2.2). Deze beplanting wordt 

twee keer per jaar gesnoeid en op een hoogte van 2 m gehouden. De boomsingel aan de 

zuidwestzijde wordt een keer per jaar gesnoeid. Het onderhoud van sloten gebeurt in overleg met 

het waterschap Drents Overijsselse Delta. 

Met het oog op de poelkikkers wordt er tussen elke rij panelen een strook met grazige vegetatie van 

circa 1,5 meter in stand gehouden. De tussenruimte tussen de watergangen en de buitenste rijen 

panelen wordt ook beheerd als grazige vegetatie.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor realisatie van het zonnepark komen voor rekening van de initiatiefnemer. Dat geldt 

ook voor eventuele planschadekosten, die daarmee dus 'anderszins verzekerd' zijn. Er wordt een 

planschadeovereenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer afgesloten waarin dit is 

vastgelegd. In de omgevingsvergunning wordt als eis opgenomen dat - conform Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe - het projectgebied na de exploitatietermijn van 25 jaar in 

oorspronkelijke staat wordt hersteld, waarbij toegevoegde natuur- en landschapswaarden 

behouden blijven. 

Om de duurzaam opgewekte stroom van het zonnepark aan de Langedijk te kunnen terugleveren 

aan het elektriciteitsnet is overleg gevoerd met N.V. Rendo. De netbeheerder heeft de benodigde 

aansluit- en teruglevercapaciteit (2,5 MWh) gegarandeerd. Er is een aansluiting van 2 MVA 

gereserveerd. Zie hiervoor Bijlage 2.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht (Bor) 

verplichten om bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning overleg te voeren met het Rijk, 

de provincie en het waterschap. Dit overleg heeft reeds plaatsgevonden. Op dit punt wordt 

verwezen naar de Reactienota van de gemeente Hoogeveen. Daaruit blijkt dat de overlegreacties 

van de provincie, het waterschap en de Gasunie aanleiding zijn geweest om het plan op 

onderdelen aan te passen. 

Burgers en maatschappelijke instanties worden tijdens deze terinzagelegging van het 

ontwerpbesluit in de gelegenheid gesteld zienswijzen kenbaar te maken. Dat is uiteraard niet de 

eerste kennismaking met dit plan. Uit oogpunt van participatie heeft de initiatiefnemer 

belanghebbenden vroegtijdig bij onderhavig planvoornemen betrokken. Gedurende een periode 

van ongeveer 2 jaar hebben op dit vlak de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Februari  2019: Informatief en verkennend gesprek met vertegenwoordigers  van werkgroep 
'Hol landscheveld Energieneutraal '. De werkgroep l iet weten op dat moment niet actief te 
wi l len participeren, omdat de prioriteiten bi j andere projecten lagen.
Juni  2019: Initiatiefnemer heeft binnen een straal  van 1 ki lometer rond het zonnepark, 
huis-aan-huis  flyers  met informatie over het zonnepark en een uitnodiging voor een 
inloopbi jeenkomst verspreid. Het betreft circa 25 adressen aan de Hol landscheveldse 
Opgaande. Zie Bi jlage 5 voor de brief en adressen.
Jul i  2019: In dorpshuis  het Anker heeft een inloopbi jeenkomst plaatsgevonden. Het vers lag 
van deze bi jeenkomst is  onderdeel  van Bi jlage 5.
Oktober 2020: Op grond van contacten met omwonenden en de overlegreacties  is  het 
parkontwerp verder aangepast. 
Oktober 2020: Het IVN, afdel ing Hoogeveen is  om advies  gevraagd. IVN heeft zi jn waardering 
uitgesproken voor de wi jze waarop rekening wordt gehouden met de inpass ing  van het 
zonnepark in het landschap en met natuurwaarden. Tevens zi jn door IVN suggesties  gedaan 
voor verbetering van het parkontwerp. Het IVN-advies  is  integraal  verwerkt in het plan en 
eveneens opgenomen in Bi jlage 5. 

November 2020: Met bewoners aan de Langedijk is gesproken over de aanpassingen van het 

landschappelijke ontwerp. Vooral de toevoeging van een groenstrook (o.a. bestaande uit 

winterharde bladdragende struiken en heesters) aan zuidwest- en noordzijde is positief ontvangen. 

Januari  2021: Werkgroep Hol landscheveld Energieneutraal  is  opnieuw benaderd. De 
werkgroep heeft niet gereageerd op verzoeken om overleg. De initiatiefnemer heeft daarom 
contact gezocht met een tweetal  personen die ti jdens de informatiebi jeenkomst van jul i  2019 
kenbaar hebben gemaakt belangstel l ing te hebben voor een postcoderoosproject. Deze 
personen zi jn bereid gevonden om zitting te nemen in de initiatiefgroep 'Oprichting 
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Energiecoöperatie Hol landscheveld/Hoogeveen zuid'. Doel  van deze coöperatie is  om een 
project te ontwikkelen en te exploiteren op grond van de Subsidieregel ing coöperatieve 
energieopwekking (afgekort regel ing SCE). Deze regel ing vervangt per 1 januari  2021 de 
regel ing Verlaagd Tarief, beter bekend als  de postcoderoosregel ing. De initiatiefgroep start 
nadat de ontwerp-omgevingsvergunning ter vis ie wordt gelegd. In het kader van de 
informatiebi jeenkomst voor het zonnepark zal  actief bekendheid worden gegeven aan de 
mogel i jkheid om deel  te nemen aan de SCE. Voor de uitvoering van dit project zal  de 
initiatiefnemer 5% van het grondoppervlak van het zonnepark beschikbaar stel len. Deze 
verpl ichting bl i jft ook in stand in geval  er een andere coöperatie gevestigd in Hoogeveen of 
Hol landscheveld van deze mogel i jkheid gebruik wenst te maken en de ruimte nog niet 
(geheel) is  ingevuld.  Tevens is  de initiatiefnemer bereid om in de aanloopfase de 
aanloopkosten van de initiatiefgroep, zoals  extern advies, te vergoeden, voor zover deze niet 
worden gedekt via  bestaande regel ingen of fondsen. Een project op grond van de nieuwe 
regel ing SCE biedt mogel i jkheden voor inwoners  binnen het postcodegebied dat in afbeelding 
5.1 is  opgenomen. De SCE zorgt voor een zeer aantrekkel i jk financieel  rendement. Dit ontstaat 
niet a l leen door de vergoedingsregel ing die hiervoor vanuit de RVO geldt, maar ook door het 
vermijden van ontwikkelkosten en het schaalvoordeel  wat ontstaat door samen op te werken 
met het project van de initiatiefnemer.
Januari  2021: Met de initiatiefnemers  van het zonnepark aan de Wilfred Sti l lweg heeft 
afstemming plaatsgevonden. Afgesproken is  daar waar het gaat om de maatschappel i jke 
uitvoerbaarheid en participatie de afspraken en mogel i jkheden zoveel  mogel i jk op elkaar 
worden afgestemd zodat de omgeving van beide parken eenduidig wordt geïnformeerd en min 
of meer vergel i jkbare vormen van participatie kri jgt aangeboden.
Gesprekken met direct omwonenden hebben geen aanleiding gegeven om een individuele 
compensatieregel ing in het leven te roepen. Al leen met de bewoners  van Hol landscheveldse 
Opgaande 18 zi jn maatwerkafspraken gemaakt. Zi j beschikken als  enige bewoner over een 
tuin/erf met vri j uitzicht op het projectgebied. Ter compensatie zal  hun een complete set 
zonnepanelen worden aangeboden bestaande uit 10 panelen en omvormer met een totaal  
vermogen van 3250 Wp. Zodra de nieuwe coöperatie actief is  zal  van hieruit bekendheid 
worden gegeven aan de mogel i jkheden om deel  te nemen aan het postcoderoosproject. Onder 
aanwonenden langs de Hol landscheveldse Opgaande zal  extra publ iciteit worden verzorgd 
middels  een huis  aan huis  mai l ing. 

Kaart postcoderoos 7913 

Het zonnepark komt te liggen in postcodegebied 7913 (gele gebied in afbeelding 5.1) Alle inwoners 

van dit gebied en de aangrenzende postcode gebieden (licht paars) kunnen deelnemen aan het 

project op grond van de regeling Coöperatieve Energie Opwekking.
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Afbeelding 5.1 Postcoderoos 7913
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Bijlagen
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Bijlage 1  Parkontwerp
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Bijlage 2  Brief Rendo

 Bedrijventerrein II, zonnepark achter Hollandscheveldse opgaande 22  NL.IMRO.0118.2020PB8027001-ON01

concept 43  







Bijlage 3  Watertoets

 Bedrijventerrein II, zonnepark achter Hollandscheveldse opgaande 22  NL.IMRO.0118.2020PB8027001-ON01

concept 46  



datum 11-3-2019

dossiercode    20190311-59-20066

Samenvatting van de watertoets

In dit document vindt u een overzicht van de door u ingevoerde gegevens op www.dewatertoets.nl. De aanvraag is uitgevoerd op een
ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor algemene informatie over het proces van de
watertoets kunt u ook terecht op onze website www.wdodelta.nl. Mocht u specifieke vragen hebben naar aanleiding van uw aanvraag dan
kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088 - 2331200. U kunt ook een email sturen naar info@wdodelta.nl. Vermeld in de mail om welk
plan het gaat.

Uit deze toets volgt de normale procedure. U heeft hierover in een afzonderlijk document informatie ontvangen. Hieronder vindt u
puntsgewijs een overzicht van de door u ingevulde gegevens.

Plangegevens Ruimtelijke onderbouwing zonnepark Langedijk te Hollandscheveld:
"Betreft een ruimtelijke onderbouwing voor het planologisch afwijken van het bestemmingsplan vanwege de oprichting van een zonnepark
met een omvang van circa 3 ha. Het projectgebied maakt op dit moment deel uit van het bestemmingsplan Buitenvaart II (vastgesteld dd. 23
februari 2006) en is daarin bestemd als Agrarisch gebied, open agrarisch gebied . Binnen deze bestemming is het niet mogelijk een
zonnepark op te richten. Daarvoor zal een uitgebreide voorbereidingsprocedure (ex art. 2.12 lid 1, sub a onder 3° Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) worden doorlopen. Uit bijgevoegde inrichtingsschets blijkt dat er circa 8000 zonnepanelen geplaatst zullen worden. Het
verharde oppervlak neemt door de realisatie van het plan beperkt toe. Het gaat hierbij om paaltjes waarop de zonnepanelen rusten. Er wordt
geen gesloten oppervlakten gecreëerd. Het hemelwater kan tussen de panelen door in de bodem infiltreren. Wel zal er een
transformatorhuisje gebouw worden. De totale oppervlakte aan verharding blijft ruim beneden de compensatienorm van 1.500 m2. Rondom
het projectgebied komt een onderhoudspad van ruim 4 m breed te liggen. Het park is toegankelijk aan de noord- en zuidkant via een
hekwerk. Het waterschap krijgt toegang via dit hekwerk. Hierover zullen nadere afspraken met de initiatiefnemer gemaakt worden."

Ligging plan:
Langedijk Geen
7913 VG
Hollandscheveld

Uw gegevens:
Pieter Gorissen
Gorissen Ruimtelijk Advies
info@gorissenadvies.nl

Berkenlaan 51
9321GT
PEIZE

Gegevens gemeente:
Hoogeveen
Erik Dusseljee
e.dusseljee@dewoldenhoogeveen.nl
140528

Samenvatting resultaat

Kaartlagen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja



Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Hoogeveen

Vragen:

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Is er sprake van een uitbreiding van de lozing van huishoudelijk afvalwater in het landelijk gebied groter dan 9 vervuilingseenheden (ve) of
in het stedelijk gebied van 30 ve?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast?
nee

Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?
nee

Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt?
nee

Heeft het plan een permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd
ja
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater

een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool

het afvalwater wordt aangesloten op een IBA.

het afvalwater wordt afgevoerd via drukriolering

Wat is de toename of afname van het verharde oppervlak in m2?
200

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Vindt er een lozing plaats in oppervlaktewater?
nee

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats?
nee



datum 11-3-2019

dossiercode    20190311-59-20066

Geachte Pieter Gorissen,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. Op basis van deze digitale toets concluderen wij dat belangen van het
waterschap worden geraakt. U volgt daarom de normale procedure. Binnen 4 weken neemt waterschap Drents Overijsselse Delta contact
met u op en ontvangt u een uitgangspuntennotitie. Deze notitie ontvangt u op het door u opgegeven emailadres info@gorissenadvies.nl. In de
uitgangspuntennotitie vindt u meer informatie over de bestaande waterhuishouding en vindt u concrete uitgangspunten voor uw plan. Wij
adviseren u deze uitgangspunten te verwerken in uw plan. Over het vervolg van het watertoetsproces vindt u in de uitgangspuntennotitie
meer informatie.

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

www.dewatertoets.nl



Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.

www.dewatertoets.nl
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Marthijn Manenschijn <marthijnmanenschijn@wdodelta.nl> 29-3-2019 16:52

RE: Bevestiging van de Watertoets : 20190311-59-20066
Aan info@gorissenadvies.nl <info@gorissenadvies.nl>   Kopie Erik Dusseljee <e.dusseljee@dewoldenhoogeveen.nl>  

Beste Pieter Gorisse ,

 
Op  aart  hee� u op .de atertoets. l het digitale atertoets for ulier i ge uld. Op asis a  deze digitale toetsi g alt
u  o t ikkeli g o der de or ale pro edure. Als o derdeel a  de or ale pro edure eoordeelt het aters hap de i for a�e die
is i gestuurd ij de digitale toetsi g. Na estuderi g a  de i for a�e ij u  oorge o e  pla  e  het ake  a  ee  af egi g
ko t u  pla  i  aa erki g oor de korte pro edure.

 
Co reet eteke t dit dat u dire t door ku t gaa  et de pla or i g o der de oor aarde dat u de sta daard aterparagraaf
toepast. Deze tekst is i  de ijlage eergege e  e  die t u éé  op éé  o er te e e  i  ij oor eeld het este i gspla . I  deze

aterparagraaf is het aterad ies a  het aters hap auto a�s h er erkt. Het aters hap Dre ts O erijsselse Delta es hou t
hier ee het pla  als afgeha deld.

 
De atertoets is gee  ergu i g. Voor de realisa�e a  u  pla  die t u �jdig ee  ater ergu i g aa  te rage  oor zo er dit a
toepassi g is op het pla . Zie ook de sta daard aterparagraaf.

Met rie delijke groet,   

Marthijn Manenschijn

Beleidsadviseur

Waters hap Dre ts O erijsselse Delta
Dokter a  Dee eg ,  BM Z olle
Post us ,  AB Z olle
T.    

 

 
 

Van: De Digitale Watertoets [ ailto:de atertoets@g ail. o ] 
Verzonden: aa dag  aart  :
Aan: DIV <poste ar hi eri g@ dodelta. l>
Onderwerp: Be es�gi g a  de Watertoets : - -
 

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van
Waterschap Drents Overijsselse Delta. In de bijlage vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen. Naast
een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van de procedure die u heeft doorlopen:

paragraaf geen waterschapsbelang
standaard waterparagraaf korte procedure
uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Toetsresultaat download

Samenvatting download

Geüpload bestand download

Plandata download

Gisdata download

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.

met vriendelijke groet,

Waterschap Drents Overijsselse Delta
postbus: postbus 60
postcode: 8000 AB
plaats: Zwolle
telefoon: 0882331200



Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per
ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken
of aan derden te openbaren.

HGV057_zonneparkLangedijk_swp.docx (20 KB)
image001.jpg (29 KB)
image002.jpg (13 KB)
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STANDAARD WATERPARAGRAAF KORTE PROCEDURE 
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het verplicht ruimtelijke plannen te ‘toetsen op 
water’, de zogenaamde watertoets. De watertoets is een waarborg voor water in ruimtelijke plannen 
en besluiten. Deze waterparagraaf heeft betrekking op Zonnepark Langedijk. 
 
Relevant beleid 
Het beleid van het waterschap Drents Overijsselse Delta staat beschreven in het waterbeheerplan 
2016-2021. Specifiek voor het stedelijke gebied heeft het waterschap het beleid geformuleerd in 
‘Water Raakt!’. Daarnaast is de Keur een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke 
plannen rekening moet worden gehouden. U kunt de genoemde documenten raadplegen op onze site 
www.wdodelta.nl. 
 
Invloed op de waterhuishouding 
Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. Binnen het 
bestemmingsplan worden niet meer dan tien wooneenheden gerealiseerd en de toename van het 
verharde oppervlak bedraagt niet meer dan 1500 m2. Binnen het plangebied is geen sprake van 
(grond)wateroverlast. 
Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter. Dit is 
de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en onderzijde bouwvloer. Bij het 
bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een kleinere ontwateringsdiepte. Om 
wateroverlast binnen woningen en bedrijven te voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 
30 centimeter boven het straatpeil te hanteren (as van de weg). Voor lager gelegen ruimtes, zoals 
kelders en parkeergarages, wordt aandacht besteed aan het voorkomen van wateroverlast door 
bijvoorbeeld instromend hemelwater. 
 
Voorkeursbeleid hemelwater  
Bij de afvoer van overtollig hemelwater moet het afstromend hemelwater ter plaatse in de bodem dan 
wel op het oppervlaktewater worden teruggebracht. Het waterschap heeft de voorkeur om het 
hemelwater, daar waar mogelijk, te infiltreren in de bodem. Oppervlakkige afvoer naar de 
infiltratievoorziening en infiltratie via wadi’s heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet 
mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of 
infiltratiekratten een mogelijkheid. Als infiltratie niet mogelijk is dan kan hemelwater via een 
bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. De afvoer van overtollig hemelwater uit het 
plangebied mag, ongeacht de toegepaste methode, niet tot wateroverlast leiden op aangrenzende 
percelen of het omliggende watersysteem. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) 
kan direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. 
 
 
Watervergunning (of melding) op grond van de Keur 
Het wateradvies dat is afgegeven in het kader van de watertoets is geen watervergunning of melding. 
Gaat u werkzaamheden verrichten in de beschermingszone van een waterstaatswerk (dus: een dijk of 
een watergang)? Wordt hemelwater afgevoerd op oppervlaktewater of wordt er grondwater 
onttrokken? Dan moet u een watervergunning aanvragen op de website: www.omgevingsloket.nl.  Op 
basis van de door u ingevulde gegevens ziet u hieronder welke watervergunning u nodig heeft. Indien 
hieronder geen specificatie staat, hoeft u geen watervergunning aan te vragen. 
 
A watergangen 
In het plan bevindt zich een A-watergang. A-watergangen hebben een belangrijke functie voor de 
waterafvoer- en berging. Deze watergangen staan op de legger van het waterschap en de Keur is van 
toepassing. Volgens de Keur zijn alle activiteiten die plaatsvinden in, op of langs watergangen van het 
waterschap vergunningsplichtig. Voor minder ingrijpende activiteiten hebben zijn algemene regels 
vastgesteld. Hierdoor kan er sprake zijn van vrijstelling of hoeven deze activiteiten alleen te worden 
gemeld. Er is in het plan rekening gehouden met de Keur van het waterschap. Er wordt tijdig melding 
gemaakt of een vergunning aangevraagd. 
 
 
Watertoetsproces 
De initiatiefnemer heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta geïnformeerd over het plan door 
gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat 



de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben 
een geringe invloed op de waterhuishouding in ruimtelijke zin. 
Deze conclusie is automatisch getrokken op basis van de ingevoerde gegevens op 
www.dewatertoets.nl. Het proces van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Drents 
Overijsselse Delta gaat akkoord met het plan. 
 

Verklaring 
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U 
bent akkoord gegaan met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is 
ingevuld. 
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1 Aanleiding onderzoek 

In verband met het plan voor de plaatsing van zonnepanelen in het agrarisch gebied ten zuiden van 

Hoogeveen wordt thans een planologische procedure doorlopen.  

In het kader van deze procedure is inzicht gewenst in de effecten op natuurwaarden in het gebied 

(soortenbescherming en gebiedsbescherming). Hiertoe is in het plangebied een ecologische  

inventarisatie van de natuurwaarden uitgevoerd. Tevens is gekeken naar de effecten op beschermde 

gebieden in de omgeving. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader 

van de Wet natuurbescherming (Wnb)
1
 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. 

Naast het raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op  

27 november 2018 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. 

 

                                                                 
1  De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als  

bescherming van (Europese) natuurgebieden 
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2 Plangebied 

Het plangebied betreft een locatie ten zuiden van Hoogeveen, tussen de straten Hollandscheveld 

Opgaande en Langedijk, direct ten zuiden van het bedrijventerrein Buitenvaart.  

 

De locatie betreft één langwerpig perceel, met een totale oppervlakte van circa 3 ha waar in 2018 

maïs is geteeld. Langs de oost, west- en zuidrand bevinden zich sloten die alle waterhoudend zijn. De 

meeste zijn ondiepe sloten, langs de zuidzijde bevatte deze tijdens het veldbezoek circa 1 m diep 

water; deze sloot vormt de doorgaande afwatering voor het gebied. Nabij de zuidwesthoek en de 

noordoosthoek bevindt zich langs de sloten wat houtige beplanting. Bebouwing ontbreekt in het 

plangebied. Deze locatie ligt op de overgang van bedrijventerrein met open agrarisch gebied. Op het 

aangrenzende perceel aan de oostzijde bevindt zich gras en een nieuwe weg in aanleg. Langs noord- 

en zuidzijde bevinden zich wegen met daarlangs houtige beplanting, en aan de noordzijde ook een 

bebouwingslint.  
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Figuur 1. De locatie van het plangebied Langedijk ten zuiden van Hoogeveen  
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied (27 november 2018) 

 

De zonnepanelen komen uitsluitend op de agrarische percelen. Bij de bouw van de zonneparken 

wordt een metalen ondersteuningsconstructie geplaatst waarvan de poten 1 tot 2 m diep in de grond 

komen. Ook worden enkele transformatoren en ondergrondse elektriciteitskabels aangelegd. Tussen 

de rijen zonnepanelen blijven grasstroken aanwezig. Bij realisatie van het zonnepark worden de 

aanwezige watergangen en houtige beplanting in stand gehouden.  
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3 Soortenbescherming 

Onderdeel van de Wet natuurbescherming (Wnb) is soortenbescherming van planten en dieren. Dit 

betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn 

(Wnb artikelen 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die zijn beschermd op grond van de Habitatrichtlijn en de Verdragen 

van Bern en Bonn (Wnb artikelen 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb artike-

len 3.10-3.11). 

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb artikel 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikke-

lingen een vrijstelling van de verboden genoemd in artikel 3.10 eerste lid van de Wet natuurbescher-

ming. 

 

Inventarisatie 

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afgelegde veldbezoek (zie 

paragraaf 6.1), via Quickscanhulp.nl
2
 (© NDFF - quickscanhulp.nl 26-11-2018 17:13:11) soorteninfor-

matie uit de Nationale Database Flora en Fauna
3
 opgevraagd. Uit de omgeving van het plangebied 

zijn waarnemingen van diverse beschermde planten- en diersoorten bekend. Indien van toepassing, 

worden relevante soorten in de navolgende tekst benoemd. 

3.1 Planten 

Inventarisatie 

De akkers lagen ten tijde van het veldbezoek braak, na een teelt van aardappelen en mais. In de ran-

den komen algemene akkerkruiden voor, zoals melganzevoet, reukeloze kamille vogelmuur en ak-

kerdistel. In niet-beteelde randen komen grote brandnetel en bijvoet veel voor. Al deze 

plantensoorten zijn kenmerkend voor zeer voedselrijke grond.  

 

De oevervegetatie van de meeste sloten wordt gedomineerd door hoge grasachtigen zoals kropaar 

en kweek, met af en toe kruiden zoals gele lis, wolfspoot en moerasrolklaver. In sommige watergan-

gen is een meer diverse oevervegetatie aanwezig met soorten zoals liesgras, grote lisdodde en grote 

egelskop, vooral langs de westrand van het plangebied. Deze soorten duiden op zeer voedselrijk 

                                                                 
2 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is 

daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied 

kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het 

plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt. 

3 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF 

geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde 

gegevens. Informatie is te vinden op www.natuurloket.nl. 
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water. Incidenteel komen ook kruiden voor zoals wolfspoot, kleine watereppe en moerasandoorn. 

Waterplanten zijn grotendeels beperkt tot smalle waterpest en kroosachtigen zoals klein kroos en 

puntkroos. Ook deze soorten zijn kenmerkend voor zeer voedselrijk water. 

 

Houtige beplanting is alleen aanwezig op enkele plekken in de randen van het plangebied. De op-

gaande soorten betreffen hier vooral zomereik, zwarte els en ruwe berk, met plaatselijk struweel van 

onder andere grauwe wilg, geoorde wilg en braam. Ondergroei van bossoorten ontbreekt groten-

deels, met uitzondering van een enkele wijfjesvarens en mannetjesvarens.  

Uit de naaste omgeving van het plangebied is één beschermde plantensoort bekend (Quickscan-

hulp.nl). Dit betreft de dennenorchis die kan voorkomen in oudere naaldbossen. Geschikt biotoop 

ontbreekt in het plangebied. Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het plangebied 

tijdens het veldbezoek. Deze zijn gezien de voedselrijkdom en het intensieve terreingebruik ook niet 

te verwachten.  

 

Effectbeoordeling 

In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen en te verwachten. Als gevolg 

van de ontwikkelingen zijn negatieve effecten op deze soortengroep uitgesloten.  

3.2 Zoogdieren 

Inventarisatie 

Door het ontbreken van bebouwing in het plangebied kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen hier 

worden uitgesloten. Er zijn enkele dikkere bomen aanwezig in de randen van het plangebied. Hierin 

zijn geen voor vleermuizen geschikte ruimtes, zoals holtes of spleten, aangetroffen.  

In de omgeving (tot 5 km rond het plangebied) zijn verschillende soorten vleermuizen bekend, waar-

onder soorten die ook in wat opener gebied voorkomen, zoals gewone dwergvleermuis en laatvlie-

ger. De watergangen en oevers in en aan de randen van het plangebied vormen geschikt leefgebied 

voor foeragerende vleermuizen, vooral de delen met meer oeverbegroeiing of houtige beplanting. De 

percelen zelf zijn marginaal geschikt vanwege de openheid en het intensieve agrarische gebruik. 

Doordat doorgaande linten van opgaande begroeiing en brede watergangen ontbreken, zal het plan-

gebied geen onderdeel vormen van een belangrijke vliegroute voor vleermuizen.  

 

In de omgeving van het plangebied (0 - 1 km) zijn 14 soorten grondgebonden zoogdieren bekend 

(Quickscanhulp.nl). Voor 11 daarvan geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling van de verbodsarti-

kelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Tijdens het veldbezoek zijn veel prenten van reeën aangetroffen. 

In het plangebied zijn daarnaast enkele algemene grondgebonden zoogdiersoorten te verwachten, 

zoals veldmuis of vos. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Drenthe 

een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wet natuurbescherming. 

 

De niet-vrijgestelde soorten betreffen eekhoorn, das en steenmarter. Voor de eekhoorn is het plan-

gebied ongeschikt als leefgebied vanwege de schaarse aanwezigheid van bomen. Voor de steenmar-

ter en das ontbreken mogelijke verblijfplaatsen zoals houtstapels of steenhopen (steenmarter) of 
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droge taluds (das). Sporen, zoals loopsporen, uitwerpselen of latrines, zijn niet aangetroffen tijdens 

het veldbezoek. De sloottaluds en houtige beplanting zijn enigszins geschikt als foerageergebied voor 

steenmarter, hoewel de voorkeur zal uitgaan naar gebied met meer aaneengesloten linten van hout-

beplanting. Voor das zijn de ook de akkers geschikt als foerageergebied, hoewel ook deze voorkeur 

heeft voor een landschap met meer dekking van houtige elementen. 

 

Effectbeoordeling 

Verblijfplaatsen van vleermuizen, das en steenmarter zijn niet aanwezig in het plangebied. Voor zover 

vleermuizen en steenmarter gebruik maken van het plangebied als foerageergebied, zal dit vrijwel 

uitsluitend de watergangen en houtige beplanting betreffen die bij de ontwikkeling behouden blijven. 

Er komt geen verlichting of een andere verstorende bron voor vleermuizen of grondgebonden zoog-

diersoorten in het plangebied. De ecologische waarde van de watergangen kan naar verwachting 

zelfs toenemen vanwege het veel extensievere gebruik van de tussenliggende percelen met zonne-

panelen en grasstroken. Van das zijn geen aanwijzingen gevonden dat de soort aanwezig is in het 

gebied en door de openheid is het plangebied maar matig geschikt. In de nabije omgeving zijn aan-

trekkelijker leefgebieden voor das en incidenteel kan het plangebied ook worden bezocht. Het plan-

gebied blijft na inrichting geschikt als leefgebied door instandhouding van de randen en het 

extensieve gebruik van de percelen. Negatieve effecten op niet-vrijgestelde soorten zoogdieren kun-

nen daarmee worden uitgesloten.  

De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en voor deze soorten 

geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wet na-

tuurbescherming. 

3.3 Vogels 

Inventarisatie 

Door het ontbreken van bebouwing kunnen verblijfplaatsen van broedvogels met jaarrond be-

schermde nest- en verblijfplaatsen hier worden uitgesloten. Ook in bomen langs de rand van het 

plangebied zijn geen verblijfplaatsen van broedvogels met jaarrond beschermde nest- en verblijf-

plaatsen aangetroffen. Tijdens het veldbezoek is boven de akkers een foeragerende buizerd waarge-

nomen. Voor deze en andere uit de omgeving bekende soorten roofvogels en uilen is het plangebied 

door het intensieve agrarische gebruik matig geschikt als foerageergebied, en dan vooral de oevers 

van de watergangen. Voor roek is het plangebied goed geschikt als foerageergebied. 

Enkele algemenere soorten zijn binnen het plangebied en langs de watergangen broedend te ver-

wachten, zoals de tijdens het veldbezoek waargenomen graspieper en knobbelzwaan. Voor zeldza-

mere akkervogels vormen de intensief gebruikte akkers geen geschikt broedbiotoop.  

 

Effectbeoordeling 

ROOFVOGELS EN UILEN 

Als gevolg van de ontwikkeling gaan geen nestplaatsen van vogels met jaarrond beschermde nesten 

verloren.  
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Het plangebied verandert als foerageergebied voor soorten als buizerd, kerkuil of boomvalk, maar 

door het minder intensieve grondgebruik met grasstroken tussen de zonnepanelen zal dit eerder tot 

verbetering dan tot verslechtering leiden. Een negatief effect ten aanzien van roofvogels en uilen kan 

worden uitgesloten, mits aanleg van het park buiten de broedtijd plaatsvindt.  

 

ROEK 

Wat betreft roek, die het gebied als foerageergebied kan gebruiken, is nog niet bekend of deze ook in  

zonneparken foerageren. Het Kennisdocument roek (BIJ12, 2017a, pagina 11) geeft aan dat foera-

geergebieden van de roek tot 5 km van de kolonie kunnen liggen. Het document geeft ook aan: ”uit 

onderzoek is gebleken dat 75 tot 90 procent van de foerageerbewegingen tijdens het voortplantings-

seizoen binnen een straal van 1.500 m van de kolonielocatie plaatsvindt. Hierbinnen wordt het meest 

gefoerageerd in een straal van 500 - 1.000 m van de kolonie. Voldoende geschikt foerageergebied in 

een straal van 1.500 m meter van de kolonie is dus belangrijk.“  

Hieruit is af te leiden dat geschikt foerageergebied binnen 1,5 km kan worden gezien als essentieel 

foerageergebied. Bij het veldbezoek is binnen of in de nabije omgeving (binnen 0,2 km) van het plan-

gebied geen roekenkolonie aangetroffen. De grootste kolonie van omgeving Hoogeveen bevindt zich 

bij het ziekenhuis aan de noordrand van Hoogeveen (in 2014, 450 nesten, Avifauna Drenthe, 2014). 

Deze kolonie ligt 4 km ten noordoosten van het plangebied. Vanwege de afstand van meer dan 1,5 

km vormt het plangebied geen essentieel foerageergebied voor deze kolonie. 

Het is niet uitgesloten dat zich er tussen 0,2 en 1,5 km afstand van het plangebied nog een kleinere 

kolonie van roeken aanwezig is. De twee locaties van het plangebied liggen als relatief smalle stroken 

in een veel groter geschikt foerageergebied. Voor de eventueel op ruime afstand van het plangebied 

aanwezige kolonies is en blijft in ruime mate geschikt foerageergebied rondom de kolonie beschik-

baar. Daarnaast kunnen vogels over de relatief smalle locaties vliegen en vlak daarachter nog meer 

geschikt foerageergebied bereiken.   

De conclusie is daarom dat als gevolg van het plan geen essentieel onderdeel van het foerageerge-

bied van roek verloren gaat, hoewel het plangebied voor roek mogelijk minder geschikt wordt als 

foerageergebied. Daar het plangebied slechts een klein deel van een eventueel foerageergebied uit-

maakt en niet het dichtstbijzijnde foerageergebied voor een kolonie vormt, zijn negatieve effecten op 

roek door verlies van foerageergebied niet te verwachten. 

 

OVERIGE SOORTEN 

Door de ontwikkeling verandert het broed- en foerageergebied ook voor andere vogelsoorten waar-

van nesten niet jaarrond zijn beschermd. Voor de meeste van deze algemene soorten zal het plange-

bied ook in de nieuwe situatie geschikt zijn als broedgebied. Voor deze vogelsoorten kan men ervan 

uitgaan dat geen verbodsbepalingen worden overtreden als vernietiging en verstoring van broedge-

vallen van vogels wordt voorkomen. Dit kan plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperi-

ode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen bij veel werkzaamheden tijdig 

voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden komen 

binnen het plangebied. 
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De Wet natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een 

broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het  

broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

Samenvattend worden als gevolg van de ontwikkelingen negatieve effecten op de soortengroep  

vogels uitgesloten, indien rekening wordt gehouden met het broedseizoen. 

3.4 Amfibieën 

Inventarisatie 

Uit de omgeving van het plangebied (0 - 1 km) is het voorkomen bekend van zeven beschermde am-

fibieënsoorten (Quickscanhulp.nl). Voor drie soorten geldt geen vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelin-

gen. Dit betreft poelkikker, heikikker en alpenwatersalamander.  

Heikikker is vooral gebonden aan heide en veenterreinen of zeer extensief beheerd grasland. Alpen-

watersalamander heeft een voorkeur voor zandige leemgronden in beboste gebieden (loofbos) of 

kleinschalige landschappen met heggen en struwelen, en kleine geïsoleerde wateren voor voortplan-

ting. In het projectgebied ontbreken deze biotopen, zodat deze twee soorten niet te verwachten zijn.  

Poelkikker kent twee typen van verblijfplaatsen (BIJ12, 2017b):  

– De voortplantingsplaats is het water (poelen, vennen, sloten en dergelijke) waarin de kooracti-

viteit plaatsvindt, de eieren worden afgezet en de jongen (larven) opgroeien. Voortplantings-

water is veelal het gehele jaar door waterhoudend en bezit ondiepe zones die snel kunnen 

opwarmen. 

– Winterverblijfplaatsen bevinden zich voornamelijk op het land: In de grond ingegraven, in 

muizenholletjes, onder stronken, in dammetjes waar puin aanwezig is en dergelijke. Het land-

habitat waar overwinterd wordt, bevindt zich veelal op minder dan 100 à 200 m van de oever 

van het voortplantingswater. Ze verblijven hier van half oktober tot en met half april.  

Recent is gebleken dat poelkikker niet alleen in en rond voedselarme wateren voorkomt, maar ook in 

veenkoloniale landbouwgebieden met verlandende sloten. De watergangen aan de oost- en west-

rand van het plangebied zijn mogelijk geschikt als leefgebied.  

Andere beschermde, niet-vrijgestelde amfibieën zijn niet te verwachten in het plangebied gezien het 

ontbreken van geschikt biotoop.   

 

De waterhoudende watergangen van het plangebied vormen geschikt voortplantingsbiotoop voor 

algemene soorten zoals bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Voor deze algemene 

soorten geldt in de provincie Drenthe bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsar-

tikelen van de Wet natuurbescherming. 

 

Effectbeoordeling 

Het gebied is geschikt als leefgebied voor de niet-vrijgestelde soort poelkikker. De watergangen en 

oeverzones die eventueel geschikt zijn als voortplantingsbiotoop blijven behouden. De oeverzones en 

ook de akkers zelf zijn mogelijk geschikt als overwinteringsplaats. Na inrichting van het gebied met 

zonnepanelen ontstaan juist betere leefomstandigheden voor deze soort en andere vrijgestelde am-
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fibieënsoorten, door het extensievere grondgebruik in combinatie met de instandhouding van de 

watergangen. Echter tijdens werkzaamheden bij de inrichting is een negatief effect op overwinte-

ringsbiotoop van poelkikker niet uit te sluiten. Daarom is nader onderzoek nodig om te bepalen of 

poelkikker aanwezig is. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing van de 

Wet natuurbescherming moet worden aangevraagd. 

 

Als gevolg van het plan kunnen enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieënsoorten worden ver-

stoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten al-

gemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de  

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Drenthe. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wet na-

tuurbescherming.  

3.5 Overige soorten 

Inventarisatie 

Uit de NDFF (Quickscanhulp.nl) volgt dat in en rond het plangebied enkele beschermde soorten  

vissen, reptielen en ongewervelden bekend zijn. Dit betreft ringslang, levendbarende hagedis, grote 

modderkruiper en sierlijke witsnuitlibel. 

De enige beschermde vissoort die regelmatig in sloten wordt aangetroffen, is grote  

modderkruiper. Deze kan dan ook voorkomen in de watergangen aan oost- en westrand van het 

plangebied.  

Voor de beschermde reptielen en de sierlijke witsnuitlibel (ongewervelde) ontbreekt geschikt biotoop 

in en om het plangebied.  

 

Toetsing 

Van de overige beschermde diersoorten komt grote modderkruiper mogelijk voor in de watergangen 

in en langs de randen van het plangebied. Deze watergangen blijven bij de ontwikkeling behouden, 

zodat negatieve effecten op grote modderkruiper niet aan de orde zijn. De ecologische waarde van 

de watergangen kan naar verwachting zelfs toenemen vanwege het veel extensievere gebruik van de 

percelen tussen de watergangen. Beschermde reptielen en ongewervelden zijn niet in het plangebied 

te verwachten, zodat negatieve effecten op beschermde soorten van deze soortgroepen niet aan de 

orde zijn. Als gevolg van de ontwikkelingen zijn negatieve effecten op vissen, reptielen en ongewer-

velden uitgesloten.  
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4 Gebiedsbescherming 

Voor het onderhavige plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebieds-

bescherming relevant: de Wet natuurbescherming en de provinciale structuurvisie en verordening. 

 

Wet natuurbescherming 

In de Wet natuurbescherming is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft 

de Natura 2000-gebieden die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met 

negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant daarbij is dat de Wet  

natuurbescherming een externe werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten 

een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voormalig Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de 

basis voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie  

Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en 

bescherming van het NNN. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het provinciale NNN is 

uitgewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening 

Drenthe. Het NNN in Drenthe kent geen externe werking. 

 

Inventarisatie 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een in het kader van de Wet natuurbe-

scherming beschermd gebied. De twee meest nabijgelegen beschermde gebieden betreffen de Natu-

ra 2000-gebieden Dwingelderveld, op een afstand van circa 7 km ten noorden van het plangebied en 

het Mantingerzand, op een afstand van circa 8 km ten noordoosten van het plangebied. Andere Na-

tura 2000-gebieden liggen op meer dan 10 km afstand.  

 

Het projectgebied ligt niet op en grenst niet aan gronden die in het kader van het provinciaal ruimte-

lijk natuurbeleid zijn aangewezen als NNN. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied in het kader van 

het NNN ligt op een afstand van ongeveer 0,8 km ten zuiden van het plangebied Langedijk. Het be-

treft enkele bospercelen nabij de Zuidwolder waterlossing. Het plangebied is ook niet aangewezen 

als natuur buiten het NNN (ganzenrustgebied). 

 

Toetsing 

Gezien de aard van de ontwikkelingen en de ligging op ruime afstand van beschermde natuurgebie-

den, kunnen negatieve effecten op in het kader van de Wet natuurbescherming en het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid beschermde natuurgebieden op voorhand worden uitgesloten.  

Een vergunning van de Wnb is niet nodig voor de voorgenomen ontwikkelingen en het plan is niet in 

strijd met het natuurbeleid zoals vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. 



 

  
Ecologische inventarisatie zonnepark Langedijk - 7 december 2018 
 

14 

5 Conclusie  

Ten aanzien van soortenbescherming op grond van de Wnb is aanvullend onderzoek noodzakelijk 

naar de aan- of afwezigheid van poelkikker in het plangebied. Aan de hand van de resultaten van het 

nader onderzoek kan worden bepaald of een ontheffing op grond van de Wnb noodzakelijk is. Voor 

andere soorten is de ontwikkeling in het plangebied niet in strijd met soortenbescherming van de 

Wet natuurbescherming, mits rekening wordt gehouden met het broedseizoen van vogels. 

 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een aanvullend onderzoek in het kader 

van de Wet natuurbescherming of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. De 

ontwikkeling is niet in strijd met gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Natura 2000-gebieden) en in het kader van de Omgevingsverordening Drenthe.  
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6 Bronnen 

6.1 Veldbezoek 

Het plangebied en de directe omgeving zijn op 27 november 2018 door de heer ir. H. Kloen van 

BügelHajema Adviseurs bezocht om een indruk te krijgen van de terreinomstandigheden van het 

plangebied, de omgeving en de voorkomende flora en fauna. Tijdens het bezoek zijn plantensoorten 

genoteerd en mogelijke nest- en verblijfplaatsen en diersporen van beschermde diersoorten geïnven-

tariseerd. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: half bewolkt, droog, matige wind 

en circa 3 
º
C.  

6.2 Geraadpleegde bronnen 

1. Avifauna Drenthe, 2014. Roek doet in Drenthe nog geen stapje terug. 

www.avifaunadrenthe.nl/roek-doet-in-drenthe-nog-geen-stapje-terug/ 

2. BIJ12, 2017a. Kennisdocument Roek. www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-

Roek-1.0.pdf 

3. BIJ12, 2017b. Kennisdocument Poelkikker - Rana lessonae. Versie 1.0 juli 2017. BIJ12, 

www.bij12.nl 

4. Quickscanhulp.nl soorteninformatie uit de Nationale Database Flora en Fauna. (© NDFF - 

quickscanhulp.nl 26-11-2018 17:13:11) 
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Memo 
 

Onderzoek poelkikker zonnepark Langedijk Hollandscheveld 
Opgesteld door: mevr. ir. Jorna Arisz 

Versie: 1 - 15 augustus 2019 

 

Inleiding 

Aan de Langedijk te Hollandscheveld ligt het voornemen om een zonnepark te realiseren (zie 

figuur 1). Dit zonnepark zal gerealiseerd worden op een lang en smal landbouwperceel tussen 

de Langedijk en de Hollandschevelde Opgaande. Dit perceel wordt omringd door 

watergangen. In 2018 is door Bügel-Hajema ecologisch onderzoek uitgevoerd waarbij is 

vastgesteld dat de watergangen ten westen en oosten van dit perceel potentieel leefgebied 

vormen voor de beschermde poelkikker (Rana lessonae). DoornEco heeft in 2019 aanvullend 

veldonderzoek uitgevoerd om voorkomen van poelkikker in dit plangebied vast te stellen of 

uit te sluiten. 

 

 
Figuur 1. Beoogde ligging van het zonnepark (gele vlak) 

 

Opzet onderzoek 

Bügel-Hajema heeft in 2018 vastgesteld dat de watergangen ten westen en oosten van het 

perceel geschikt leefgebied vormen voor poelkikker. De waterkwaliteit van beide 

watergangen is goed en beide watergangen zijn geïsoleerd.  

 

Het perceel waar het zonnepark gepland is, is in 2019 enigszins verruigd geraakt. Langs de 

oostelijke watergang was op beide oevers een zeer verruigde vegetatie aanwezig, met onder 

andere veelvuldig voorkomen van distel. De westelijke oever van de westelijke watergang 

grenst aan een perceel met gangbaar landbouw beheer, in 2019 was dit perceel in gebruik als 

grasland. Deze oever is ten opzichte van het waterpeil erg laag, met in sommige delen een 



smalle plas-dras oeverzone. De overige vegetatie bestond uit onder andere lisdodde, riet, 

pitrus en diverse oever- en waterkruiden. De westelijke watergang is vanwege de lage oever 

en aanliggende grazige vegetatie geschikter voor poelkikker dan de oostelijke watergang. 

Gezien de verruigde oever was deze oostelijke watergang in 2019 nauwelijks op een zinvolle 

manier te bemonsteren. Het onderzoek heeft zich daarom gericht op de westelijke watergang. 

In juli en augustus 2019 zijn totaal twee veldbezoeken uitgevoerd. Hierbij is de westelijke 

oever afgelopen en zijn kikkers op zicht gedetermineerd en deels ook gevangen met behulp 

van een RAVON schepnet. Gevangen kikkers zijn vervolgens in de hand gedetermineerd op 

soort. De drie groene kikkersoorten (bastaardkikker Rana klepton esculenta, poelkikker R. 

lessonae en meerkikker Rana ridibunda) kunnen van elkaar worden onderscheiden op basis 

van een combinatie van uiterlijke kenmerken, waarbij de vorm en grootte van de metatarsus- 

of graafknobbel het meest onderscheidende kenmerk is.  

 

 
Figuur 2. Westelijke (links) en oostelijke (rechts) watergangen rondom het beoogde zonnepark (midden) 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in lijn met het soortprotocol van het NGB en het kennisdocument 

van BIJ12. In tabel 1 zijn de gegevens van de veldbezoeken weergegeven. 

 
Tabel 1. Samenvatting van het uitgevoerd onderzoek 

 Datum Tijd Weer Methodiek 

Ronde 1 3 juli 2019 11u30 – 12u30 Half bewolkt  

ca 16°C  

wind 2-3 

Zicht, RAVON 

schepnet 

Ronde 2 12 augustus 2019 9u00 – 11u30 Licht bewolkt  

Ca 15°C 

wind 3 

Zicht, RAVON 

schepnet 

 

Resultaten 

Tijdens de eerste ronde zijn alleen adulte kikkers aangetroffen. Tijdens de tweede ronde 

hadden de jonge kikkers ook hun metamorfose voltooid. Afhankelijk van de leeftijd zijn de 

soorten ook bij juveniele dieren op de eerder genoemde kenmerken van elkaar te 

onderscheiden. 

 



Tijdens het eerste veldbezoek werden totaal slechts twee kikkers gevangen. Mogelijk hield dit 

verband met de weersomstandigheden in die periode (droog). Tijdens dit veldbezoek werd één 

exemplaar van de bastaardkikker aangetroffen en één exemplaar met de kenmerken van 

poelkikker. In agrarisch gebied komt het gezamenlijk voorkomen van beide soorten vaker 

voor, over het algemeen is de dichtheid van poelkikker dan wat lager. 

 

Het tweede veldbezoek heeft plaatsgevonden op een geschikte ochtend met goede 

weersomstandigheden in een periode waarbij elke dag wel sprake was van regen(buien). Dit is 

gunstig voor het inventariseren van amfibieën, aangezien ze dan wat actiever zijn dan tijdens 

een volledige droge periode. Tijdens dit tweede veldbezoek zijn dan ook meerdere kikkers 

waargenomen, zowel adulte dieren als juvenielen. In de westelijke watergang bevond zich 

ook een behoorlijk aandeel reuzenlarven van groene kikkers (niet op soort gedetermineerd). 

Tijdens dit veldbezoek werd zowel adulte als juveniele poelkikker aangetroffen. Daarnaast 

was er ook sprake van een behoorlijk aandeel bastaardkikkers. 

 

Opvallend was dat geen enkele vis werd gevangen, wat zeer gunstig is voor poelkikker en 

andere amfibieën. Andere te vermelden interessante soorten: kleine watersalamander en grote 

spinnende watertor. 

 

 
Figuur 3. Gevangen juveniele poelkikker (links) en juveniele bastaardkikker (rechts) 

 

Gezien de aanwezigheid van zowel adulte als juveniele poelkikkers is er sprake van 

voortplantingswater voor de beschermde poelkikker. 

 

Effecten en vervolgstappen 

Binnen het ontwerp van het zonnepark blijven beide watergangen (westelijke en oostelijke 

watergang) behouden. Directe aantasting van voortplantingswater van poelkikker is dan ook 

niet aan de orde. Het zonnepark wordt gerealiseerd op een voormalig landbouwperceel, die in 

de huidige situatie vrij verruigd is. Het veld waar het zonnepark op gerealiseerd wordt kan 

onderdeel uitmaken van het landhabitat van de soort en in mindere mate als 

overwinteringshabitat. Inrichting als zonnepark, mits er tussenruimtes met grazige vegetatie 

tussen de rijen panelen beschikbaar blijven, heeft een verwaarloosbaar effect op deze functie, 



gezien het huidige landgebruik en het landgebruik in de omgeving. Wel is het belangrijk dat 

de ruimte tussen de watergangen en de buitenste rijen panelen beheerd wordt als grazige 

vegetatie en niet verruigd. Om ervoor zorg te dragen dat tijdens de werkzaamheden geen 

dieren worden gedood kan het werkgebied het beste worden uitgerasterd. Bij de planning van 

de werkzaamheden (en het plaatsen van de schermen) dient rekening te worden gehouden met 

de winterslaapperiode waarbij de dieren niet actief zijn en dus ook niet kunnen worden 

weggevangen of vluchten. Wordt aan bovenstaande voldaan dan is het effect op poelkikker 

verwaarloosbaar en overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming uit te 

sluiten. 

 

Samenvatting 

• Tijdens het veldonderzoek zijn zowel adulte als juveniele poelkikker vastgesteld;  

• De westelijke watergang en mogelijk ook de oostelijke watergang vormen hiermee 

voortplantingswater van de beschermde poelkikker (Paragraaf 3.2 van de Wet 

natuurbescherming); 

• Het veld voor het beoogde zonnepark zou hiermee landhabitat en eventueel 

overwinteringshabitat kunnen vormen; 

• Gezien de huidige verruigde staat van het perceel is het effect van de aanleg van het 

zonnepark verwaarloosbaar mits: 

o Er tussen elke rij panelen een strook met grazige vegetatie beschikbaar blijft 

van ca 1,5 meter; 

o De tussenruimte tussen de watergangen en de buitenste rijen panelen ook 

wordt beheerd als grazige vegetatie; 

o Voorafgaand aan de werkzaamheden het werkgebied wordt uitgerasterd en 

eventueel aanwezige kikkers worden weggevangen; 

o Hierbij rekening wordt gehouden met de winterslaap periode van poelkikker 

(oktober – april) 

 

 

 



Bijlage 5  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
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Overzicht activiteiten in het kader van de maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

a) Overzicht van het projectgebied en omwonenden. 

 
b) Uitnodiging bewoners Hollandscheveldse Opgaande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Verslag van de inloop en informatiebijeenkomst 

 
  



d) Reactie IVN-afdeling Hoogeveen 
 

 



Vaststellingsbesluit

. 
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Eindnoten

1. Een TWh komt overeen met het totale jaarlijkse elektriciteitsgebruik in een stad als Den Bosch. 

84 TWh is ongeveer gelijk aan 70 procent van het huidige jaarlijkse elektriciteitsverbruik in 

Nederland.

2. Meest recente cijfers, ontleend aan klimaatmonitor.nl.

3. AbRvS, 23 januari 2019, ECLI:NL:2019:178.

4. Op 1 MVA kan ongeveer 1,3 MWp teruggeleverd worden.

5. 1 Petajoule energiebesparing in het finale energieverbruik komt overeen met het jaarlijkse 

gemiddel-de elektriciteitsverbruik van circa 15.000 huishoudens.

6. Een systeem is robuust als het weinig gevoelig is voor verstoringen als gevolg van nieuwe 

ontwikkelin-gen. Waar geen dominant systeem aanwijsbaar is, spreekt de provincie over 

'multifunctionele gebie-den'.

7. Klimaatmonitor.nl geeft aan dat dit aandeel in 2016 9,2% bedroeg. Recentere cijfers zijn nog niet 

be-schikbaar.

8. Het besluit is op 20 maart 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant en een dag later in werking 

getreden.

9. Zie voor de toetsing van het projectgebied aan deze uitgangspunten paragraaf 2.2.3 en de hierna 

volgende stapsgewijze beoordeling op grond van de 'gemeentelijke zonneladder'.

10. Voor deze schets is gebruikgemaakt van het rapport 'Historische geografie', dat onderdeel is 

van de 'Cultuurhistorische beleidskaarten' (gemeente Hoogeveen, 29 november 2016). 

11. Ook het IVN heeft geadviseerd om het sloottalud te verflauwen en ter plaatse streekeigen 

beplanting toe te voegen (per email 14 oktober 2020).

12. Dergelijke hekwerken zijn een eis van de verzekeraar.

13. Een zonnepark is een type A-inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De inrichting valt 

daarmee onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Er is geen melding of 

omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig.

14. Het gaat om 62 rijen panelen, waarbij per rij 20 palen worden geplaatst (in totaal 1240 palen). 

De palen hebben een grondoppervlak van 100 m2. In totaal leidt het plaatsen van de palen tot een 

grondverzet van 124.000 cm2 ofwel 12,4 m2. Het oppervlak van de twee transformatoren 

bedraagt 24 m2. Het totale grondverzet is daarmee 36 m2.
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