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1. INLEIDING 

 Aanleiding 

Ten noordwesten van het dorp Oldeberkoop liggen twee percelen met een huidige 
agrarische bestemming. De percelen liggen ten noorden van het bungalowpark 'Het 
Molenbosch'.  
 
Zonnepark Molenbosch BV is voornemens om op deze gronden een zonnepark te 
realiseren. Het betreft een park van waar op een panelenveld van ca. 2,4 ha elek-
triciteit wordt opgewekt door middel van PV-panelen. Het totale projectgebied is 
circa 4 hectare.  
 
De gewenste situatie kan niet plaatsvinden op basis van de huidige planologische 
regeling, energiewinning is niet toegestaan binnen de agrarische bestemming. 
Mede door haar duurzaamheidsambitie staat de gemeente Ooststellingwerf posi-
tief tegenover het initiatief. Het college van B&W heeft besloten om in principe 
medewerking te verlenen aan de aanleg van het zonnepaneelveld.  
 
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt een aan-
vraag ingediend voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor 30 jaar, 
waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Voorwaarde hierbij is dat de 
activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Om dit te kunnen aan-
tonen is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin. 
 

 
  Globale ligging projectgebied (rode omlijning), bron: Bing Maps 
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 Begrenzing panelenvelden (witte stippellijnen),  

 Huidige planologische regeling  

De gronden onder het projectgebied zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 2016', vastgesteld op 22 maart 2016. De gronden hebben daarin de be-
stemming 'Agrarisch' en de dubbelbestemmingen 'Waarde - Cultuurhistorie 1' en 
'Waarde - Archeologie 5'. De gronden hebben als hoofdfunctie een agrarische en 
zijn mede bestemd voor het behoud, herstel en versterking van de landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden en voor het behoud van archeologische waarden. 
 
Deze bestemming is gebaseerd op de bestaande situatie en biedt geen ruimte voor 
de gewenste invulling van het projectgebied. Binnen de bestemming zijn geen zon-
neparken toegestaan.  

 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing worden de uitgangspunten voor 
het initiatief beschreven. Hoofdstuk 3 is de beschrijving van de ontwikkeling. 
Hoofdstuk 4 beschrijft het beleidskader voor dit gebied. Daarbij wordt ingegaan op 
het beleid van het rijk, de provincie en de gemeente. Hoofdstuk 5 beschrijft de om-
gevingsaspecten waaraan de situatie is getoetst. In hoofdstuk 6 wordt de uitvoer-
baarheid van het project toegelicht. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maat-
schappelijke- en economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 7 sluit af met de afwe-
gingen en conclusies.  
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2. UITGANGSPUNTEN  

 Huidige situatie  

Het 'Zonnepark Molenbosch' ligt ten noorden van het bungalowpark 'Het Molen-
bosch'. Het projectgebied omvat de percelen 1861 en 1865. De locatie wordt ont-
sloten via de Molenbosch. 
 
In de huidige situatie is het projectgebied voor agrarisch doeleinden in gebruik. Ten 
noorden en zuiden wordt het gebied begrensd door bebossing. Aan de oost- en 
westkant wordt het gebied begrensd met houtsingels. De dichtstbijzijnde bebou-
wing betreft recreatiewoningen ten zuidoosten van het projectgebied. De recrea-
tiewoningen liggen op ongeveer 75 m van het projectgebied. In figuur 3 is het zand-
pad tussen de twee percelen te zien en in figuur 4 en 5 zijn aanzichten van het 
projectgebied weergeven. In bijlage 2 is opgenomen vanuit welke punten de foto’s 
zijn genomen en zijn de panoramafoto’s van het projectgebied opgenomen vanuit 
het midden van de twee percelen.  

 
 Zandpad tussen de twee percelen. 
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  Aanzicht kadastraal perceel nr. 1865 

 

 

 Aanzicht kadastraal perceel nr. 1861. 

 



20170660 Blz. 5 
 

 
 
Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepanelenveld Molenbosch    Rho Adviseurs B.V. 
Status: Definitief / 26-9-2017 

3. BESCHRIJVING ONTWIKKELING  

 Algemeen  

Het voornemen is om een zonnepanelenveld van 2,4 hectare te realiseren. Het op-
gestelde vermogen is hierbij circa 2 MW. Het project kan ongeveer 1.800.000 kWh 
opleveren, dit staat gelijk aan ongeveer 50% van het elektriciteitsgebruik van de 
huishoudens in Oldeberkoop. Het zonnepark zal 30 jaar worden geëxploiteerd. 
Hiervan is 25 jaar gereserveerd voor energiewinning van het zonnepanelenveld. 
Ongeveer vijf jaar is nodig voor voorbereiding, subsidie, de bouwfase en sloop van 
het zonnepark.  
 
Met deze ruimtelijke onderbouwing voor afwijken van het bestemmingsplan wordt 
op hoofdlijnen de ruimtereservering van het project geregeld.  
 
In Figuur 6 is de inrichtingstekening van het zonnepark weergegeven. Om maximale 
opbrengst te genereren, is gekozen voor een oriëntatie van de panelen op het zui-
den. 

 

 Inrichtingstekening zonnepanelenvelden 
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Constructie  
De panelen worden opgesteld in rijen en bevestigd aan stalen frames die verticaal 
in de grond worden verankerd. Er is geen (betonnen) fundering noodzakelijk. De 
tafels dragen 3 rijen liggende panelen van 1,0 meter bij 1,65 meter. Figuur 7 geeft 
inzicht in de opstelling van de panelen. Om de panelen optimaal te situeren voor 
het opvangen van zonnestralen wordt het hoogste punt van de panelen op 2,5 me-
ter geplaatst en het laagste deel op 1,1 meter. De panelen worden minimaal 1,1 
meter vanaf het maaiveld geplaatst om schade door grazende schapen, begroeiing 
of fluctuerende water e.d. zoveel mogelijk uit te sluiten. De hellingshoek is zodanig 
gekozen dat de zoninstraling optimaal is, waardoor de totale hoogte op 2,5 m be-
draagt. 
 

 

 
 Weergave mogelijke opstelling van de panelen 

 
Infrastructuur en bebouwing  
Om de stroom op het openbare net te kunnen zetten, is de volgende infrastructuur 
nodig: 
- Twee transformators. Deze wordt geplaatst in de noordoosthoek van beide per-
celen. De afmetingen van deze hokjes zijn 2,1 (l)x 3,1 (b) x 1,85 (h) m. 
- Elektriciteitskabel die het zonnepark aansluit op het net. De kabel zal vermoedelijk 
gelegd worden naar de aansluiting op het net aan de N353. De aanleg van de kabel 
is de verantwoordelijkheid van de netbeheerder De ligging van het aansluitingspunt 
is weergegeven in figuur 8. Voor de kabel wordt in een later stadium door de initi-
atiefnemer een omgevingsvergunning aangevraagd. Over de aansluiting van het 
park op het net wordt overleg gepleegd met de desbetreffende netbeheerder.  
 



20170660 Blz. 7 
 

 
 
Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepanelenveld Molenbosch    Rho Adviseurs B.V. 
Status: Definitief / 26-9-2017 

 
 Aansluitpunt op elektriciteitsnet. 

 Locatiekeuze  

Deze locatie is geschikt voor een zonnepark omdat het nabij stedelijk weefsel ligt 
en het door de ligging in de landschappelijke kamers, vanaf het dorp en de door-
gaande weg niet zichtbaar is. Vanuit het bestuur van de Vereniging van Eigenaren 
(VvE) ‘Het Molenbosch’, de gemeentelijke energiecoöperatie ‘De Eendracht’, het 
Plaatselijk Belang Oldeberkoop en na bekendmaking in het dorpsblad ‘De Dreijer’ 
en de nieuwsbrief van VvE ‘Het Molenbosch’, is geen weerstand vernomen over het 
initiatief. Vanuit de woningen op het recreatiepark is er geen direct zicht op de zon-
nepanelen.  
De aard en schaal van het zonnepanelenveld is passend bij het dorp Oldeberkoop, 
het kleinschalige park (2,4 ha ) is passend bij de kleinschaligheid van het dorp (1.500 
inwoners). Het zonnepark komt qua grootte overeen met voetbalvelden van Olde-
berkoop (dit komt overeen met het provinciale voorbeeld). De energieproductie 
van het zonnepark zal de behoefte van de kern niet overschrijden. Voor de bereke-
ning van de behoefte versus de opbrengst wordt verwezen naar paragraaf 4.2.1.  
De locatiekeuze komt daarnaast ook voort uit een financiële haalbaarheid omdat 
één perceel reeds in eigendom is van de initiatiefnemer en het andere perceel ver-
werfbaar is door de initiatiefnemer. 
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 Ruimtelijke en landschappelijke inpassing  

Het zonnepark is in het algemeen een ingreep die opvalt in het landschap. Er dient 
daarom sprake te zijn van een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing die 
past binnen de landschappelijke kenmerken van de omgeving. De inpassing is af te 
lezen op de inrichtingsschets van het project. Bij de uitwerking van de landschap-
pelijke inpassing zijn de volgende uitgangspunten toegepast. 
 
Uitgangspunten  
Ontwikkeling binnen landschappelijke context 
Het dorp Oldeberkoop ligt in het Woudontginningslandschap tussen de beekdalen 
van de Tjonger en Linde in. Dit landschap kenmerkt zich door ontginningslinten met 
haaks daarop houtsingels en bosstroken. De singels en bosstroken vormen karak-
teristieken van het landschap. Te zien in figuur 3, 4 en 5 is dat ook deze singels en 
bosstroken aanwezig zijn in het projectgebied. Als uitgangspunt geldt dat de be-
staande landschappelijke kenmerken niet worden aangetast. Het behouden van de 
bestaande singels en bosstroken zijn uitgangspunt voor het ontwerp.  
 
Zichtbaarheid 
Het projectgebied wordt omsloten aan de noord- en zuidkant door bos en aan de 
oost- en westkant door houtsingels. De ligging in deze landschappelijke kamers, op 
afstand van doorgaande weg en bebouwing, biedt de mogelijk om het zonnepark 
'uit het zicht' te houden voor de bewoners van Oldeberkoop. Aan de oostzijde van 
het projectgebied wordt door onderbegroeiing de ‘wand van de kamer’ versterkt 
en hiermee is er geen zicht op de panelen vanaf de Heerenveenseweg.  
Het projectgebied is wel waarneembaar vanaf het zandpad dat tussen de beide 'ka-
mers' doorloopt. Dit is tussen de singels door. Het zandpad wordt recreatief ge-
bruikt.  
 
Schaduw  
De ligging in een landschappelijke kamer, omringd door bomen, betekent de aan-
wezigheid van schaduw. Voor het opbrengen van een maximaal vermogen geldt dat 
ongeveer een boomlengte hoog vrij wordt gehouden van panelen binnen de kamer. 
Dit betekent dat een strook, variërend tussen de 5 en 10 meter, vrij wordt gehou-
den tussen de bestaande houtsingel en het netto panelenveld. Hierdoor ontstaat 
een open strook langs de houtsingels. 
 
Afscherming  
Het panelenveld is niet toegankelijk vanuit het oogpunt van diefstal en veiligheid. 
Afscherming kan plaatsvinden door middel van sloten (minimaal 2 meter breed 
n.a.v. verzekeringsvoorschriften) of een hekwerk. Vanuit het uitgangspunt om het 
bestaande landschap zoveel mogelijk intact te houden wordt gekozen voor afscher-
ming van het perceel door een hekwerk in plaats van brede sloten. De sloten zou-
den aan alle zijden verbreed moeten worden, en dit gaat ten koste van de be-
staande landschappelijke uitstraling (van greppels, met daarin beperkt water naast 
een houtsingel). Daarnaast is het graven van een verbrede sloot een meer ingrij-
pende optie dan de plaatsing van een hekwerk. Daarnaast leert de praktijk dat dit 
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door financiers als een minder goede afschermende optie wordt gezien als een hek-
werk. Er wordt derhalve gekozen voor een transparant hek van maximaal 2 meter 
hoog, direct rondom de panelen. De open ruimtes naast de houtsingels blijven zo 
optimaal intact. 
 
Inpassing  
Het zonnepark wordt door de bestaande houtsingel en bosstroken ingepast in het 
landschap. Door de bestaande begroeiing aan de oostzijde door te laten groeien, 
met name de lage begroeiing in de vorm van bosjes en struiken (lijsterbes, boswilg, 
braam, hulst), wordt het zicht vanaf de doorgaande weg ontnomen. Daarnaast sluit 
het panelenveld aan bij de rechthoekige verkaveling van beide kavels. Het aanzicht 
vanaf de Heerenveenseweg is weergegeven in figuur 9.  
  

 
 Aanzicht op het projectgebied vanaf de Heerenveensweg  

 Functionele inpassing  

Functioneel is sprake van een functiewijziging in het agrarisch gebied. Energiewin-
ning is een aanvulling op de huidige agrarische bestemming. Het gebied zal worden 
beheerd door schapen. De energie zal worden afgezet bij een groen energiebedrijf. 
Hierdoor wordt voorzien in enerzijds een participatiemogelijkheid door de afname 
van groene stroom door de omgeving en anderzijds financiële participatie middels 
crowdfunding. 
 
  



Blz. 10 20170660    
 

 
 
Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepanelenveld Molenbosch 
 Status: Definitief / 26-9-2017 

4. BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk behandelt het beleid dat betrekking heeft op dit projectgebied. Dit 
geeft het kader aan voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 

 Rijksbeleid 

Structuurvisie infrastructuur en Ruimte en Barro  
Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zet het Rijk in op het beschermen 
van 13 nationale belangen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro) worden regels opgenomen om het beleid uit de Structuurvisie te verwezen-
lijken. Het is primair de taak van provincies en gemeenten om voldoende ruimte te 
bieden voor duurzame energievoorziening (zoals zonne-energie en biomassa). Het 
ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame) energie beperkt zich daarom enkel tot groot-
schalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed op de omgeving 
en de omvang van deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen nationaal 
ruimtelijk beleid nodig naast het faciliteren van ontwikkelingen door het aanpassen 
van wet- en regelgeving en het delen en ontwikkelen van kennis. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking  
Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren is in het Besluit ruimtelijke ordening de 
ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen (artikel 3.1.6 lid 2). Sinds 1 juli 
2017 is een er wijziging van de ladder in werking getreden. Voor een stedelijke ont-
wikkeling buiten bestaand stedelijk gebied moet worden gemotiveerd waarom 
deze niet binnen bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd en moet worden 
aangetoond of er behoefte is in de relevante regio.  
 
Afweging rijksbeleid  
In het projectgebied spelen geen Nationale Belangen die zijn opgenomen in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte of in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening. Daarnaast geeft het rijk aan dat op basis van jurisprudentie installaties 
voor het opwekken van duurzame energie, zoals windmolens, mestvergisters en 
zonneparken niet beschouwd worden als nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Zie 
hiervoor onder andere de uitspraak van 16 maart 2016 onder ECLI:NL: 
RVS:2016:709. Dit maakt dat de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toe-
passing is voor dit initiatief. 

 Provinciaal beleid  

4.2.1. Notitie ‘Romte foar Sinne’ 

De beleidsnota Romte foar Sinne is op 18 februari 2015 vastgesteld door Provinciale 
Staten. De notitie geeft de ruimtelijke uitwerking van de provinciale ambities ten 
aanzien van zonnestroom weer. Het doel voor zonnestroom in 2020 is een opge-
steld vermogen van 500 MW. Om deze doelstelling te realiseren heeft de provincie 
uiteengezet waar en onder welke voorwaarden de provincie ruimte wil bieden aan 
de plaatsing van opstellingen van zonnepanelen. De provincie wil ruimte geven aan 
gemeentelijke beleidsambities en aan projecten met lokaal draagvlak. 
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Locatiekeuze  
De provincie wil vooral sturing geven aan opstellingen buiten bestaand bebouwd 
gebied. Vastgesteld is dat de locatie buiten bestaand stedelijk gebied ligt. Voor een 
uitgebreide motivatie met betrekking tot de locatiekeuze wordt verwezen naar pa-
ragraaf 3.2. 
 
Landschappelijke inpassing  
Ten aanzien van de inpassing meent de provincie dat opstellingen aan de rand van 
stad en dorp, net als elke andere stedelijke uitbreiding, goed in het landschap, vanaf 
relevante zichtlijnen moeten worden ingepast. De provincie eist daarom dat zon-
nepark initiatieven vergezeld moeten gaan met een ruimtelijk inrichtingsplan. Dat 
inrichtingsplan kan tot doel hebben om de zonnepanelen 'uit het zicht' te plaatsen. 
Maar het plan kan ook tot doel hebben om de panelen juist op een verantwoorde 
wijze in het zicht te plaatsen. Voor de landschappelijke inpassing wordt verwezen 
naar paragraaf 3.3.  
 
Omvang  
Voor de omvang van het zonnepark geldt als uitgangspunt dat de schaal van een 
zonnepark bij stad en dorp wordt afgestemd op de aard en schaal van de kern en 
op de energiebehoefte van die kern. Bij voorkeur ziet de provincie zonneparken 
ontstaan op initiatief van bewoners/energiecoöperaties, maar stelt dit niet als 
voorwaarde. De provincie wil de relatie tussen de aard en schaal van een dorp en 
de omvang van een zonnepark gewaarborgd zien. Hieraan zijn een aantal voorwaar-
den verbonden:  

x inzicht in de gemeentelijke ambitie ten aanzien van zonne-energie; 
x een daaraan verbonden analyse van en visie op mogelijkheden binnen en 

buiten bestaand bebouwd gebied; 
x een afstemming op de energiebehoefte van een kern en de mogelijkheid 

van participatie van de bewoners, en; 
x afstemming van de omvang op de aard en schaal van een kern. 

 
Afweging  

1. Inzicht in gemeentelijke ambitie ten aanzien van zonne-energie.  
De gemeente Ooststellingwerf heeft de ambitie om duurzame energievoorziening 
te faciliteren. In het Milieubeleidsplan heeft de gemeente als doelstelling gezet om 
in 2030 een duurzaam Ooststellingwerf gerealiseerd te hebben. In haar Milieube-
leidsplan heeft de gemeente Ooststellingwerf zich ten doel gesteld om in 2030 een 
duurzaam Ooststellingwerf gerealiseerd te hebben. De gemeente zet hierbij in op 
de ontwikkeling van duurzame vormen van energie, waaronder zonne-energie. De 
realisatie van een zonnepanelenveld waar duurzame energie wordt opgewekt door 
middel van zonnepanelen past daarom binnen de gemeentelijke ambitie. Zie voor 
de onderbouwing van het gemeentelijke beleid ook paragraaf 4.3. Een nieuw mili-
eubeleidsplan is door de gemeente in ontwikkeling. 

2. Een daaraan verbonden analyse van en visie op mogelijkheden binnen en 
buiten bestaand bebouwd gebied.  
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Binnen bestaand stedelijk gebied bestaat de mogelijkheid voor zonnepanelen op 
daken en een zeer kleinschalige installaties voor grondgebonden zonnepanelen. 
Geconcludeerd wordt dat binnen bestaand stedelijk gebied de gemeente geen in-
vloed heeft op de hoeveelheid panelen op daken en dat de kleine open plekken 
binnen bestaand stedelijke gebied zich niet lenen voor een groter aaneensluitend 
zonnepanelenveld. De locatie ligt op circa 150 meter van het bestaand stedelijk ge-
bied van Oldeberkoop (zie figuur 10), zoals benoemd in de Verordening Fryslân.  
Circa 70 meter ten zuiden van het zonnepanelenveld start de bebouwing van bun-
galowpark ‘Molenbosch’. Deze recreatiewoningen (fysieke bebouwing) wordt ge-
zien als stedelijk weefsel van Oldeberkoop. Gezien bovenstaande gegevens kan ge-
steld worden dat het zonnepark binnen de ‘kernrandzone’ van het dorp Oldeber-
koop wordt gerealiseerd.  
 

3. Een afstemming op de energiebehoefte van een kern, en de mogelijkheid 
van participatie van de bewoners.  

De energiebehoefte van de kern Oldeberkoop is ca 4.000.000 kWh per jaar (elektri-
citeitsbehoefte (http://www.energieinbeeld.nl/), hierbij is rekening gehouden met 
zowel de particuliere als de zakelijke sector. De huidige productie van duurzame 
energie binnen Oldeberkoop bedraagt hierbij circa 260.000 kWh. De exploitatie van 
het betreffende zonnepark kan hierbij een bijdrage leveren van ongeveer 48 %, 
1.800.000 kWh, binnen de totale energiebehoefte van Oldeberkoop. De initiatief-
nemer geeft aan het park open te willen stellen voor participatie. Hierbij worden 
de inwoners van Oldeberkoop in gelegenheid gesteld om te participeren in het 
park. De initiatiefnemer heeft over deze mogelijkheid gecommuniceerd via dorps-
blad 'De Dreijer' van Olde- en Nijeberkoop. Zie hiervoor paragraaf 6.1 en Bijlage 3 
en 4.  
 

4. Afstemming van de omgeving op de aard en schaal van een kern 
De provincie heeft voor de omvang van zonneparken geen oppervlakte normen op-
genomen, opdat maatwerk mogelijk is. Als indicatie denkt de provincie aan een om-
vang van 1-2 ha (2 MW) bij dorpen van ongeveer 3.000 inwoners, oplopend naar 
meer hectares bij grotere dorpen en steden. Het dorp Oldeberkoop ongeveer 1.500 
inwoners. Als uitgangspunt geeft de provincie hierbij een omvang aan van 1 hectare 
(1 MW). De ontwikkeling overschrijdt dit uitgangspunt met circa 1 hectare, daaren-
tegen overschrijdt de productie van het park de behoefte van de kern niet. De pro-
ductie voorziet in minder dan de helft van de energiebehoefte van de kern, dit 
maakt dat het park passend is bij de aard en schaal van de kern.  
 
4.2.2. Verordening Romte Fryslân  

Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de ‘Verordening Romte Fryslân 2014’ 
vastgesteld. Deze verordening behelst een aanpassing van de op 15 juni 2011 vast-
gestelde verordening en is op 16 augustus 2014 in werking getreden. In deze ver-
ordening is het beleid, zoals verwoord in het Streekplan, vertaald naar regels voor 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestem-
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mingsplan met uitgebreide procedure, zoals hier aan de orde. Tevens is, op 18 fe-
bruari 2015, in de verordening door middel van een partiële herziening daarvan het 
beleid van ‘Romte foar Sinne’ verwerkt in de juridische regels van de verordening.  
 
Artikel 2 van de Verordening bepaalt dat in de toelichting van een ruimtelijk plan 
voor het landelijk gebied een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf is opgenomen waarin 
wordt aangegeven op welke manier rekening wordt gehouden met de ondergrond, 
netwerken en nederzettingspatronen in het landschap. Nieuwe functies mogen 
niet leiden tot een aantasting van de landschappelijke kernkwaliteiten. 
De ruimtelijke kwaliteit blijft gehandhaafd in het gebied. Zie hiervoor paragraaf 3.3. 
 
Artikel 9 heeft betrekking op duurzame energie. Artikel 9.4 gaat specifiek in op de 
opstellingen van zonne-energie. Hierin is bepaald dat zonneparken uitsluitend in 
bestaand stedelijk gebied van een stad of dorp of als onderdeel van een uitbrei-
dingslocatie, of nabij bestaand stedelijk gebied gerealiseerd kunnen worden. Het 
zonnepark dient een redelijke aansluiting op het stedelijk weefsel van stad of dorp 
te hebben. Daarnaast dient een ruimtelijk inrichtingsplan opgesteld te worden, die 
inpasbaar is binnen de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten. Ten 
slotte dient de locatie van het zonnepark onderbouwd te worden. Hieraan zijn een 
aantal voorwaarden verbonden, die in de volgende paragraaf besproken wordt. 
Geconcludeerd wordt dat de beoogde locatie een geschikte locatie is, die:  

x In de nabijheid van bebouwd gebied ligt. De locatie ligt op ongeveer 150 
meter buiten stedelijk gebied (figuur 10), maar circa 75 meter vanaf het 
bebouwd gebied. Voor deze locatie is gekozen omdat het zonnepark op 
deze locatie zeer beperkt zichtbaar is en er geen landschappelijke ingrepen 
hoeven plaats te vinden. 

x Ruimtelijk goed wordt ingepast. Dit is mogelijk door de bestaande land-
schappelijke structuren intact te houden en hier de ruimte aan te geven. 
Zie hiervoor hoofdstuk 3.3.  

x Ruimtelijk een geschikte locatie is. Met de omgeving is en wordt doorlo-
pend overleg gevoerd over de komst van het zonnepark. De betrokken or-
ganisaties staan hier positief tegenover. De overleggen zijn terug te vin-
den in hoofdstuk 6.1. 

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de ontwikkeling in 
overeenstemming is met de ‘Verordening Romte Fryslân 2014’. 
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 Ligging van het projectgebied ten opzichte van het stedelijk gebied.  

 
  



20170660 Blz. 15 
 

 
 
Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepanelenveld Molenbosch    Rho Adviseurs B.V. 
Status: Definitief / 26-9-2017 

 

 Gemeentelijk beleid  

Bestemmingsplan Buitengebied 2016 
Op 22 mei 2016 heeft de gemeente Ooststellingwerf het bestemmingsplan Buiten-
gebied 2016 vastgesteld. De gronden zijn in het bestemmingsplan bestemd als 
agrarisch gebied. Daarnaast wordt aangeven dat het van belang is dat er rekening 
wordt gehouden met de archeologische en cultuurhistorische waarden in het ge-
bied.   
 
De agrarische bestemming blijft behouden bij de ontwikkeling van het zonnepark. 
Het zonnepark doet geen afbreuk aan de archeologische waarden in het gebied, 
omdat het een beperkt de ondergrond beroerd (zie hiervoor paragraaf 5.3.2.). 
Daarnaast worden de cultuurhistorische waarden in het gebied behouden door 
geen afbreuk te doen aan de landschappelijke waarden in het gebied. Het zonne-
park zal worden ingepast in de kamerstructuur van houtsingels en bos van de loca-
tie.  
 
Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016 
In het Milieubeleidsplan heeft de gemeente als doelstelling gezet om in 2030 een 
duurzaam Ooststellingwerf gerealiseerd te hebben. De gemeente zet hierbij in op 
het terugdringen van energieverbruik en de ontwikkeling van duurzame vormen 
van energie, waaronder zonne-energie. Wat dat betreft zitten gemeente en provin-
cie op dezelfde lijn. Immers, de provincie heeft als doelstelling dat in 2020, 500 me-
gawatt aan energie op duurzame wijze wordt opgewekt.  
 
De gemeente Ooststellingwerf is bereid daaraan een flinke bijdrage te leveren. 
Hiermee doet Ooststellingwerf eveneens volop mee in de ambitie die het Rijk heeft 
gesteld; de rijksoverheid wil het percentage duurzame energie immers laten 
groeien: van ongeveer 6% nu, tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de 
energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Dit vraagt van Rijk, provincie en ge-
meente een grote inspanning en een uitnodigende benadering van nieuwe initia-
tieven. De gemeente Ooststellingwerf wil voor haar duurzaamheidsdoelstellingen 
sterk inzetten op zonne-energie. Het provinciale beleid staat windenergie namelijk 
niet toe (anders dan op grootschalig windparken). Om een voldoende grote op-
brengst uit zonne-energie te kunnen bewerkstelligen, en daarmee een flinke be-
sparing op de CO2 -uitstoot, wil de gemeente daarom ruimte bieden aan de realisa-
tie van zonnevelden. 
 
De realisatie van een zonnepanelenveld waar duurzame energie wordt opgewekt 
door middel van zonnepanelen past daarom binnen gemeentelijk beleid. 
 
Beleid zonnepaneelvelden gemeente Ooststellingwerf  
Voor zonnepaneelvelden die buiten de locaties in het ‘Facetbestemmingsplan Zon-
nepanelenvelden Ooststellingwerf’ vallen heeft de gemeente Ooststellingwerf be-
leid opgesteld. Dit beleid is momenteel in concept, maar naar verwachting wordt 
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het beleid vastgesteld binnen de ruimtelijke procedure van onderhavig project. Uit-
eindelijk zal het beleid onderdeel worden van het vervolg van het ’Milieubeleids-
plan 2010-2016’ in de richting van de Omgevingswet. 
 
In het document geeft de gemeente aan dat er nog 369.505 MWh per jaar aan 
duurzame energie nodig is om in 2030 in duurzame productie te voldoen aan de 
energievraag van de gemeente. Hierbij geeft de gemeente aan dat zonne-energie 
op dit moment de grootste kans biedt om in 2030 een duurzame energievoorzie-
ning in de gemeente te hebben. Zowel op grote als kleine schaal.  
 
Om te voorzien in een aanbod van circa 370 GWh is ongeveer 435 ha aan zonnepa-
neelveld nodig. 
 
De gemeente richt haar beleid op het opvangen van zonne-energie in stedelijk ge-
bied. Hierbij heeft de gemeente de voorkeur voor het plaatsen van zonnepanelen 
op daken. Omdat de gemeente verwacht dat met de plaatsing van zonnepanelen 
op daken de duurzame energievraag niet gehaald kan worden, wil de gemeente 
ruimte bieden voor het opvangen zonne-energie binnen stedelijk gebied op een 
andere manier dan op daken. Ook bij deze optie verwacht de gemeente dat er niet 
genoeg duurzame energie geproduceerd wordt om in 2030 een duurzaam aanbod 
aan energie te hebben. Daarom zal het opvangen van zonne-energie in aansluiting 
op het stedelijk gebied of in landelijk gebied nodig zijn.  
 
In het beleid wordt aangegeven dat een zonnepanelenveld aansluitend aan stede-
lijk gebied wordt gerealiseerd en dat deze voor een tijdelijk periode vergund mag 
worden (ten hoogste 30 jaar). 
 
Afweging  
De ligging aansluitend aan stedelijk weefsel en de keuze voor een tijdelijke vergun-
ning maakt het zonnepanelenveld passend binnen het beleid ‘Zonnepaneelvelden 
Ooststellingwerf’. 
 
Facetbestemmingsplan Zonnepanelenvelden Ooststellingwerf 
In dit facetbestemmingsplan wijst de gemeente Ooststellingwerf een aantal gebie-
den aan die in aanmerking komen voor grootschalige opwekking van duurzame 
energie met zonnepanelen. Het gaat om gemeentelijke gronden in de directe om-
geving van Haulerwijk, Donkerbroek en Appelscha. Ook de voormalige zandwin-
plaats in de Weperpolder is aangewezen.  
 
De onderhavige locatie in Oldeberkoop valt niet onder dit facet-bestemmingsplan, 
maar past wel in de visie van de gemeente zoals neergelegd in het Milieubeleids-
plan en is ook in de geest van het facet-bestemmingsplan. Het onderhavige initiatief 
draagt immers ook bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.  
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5. OMGEVINGSASPECTEN  

Bij de realisatie van nieuwe ontwikkelingen moet, met het oog op de uitvoerbaar-
heid van het plan, worden onderzocht of in de toekomst sprake is van een goede 
omgevingssituatie. Daarbij wordt getoetst aan de sectorale wet- en regelgeving op 
het gebied van milieu, ecologie, archeologie en water. 

 M.e.r.-beoordeling  

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit Milieueffectenrapportage (m.e.r.) 
is aangegeven welke activiteiten in het kader van het omgevingsvergunning 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. Indien een acti-
viteit onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije m.e.r.-beoorde-
ling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit be-
langrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandig-
heden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 
kenmerken van de potentiële (milieu)effecten. 
 
Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met 
daarin een nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aan-
vraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de initia-
tiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende maatregelen 
mogen worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken na indie-
nen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven.  
 
De aanleg van een zonnepaneelveld kan tenminste beoordeeld worden als een ac-
tiviteit opgenomen onder: 

- D 9 Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan. 
- D 22.1 De oprichting, wijziging of uitbreiding van een industriële installatie 

bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water. 
  
Gelet op het voorgaande is de bovenbeschreven regeling voor vormvrije m.e.r.-be-
oordeling hier van toepassing. Er is een aanmeldnotitie opgesteld waaruit blijkt dat 
het in dit geval niet nodig is om een m.e.r. op te stellen.  

 Ecologie  

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet 
natuurbescherming en het beleid van de provincie ten aanzien van het provinciaal 
natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) de uitvoering van het plan 
niet in de weg staan. De rapportage ‘Quickscan ecologie zonnepark Oldeberkoop’ 
is opgenomen in Bijlage 5.  
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Gebiedsbescherming  
Met betrekking tot de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebie-
den die zijn aangewezen als onderdeel van de Natuurnetwerk (Nederland) voorma-
lig EHS) en/of om gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied.  
 
Met de realisering van het zonnepark verdwijnt een deel van het agrarische per-
ceel. Vanwege het ontbreken van enige functionele relatie met het Natura 2000-
gebied en de grote afstand leidt de ontwikkeling niet tot negatieve effecten op Na-
tura 2000. De beweiding door schapen leidt op deze afstand niet tot toename van 
stikstofdepositie ter plaatse van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leg-
gelderveld. De realisering van het zonnepark heeft eveneens geen effecten op het 
provinciaal Natuurnetwerk. Het gebied is door de aanwezigheid van bosschages 
niet geschikt als weidevogelgebied. 
 
Soortenbescherming  
De soortenbescherming vindt primair plaats via de Wet natuurbescherming. Op 
grond van deze wet mogen er geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfs-
plaatsen), die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder voorwaarden is 
ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan 
op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst soorten zijn deze voor-
waarden zeer streng. Voor de gewenste ontwikkeling heeft een ecologisch bureau-
onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten plaatsgevonden.  

x In de bosschages kunnen algemene broedvogels nestelen. Overtreding van 
verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werk-
zaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.  

x Het plangebied kan van betekenis zijn voor vleermuizen en vogels met jaar-
rond beschermde nesten. Aangezien de bosschages worden ingepast in het 
ontwerp zal de ontwikkeling niet leiden tot negatieve effecten op deze 
soortgroepen.  

x Er is geen ontheffing nodig voor de algemeen voorkomende soorten van de 
Wet natuurbescherming omdat hiervoor in provincie Fryslân een vrijstel-
ling geldt van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Uiter-
aard geldt wel de algemene zorgplicht. 

 
De Wet natuurbescherming en het provinciaal beleid (NNN) staan de uitvoering van 
de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

 Cultuurhistorie en archeologie  

5.3.1. Cultuurhistorie 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van een ruim-
telijk plan worden beschreven op welke manier rekening wordt gehouden met de 
cultuurhistorische waarden in het plangebied. 
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Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van een ruim-
telijk plan worden beschreven op welke manier rekening wordt gehouden met de 
cultuurhistorische waarden in het plangebied. 
 
Het perceel en de directe omgeving hebben geen cultuurhistorische waardevolle 
bebouwing. Wel zijn de structuren en kenmerken van het landschap als cultuur-
historisch waardevol aangemerkt in het bestemmingsplan onder de bestemming 
‘Waarde – Cultuurhistorie 1’.  Met de landschappelijke inpassing wordt deze waar-
devolle kenmerken, zoals houtsingels, behouden. Daarnaast is het egaliseren of af-
vlakken van natuurlijk reliëf als met het bestemmingsplan strijdig gebruik aange-
merkt. In het projectgebied is geen relevant natuurlijk reliëf aanwezig. De hoogte-
verschillen zijn niet groter dan 20 cm, dit blijkt uit het Actueel Hoogtebestand Ne-
derland(AHN) en de foto’s van het projectgebied. Gesteld kan worden dat de ont-
wikkeling de kenmerken van het landschap dan ook niet aantast.  
 
5.3.2. Archeologie 

Ter bescherming van eventuele archeologische waarden in de bodem is de Erf-
goedwet van toepassing. Zolang de omgevingswet nog niet van kracht is geldt voor 
archeologische waarden op grond van de Erfgoedwet nog de regeling uit Monu-
mentenwet. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de 
archeologische resten intact moeten blijven. Om te achterhalen of mogelijk arche-
ologische waarden in de bodem aanwezig zijn, geeft de provinciale FAMKE infor-
matie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee tijdvakken ijzertijd-middeleeu-
wen en steentijd-bronstijd. In het huidige bestemmingsplan is geregeld dat er op 
de gronden geen bouwwerken mogen worden gebouwd, waarbij de bodem dieper 
dan 40 cm beneden het maaiveld wordt geroerd en meer dan 2.500 m2 aan bebou-
wing wordt gerealiseerd. Voor een deel van de gronden aan de oostkant van het 
perceel is geregeld dat er op de gronden geen bouwwerken mogen worden ge-
bouwd waarbij de bodem dieper dan 40 cm wordt geroerd en meer dan 500 m2 
wordt gerealiseerd.  
 
Bij de realisatie van het zonnepanelenveld vinden er geen graafwerkzaamheden 
dieper dan 40 cm plaats. Daarnaast is er bij de ontwikkeling geen sprake van ingre-
pen boven de 2.500 m2.  Ook wordt er op de gronden in het oosten van het park 
niet meer aan bebouwing gerealiseerd dan 500 m2. In het voorgenomen initiatief 
worden de zonnepanelen aan frames bevestigd die verticaal in de grond worden 
verankerd. Een (betonnen) fundering is hierbij niet noodzakelijk. Dit maakt dat de 
ontwikkeling archeologisch verantwoord is. Indien bij bodemingrepen archeolo-
gische resten worden aangetroffen, geldt op grond van de Erfgoedwet/Monumen-
tenwet een meldingsplicht. 
 
Electriciteitskabel 
De kabel zal naar verwachting worden aangelegd tussen de Heerenveenseweg en 
het zonnepanelenveld. De verantwoordelijkheid ligt bij de netbeheerder. Hier geldt 
een ‘dubbelbestemming Archeologie 5’.  Hier geldt een onderzoekplicht naar ar-
cheologische waarden. Indien waarden aanwezig zijn, zal de kabel om de betref-
fende plek, waar archeologische waarden aanwezig zijn, heen gelegd worden. 
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 Water 

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet ruimtelijke 
ordening te toetsen op water. Het doel van deze watertoets is waarborgen dat wa-
terhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in be-
schouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg 
die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water met het oog op de 
daarbij behorende belangen. Het oppervlaktewater en het grondwater vallen on-
der de zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (water-
kwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit en verdro-
ging onderzocht. 

Het voorgenomen plan is aan het Wetterskip kenbaar gemaakt, via de digitale wa-
tertoets (kenmerk: 20170606-2-15414) van juni 2017. Hieruit blijkt dat de normale 
procedure van toepassing is. 
 
Het beoogde voornemen heeft in beginsel beperkte gevolgen voor de waterhuis-
houding. Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, 
waardoor het regenwater vrij kan infiltreren. Compensatie van verharding is 
daarom niet aan de orde. De panelen en de constructie wordt uitgevoerd in niet-
uitloogbare materialen. 
 
Bij realisatie van het zonnepark zal er geen verharding worden gerealiseerd en er 
zullen geen sloten worden gedempt. Uit de watertoets blijkt dat het plan ten op-
zichte van het aspect water uitvoerbaar is. De samenvatting van de watertoets is 
als Bijlage 6 “Watertoets zonnepark Oldeberkoop’ opgenomen bij deze ruimtelijke 
onderbouwing.  

 Milieuzonering  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Het zonnepark vormt geen milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit in termen van milieu-
zonering. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering de ont-
wikkeling niet in de weg staat. Bedrijven in de omgeving vormen ook geen belem-
mering, omdat een zonnepark geen gevoelige functie betreft.  

 Bodem 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke ont-
wikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde func-
tiegebruik. Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, 
moet tenminste een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. 
 
Bodemonderzoek is noodzakelijk, indien mensen gevolgen kunnen ondervinden 
van mogelijke bodemverontreiniging. Het zonnepark wordt gevormd door bouw-
werken, waar geen personen verblijven. Bovendien zijn geen grootschalige bodem-
ingrepen aan de orde, waardoor grond moet worden afgevoerd. Binnen het terrein 
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is sprake van een gesloten grondbalans. Tot slot worden geen ernstige verontreini-
gingen verwacht, gelet op het agrarisch gebruik tot nu toe. Op een deel van de 
gronden heeft bodemonderzoek plaatsgevonden (zie figuur 11). In dit onderzoek 
wordt geconcludeerd dat verder onderzoek of sanering niet noodzakelijk is. De 
kwaliteit van de bodem staat daardoor de uitvoerbaarheid van de omgevingsver-
gunning niet in de weg. 

  
 Kaart bodemloket - onderzocht gebied. 

 Geluid  

Voor geluidhinder van de meeste inrichtingen zijn de algemene regels van het  
Activiteitenbesluit van toepassing. Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond 
wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtin-
gen die ''in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken'', een geluidzone. Bij ont-
wikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet 
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling vol-
doet aan de voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd. 
 
Voor geluidhinder van inrichtingen zijn de algemene regels uit het Activiteitenbe-
sluit van toepassing.  
Het Activiteitenbesluit geeft doelvoorschriften voor geluid, van onder andere ge-
luid dat veroorzaakt wordt door in de inrichting aanwezige installaties en toestel-
len. Met betrekking tot geluidsgevoelige objecten (onder andere woningen) geldt 
een norm van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) 
in de nachtperiode op de gevels van deze objecten. 
 
Ook een zonnepanelenveld is een inrichting conform de Wet milieubeheer en be-
treft een type A-inrichting.  
 



Blz. 22 20170660    
 

 
 
Rho Adviseurs B.V.    Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepanelenveld Molenbosch 
 Status: Definitief / 26-9-2017 

Het zonnepark is geen geluidgevoelig object. Hierdoor is onderzoek in het kader 
van de Wet geluidhinder niet nodig. Ook een onderzoek in het kader van het Acti-
viteitenbesluit (Wet milieubeheer) is niet nodig. Het zonnepark veroorzaakt geen 
relevante geluidbelasting. De inrichting valt wel onder de werkingssfeer van het Ac-
tiviteitenbesluit, maar is niet meldings- of omgevingsvergunnigsplichtig voor het 
onderdeel milieu. 

 Luchtkwaliteit  

Het aspect luchtkwaliteit is verankerd in de Wet milieubeheer. Het zonnepark 
draagt niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Het project gaat namelijk 
in de gebruiksfase niet gepaard met verbranding van (fossiele) brandstoffen. Ook is 
er geen sprake van een significante verkeersaantrekkende werking. Alleen in de 
aanlegfase vinden meer intensieve verkeersbewegingen plaats. In de gebruiksfase 
vinden incidenteel verkeersbewegingen plaats die samenhangen met het beheer 
en onderhoud van het zonnepark. 

 Externe veiligheid 

De externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's. Daarbij gaat het om risi-
co's die worden veroorzaakt door risicovolle inrichting, het transport van gevaar-
lijke stoffen over de weg en door buisleidingen. 
 
Het zonnepark is geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object in de zin van het Be-
sluit externe veiligheid inrichtingen (er zijn geen personen aanwezig). Uit het oog-
punt van externe veiligheid zijn dan ook geen belemmeringen aan de orde. 

 Lichthinder  

De werking van zonnepanelen is gebaseerd op het opvangen van (zon)licht. De zon-
nepanelen zelf vormen geen lichtbron. Lichthinder wordt dan ook niet verwacht. 
Reflectie van zonlicht is nadelig voor het rendement en wordt dus ook om die reden 
zoveel mogelijk voorkomen. De panelen hebben een coating waarmee schittering 
wordt voorkomen. 

 Kabels en leidingen 

In de buurt van het projectgebied lopen geen kabels of hogedrukleidingen die van 
belang zijn voor de gewenste ontwikkeling in het projectgebied. 
 
De stroom die door het zonnepark wordt opgewekt wordt geleverd aan het net. 
Daarom wordt vanuit het projectgebied een extra kabel aangelegd die met het net 
verbonden is. De netbeheerder draagt zorgt voor de aanleg van deze kabel. De ka-
bel wordt aangesloten op de 'transformatorhuisjes' aan de oostzijde van het zon-
nepark. De omgevingsvergunning voor de kabel wordt apart aangevraagd.  De kabel 
zal door gebied worden aangelegd waar een ‘Dubbelbestemming Archeologie 5’ 
geldt, wat betekent dat er archeologische waarden aanwezig kunnen zijn in het ge-
bied. Bij de aanwezigheid van deze waarden kan de kabel om de betreffende plek, 
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waar archeologische waarden aanwezig zijn, heen gelegd worden. Dit maakt dat de 
aansluiting van de kabel uitvoerbaar is en daarmee geen nadelige gevolgen heeft 
voor de uitvoerbaarheid van het zonnepark. 
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6. UITVOERBAARHEID  

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaar-
heid. 

 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

Er bestaan op voorhand geen belemmeringen voor het verlenen van medewerking 
aan de beschreven ontwikkeling, door het doorlopen van een procedure ex artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo. 
 
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om tegen het voorgenomen 
besluit tot verlenen van de omgevingsvergunning zienswijzen in te dienen en tegen 
het definitieve besluit in beroep te gaan (uitgebreide omgevingsvergunningproce-
dure). 
 
Lokale betrokkenheid zonnepark Oldeberkoop  
Initiatiefnemer heeft de omwonenden geïnformeerd omtrent de ontwikkeling. 
Hiervoor is er overleg gevoerd met de volgende partijen:   
Plaatselijk Belang Oldeberkoop (PB)/Coöperatie ‘De Eendracht’ (Coöp.): 
x Huub Derks (Derks) namens Coöp.;  
x Jeen Nijboer (Nijboer) namens PB. 
 
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren 'Het Molenbosch' (VvE Molenbosch): 
x Diny Bijker namens VvE Molenbosch. 

 
Artikelen in dorpskrant de Dreijer  
De initiatiefnemer J. ter Schuur heeft als communicatiemiddel naar de bewoners 
en andere belanghebbenden uit het dorp Oldeberkoop twee artikelen ingezonden. 
Deze artikelen zijn opgenomen in Bijlage 3. 
x In het eerste artikel maakt de initiatiefnemer het beoogde initiatief en de lo-

catie daarvan kenbaar. Daarnaast meldt hij dat de gemeente positief tegen-
over het initiatief staat en dat er positieve gesprekken zijn gevoerd met en-
kele belangenorganisaties rondom de beoogde locatie. Ter Schuur geeft aan 
dat voor de bewoners, participatie in het zonnepark eventueel mogelijk is 
door afname van de stroom of door crowdfunding. Daarbij geeft hij aan dat 
het plan zo'n 900.000 kWh1 per jaar oplevert. Ten slotte wordt er inzicht ge-
geven in het verloop van het traject van de ruimtelijke procedure 

x In het tweede artikel laat de initiatiefnemer weten dat de gemeente in prin-
cipe medewerking wil verlenen aan het initiatief en dat de vervolgstap het 
aanvragen van de omgevingsvergunning is. Daarnaast maakt hij kenbaar dat 
het westelijke deel van de percelen ook gebruikt zal worden voor de realisatie 
van het zonnepark.  

 

                                                           
1 Destijds was het voornemen om het zonnepark op maar één perceel te realiseren. Thans betreft het 
twee percelen waardoor het vermogen is verdubbeld.  
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De visie op participatie en draagvlak van de initiatiefnemer is opgenomen in Bijlage 
4. De initiatiefnemer geeft de inwoners van Oldeberkoop enerzijds de mogelijkheid 
om te participeren in het zonnepark door de energie af te nemen middels een fic-
tieve koppeling tussen producent en consument en anderzijds door te participeren 
in het park middels crowdfunding. In aanvulling op de financiële participatie wordt 
ook invulling geven aan het betrekken van de lokale bevolking, voor lokale bedrij-
ven wordt de mogelijkheid geboden het zonnepark te gebruiken. Betrokkenen zijn 
hierover positief gestemd. 

 Economische uitvoerbaarheid 

Voor de totstandkoming van dit zonnepark wordt een stimulering op grond van de 
Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd, waarmee de zogeheten 
onrendabele top van de elektriciteitsproductie van het zonnepark via een bedrag 
per kWh wordt gecompenseerd. Met de SDE+ vult het Rijk de elektriciteitsopbreng-
sten voor de initiatiefnemer aan tot het basisbedrag dat nodig is om de investering 
terug te kunnen verdienen. Deze stimulering is in de exploitatie noodzakelijk voor 
een bedrijfseconomische haalbaarheid. Met een verleende omgevingsvergunning 
kan de initiatiefnemer de SDE+ aanvragen. Een verleende omgevingsvergunning is 
namelijk een vereiste om voor de SDE+ regeling in aanmerking te kunnen komen. 
Verwacht wordt dat deze gevraagde SDE+ zal worden toegekend. Mocht de SDE+ 
niet worden beschikt, dan is het project financieel niet haalbaar.  
 
Bij een ontwikkeling moet de economische uitvoerbaarheid aangetoond worden. 
Het initiatief is economisch uitvoerbaar. Het initiatief is economisch uitvoerbaar, 
indien de SDE+ subsidie wordt verkregen. De kosten voor de ontwikkeling komen 
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Eén van de percelen is in eigendom 
van de initiatiefnemer. Het andere perceel is verwerfbaar wanneer de omgevings-
vergunning is verleend. Daarnaast is de ontwikkeling uitvoerbaar binnen de een ex-
ploitatiefase van 30 jaar. Hiervan zijn 25 jaar gereserveerd voor de levensduur van 
de panelen en 5 jaar voor de voorbereiding, bouwfase en amoveren van het pro-
ject.  
 
De uitvoerbaarheid van het beoogde zonnepark is hiermee zeker gesteld, mits vol-
daan wordt aan bovengenoemde aspecten.  
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7. AFWEGING EN CONCLUSIES  

De bouw van het zonnepark is in overeenstemming met de relevante beleidsuit-
gangspunten op rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast voldoet de 
ontwikkeling een goede ruimtelijke inpassing en de daarbij gestelde voorwaarden 
en afwegingskaders. Voor het zonnepark is een landschappelijke inpassing gemaakt 
en is een volledige belangenafweging gedaan. Verder veroorzaakt dit project geen 
conflicten met de sectorale wet- en regelgeving. In de beoogde situatie is sprake 
van een verantwoorde milieusituatie, met inachtneming van de voorgestelde maat-
regelen. 
 
Conclusie  
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 
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Zonnepark nabij Oldeberkoop? 
 
Beste Oldeberkopers, mijn naam is Johan ter Schuur, geboren en getogen (oud) Oldeberkoper, 
48 jaar en momenteel woonachtig in Heerenveen. 
 
Ik ben werkzaam in de duurzame energie en vorig jaar is het idee ontstaan om ook in 
Oldeberkoop een bijdrage aan de energietransitie (100% duurzaam in 2050) te leveren. Naast 
windenergie wordt ook zonne-energie elk jaar goedkoper. De salderingsregeling voor 
huishoudens (verrekening van opgewekte en verbruikte elektriciteit), om zonnepanelen op 
daken van woningen en gebouwen te realiseren bestaat al enige tijd, maar sinds een aantal 
jaren wordt vanuit de overheid ook de realisatie van zonneparken gestimuleerd. 
 
6 jaar geleden heb ik, net buiten Oldeberkoop nabij het Molenbosch, een perceel land van 
mijn ouders over genomen. In de achterliggende periode heb ik onderzocht of dit geschikt is 
voor zonne-energie, oftewel de realisatie van een zonneweide. Overleg met de gemeente 
Ooststellingwerf en de provincie Fryslân volgde. De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030 
energieneutraal worden en staat positief tegenover de realisatie van zonne-energie.  
 
Mede op basis hiervan is contact gezocht met (afgevaardigden van) het Plaatselijk Belang en 
de Ooststellingwerfse Energiecoöperatie “De Eendracht”. Later heeft overleg plaatsgevonden 
met het bestuur van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren ‘het Molenbosch’ U.A. Samen 
met het PB en de Coöperatie is het initiatief besproken. Tevens is besproken op welke wijze 
de inwoners van Oldeberkoop hierin mee kunnen doen. Hierbij is in eerste instantie gekeken 
naar de zogeheten ‘Postcoderoos regeling’. Deze regeling werd als niet haalbaar geacht. 
Vervolgens is gekeken naar participatie waarbij enerzijds zonne-energie uit het park kan 
worden afgenomen en anderzijds via crowdfunding financieel meegedaan kan worden. 
Betrokkenen zijn hierover positief gestemd.  
 
Het plan zou ongeveer 900.000 kWh aan groene stroom per jaar kunnen opwekken; ongeveer 
50% van het elektriciteitsverbruik van de huishoudens van Oldeberkoop.  
 
Eerste stap in dit traject is de aanvraag van een principeverklaring bij het college van B&W van 
de gemeente Ooststellingwerf. Ten tijde van dit schrijven ligt een principeverklaring voor een 
zonneweide (van ca. 1 ha) bij B&W. In april wordt een standpunt van B&W verwacht. Indien 
dit positief is zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd, ondersteund met een 
ruimtelijke onderbouwing. Doel is om in een volgende uitgave, Oldeberkoop op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen en voortgang van dit initiatief.  
 
Indien er suggestie, vragen en/of opmerkingen zijn kan een mail worden gezonden aan 
ondergetekende, j.terschuur@tswe.nl. 
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1 Draagvlak 
Het idee van een zonnepark is in eerste instantie besproken met de beleid makende en 

vergunningverlenende overheidsinstanties: gemeente en provincie. Op basis van die informatie en 

gedane suggesties is geïnventariseerd met welke partijen/stakeholders het beste overlegd zou kunnen 

worden om voldoende draagvlak voor het initiatief te krijgen. 
 

Zonnepark Molenbosch BV hecht aan een zorgvuldig ontwikkelproces en zoekt daarbij naar wegen 

zodat meerdere partijen voordeel kunnen ervaren van duurzame energie in het algemeen en dit 

zonnepark in het bijzonder.   
 

1.1. Stakeholders 
Om de betrokkenheid en het draagvlak in de omgeving te vergroten is overleg gevoerd met een drietal 
organisaties te weten: 

x Bestuur Coöperatieve Vereniging van Eigenaren het Molenbosch U.A. 

x Plaatselijk Belang Oldeberkoop 

x Energiecoöperatie “De Eendracht” Ooststellingwerf 
 

1.1.1. Plaatselijk Belang Oldeberkoop 
Het Plaatselijk Belang Oldeberkoop is de vereniging van en voor inwoners uit Oldeberkoop, die de 

inwoners van Oldeberkoop vertegenwoordigd. Het PB behartigd de belangen van het dorp en haar 
inwoners richting diverse instanties, met als doel: veranderingen of verbeteringen voor het dorp te 

realiseren om Oldeberkoop nu en in de toekomst aantrekkelijk voor haar inwoners, ondernemers en 

daarbij toeristen, te houden. 

 
1.1.2. Energiecoöperatie De Eendracht 

De Energiecoöperatie “De Eendracht” Ooststellingwerf, zet zich in voor meer duurzame groene energie. 

Het realiseren van een zonnepark past in dat streven om op een verantwoorde locatie duurzame groene 
energie op te wekken. 

De Eendracht wordt door de gemeente actief betrokken bij haar beleid en projecten daar waar De 

Eendracht iets voor de inwoners van Ooststellingwerf kan betekenen. Andersom zal De Eendracht de 

gemeente (onder-)steunen in haar duurzaamheidsprojecten, ambities en beleid, waarmee een 
belangrijke stap voor verdere samenwerking wordt gemaakt. 

 

1.1.3. Coöperatieve Vereniging van Eigenaren het Molenbosch U.A.; 
Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren het Molenbosch U.A., bestuur VvE het 

Molenbosch, heeft als doel om de belangen van de leden van de VvE het Molenbosch zo goed mogelijk 

te behartigen. 

 



Doel is om met drie organisaties een proces aan te gaan waarbij zij betrokken worden bij de ontwikkeling 

van het zonnepark:  

x het bestuur VvE het Molenbosch vanwege de ligging nabij het zonnepark 

x het PB Oldeberkoop, als spreekbuis voor alle inwoners van Oldeberkoop 
x de Energiecoöperatie vanwege haar doelstelling om het aandeel duurzame energie in de 

gemeente Ooststellingwerf te vergroten 

 

1.2. Energiewerkplaats 
In het vervolg proces zal bekeken worden in hoeverre de Energiewerkplaats, welke vanuit de provincie 

Fryslân ondersteund wordt, een bijdrage kan leveren aan de realisatie van het zonnepark. De eerste 

contacten zijn door initiatiefnemer gelegd.  

 

 

 

 

 

 

 

  



2 Communicatie en participatie 
Nadat het initiatief met gemeente en provincie is besproken, heeft niet lang daarna het eerste overleg 

met het (bestuur/afgevaardigden) van het PB en de Energiecoöperatie plaatsgevonden. Hierbij is het 

idee voor realisatie van een zonnepark nader toegelicht.  

 
Om een duurzaam energieproject zoals een zonneweide te realiseren zijn er grofweg twee opties, te 

weten via de:  

x Postcoderoos Regeling 

x SDE (Stimulering Duurzame Energie) 
 

2.1. Participatiemogelijkheden 
Met de twee voornoemde organisaties is vanaf vorig jaar (2016) een proces van overleg afgelegd, om 
te onderzoeken of en hoe het dorp Oldeberkoop en omgeving mee zouden kunnen doen in dit initiatief.  

 

2.1.1. Via Postcoderoos Regeling 
Dit heeft in eerste aanzet geleidt, tot het deelnemen van een al dan niet nieuw op te richten 

energiecoöperatie, die middels de PC-roosregeling eigenaar van het zonnepark zou kunnen worden. 

 
De postcoderoosregeling vloeit voort uit het energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokaal en 
duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in 
een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers 
een korting op de energienota. Deelnemers in een opwek coöperatief zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van 
energiebelasting. 

 

In een aantal sessies is, na twee maanden, de conclusie getrokken dat een deelname van een 

energiecoöperatie via een PC-roosregeling als een niet haalbare deelname wordt gezien.  
 

Vanwege de omvang van het project alsmede de beschikbare tijd van betrokkenen is besproken en 

besloten dat deelname aan het zonnepark het beste op een andere wijze verwezenlijkt kan worden.  

 
  



2.1.2. Via SDE (Stimulering Duurzame Energie) 
Aangezien de realisatie via de PC-roosregeling niet haalbaar is, betekent dit automatisch dat het project 

gerealiseerd moet worden met behulp van de SDE. Een combinatie van SDE en PC-roos is (financieel) 

niet haalbaar, aangezien hiervoor twee aparte aansluitingen op het elektriciteitsnet gerealiseerd moeten 
worden.  

 

Het voorstel om deelname op een andere wijze in te vullen is vervolgens voorgelegd en besproken. Het 

doel van deze deelname is om omwonenden, naast de communicatie aangaande het proces met de 
drie voornoemde organisaties, in de exploitatie van het zonnepark op een tweetal manieren te 

betrekken, te weten via: 

x financiële deelname in het zonnepark middels crowdfunding 

x afname elektriciteit uit het zonnepark 
 

2.1.3. Crowdfunding 
Middels het betrekken van een professionele crowdfund partij zal een proces worden aangegaan, 
waarbij de inwoners van het dorp Oldeberkoop met voorrang de mogelijkheid krijgen om deel te nemen 

in beoogde zonnepark. De communicatie hieromtrent zal op meerdere manieren plaats gaan vinden. 

De aankondiging zal lokaal plaatsvinden middels het dorpsblad ‘De Dreijer’ en de nieuwsbrief van de 

VvE ‘Het Molenbosch’. In overleg kan lokale aankondiging bij winkels plaatsvinden. Daarnaast staat de 
mogelijk open dat ook in het gemeentelijk huis-aan-huis blad de aankondiging plaatsvindt.  

 

Bij een succesvolle crowdfunding, zal de crowdfund partij betrokken blijven bij het project om de jaarlijkse 

afwikkeling van crowdfunding richting de participerende inwoners te ontzorgen. 
 

2.1.4. Afname elektriciteit uit het zonnepark. 
De inwoners van Oldeberkoop kunnen daarnaast ook nog groene energie van het zonnepark betrekken 

door het elektriciteitsbedrijf te kiezen die ook de energie van het zonnepark afneemt. Uitgangspunt en 
randvoorwaarde voor de keuze van een energieafnemer is, dat er een duidelijke koppeling tussen het 

zonnepark en consument tot stand gebracht wordt. Een tot nu toe beperkt aantal energieleveranciers 

doet dat op een zeer transparante wijze. Hierover zal eveneens communicatie plaatsvinden op de 

hiervoor genoemde wijze. 

 

Inwoners en bedrijven van Oldeberkoop krijgen voorrang bij de afname van energie van het zonnepark. 

Daarna wordt dit beschikbaar gesteld voor inwoners uit Ooststellingwerf en indien energie over, 
daarbuiten. 

 

2.2. Afstemming stakeholders 
In dit proces is ook het bestuur van de VvE Het Molenbosch gekend. Met alle drie organisaties is deelname 
van de twee opties besproken, waarbij zij positief staan tegenover de deelname die geboden wordt 

voor de directe omwonenden/inwoners van Oldeberkoop/Ooststellingwerf. 

 

De drie stakeholders zullen betrokken blijven bij het proces.  
 



2.3. Afstemming omgeving 
Om de bekendheid in het dorp en omgeving van het zonnepark verder te vergroten zal, naast de directe 

communicatie met de drie organisatie, het plan de komende periode in ‘De Dreijer’ en de nieuwsbrief 

van de VvE nader worden toegelicht. Op deze wijze kunnen ook de inwoners daarna geïnformeerd 
worden en zal tevens de mogelijkheid worden geboden om vragen te stellen. Opmerkingen en 

suggesties zijn daarbij welkom. 

 

2.4. Informatiesessie 
Tijdens of na de omgevingsvergunningprocedure is minimaal één informatieavond voorzien, voor (direct) 

omwonenden en inwoners van Oldeberkoop/gemeente Ooststellingwerf. Hierbij zal naast het 

vervolgproces, ingegaan worden op de wijze waarop deelname verder vorm kan worden gegeven. 
Middels een aankondiging in voorgenoemde media, eventueel aangevuld met een aankondiging in het 

weekblad “De Ooststellingwerver”, zullen de inwoners op deze informatiesessie(s) geattendeerd worden. 

Zo mogelijk zal informatie worden gegeven via een website.  

 
Geïnteresseerden zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich aan te melden. 

 

2.5. Financiële participatie 
De participatiemogelijkheden worden later in het traject verder uitgewerkt. Wel zal 20-30% van het 

kapitaal van het zonnepark beschikbaar gesteld worden om in te participeren. Dit kapitaal is benodigd 

om een projectfinanciering te kunnen verkrijgen. Zoals omschreven, zal de financiële participatie middels 

crowdfunding plaatsvinden. Dit is op hoofdlijnen nader uitgewerkt in het navolgende hoofdstuk. Een 
inventarisatie om vraag en aanbod op elkaar te stemmen behoort tot de opties. 

 

Hierbij hebben (direct) omwonenden een voorkeursrecht ten opzichte van niet (direct) omwonenden. 

Als (direct) omwonenden worden aangemerkt, omwonenden in het Molenbosch en Oldeberkoop en 
niet (direct) omwonenden, alle overige inwoners van Ooststellingwerf. De ‘schil’ daarom heen betreft de 

inwoners van de gemeente Ooststellingwerf. 

 

  



3 Crowdfunding 
3.1. Deelname 

Middels crowdfunding worden participanten in de omgeving de mogelijkheid geboden om financieel 

deel te nemen in het Zonnepark Molenbosch. Bedoeling is om de crowd te laten participeren via 
crowdfunding. De investeringsomvang wordt bepaald door enerzijds de omvang van het park en 

anderzijds de interesse, maar zal tussen de 20 en 30% van de investering bedragen. Dit percentage is 

nodig om een projectfinanciering te verkrijgen van een financiële instelling. 5-10% van de kosten zijn voor 

de initiatiefnemer; de overige ca. 65-75% door inbreng van een financiële instelling. 
 

3.2. Campagne 
Doel is om de crowd financieel betrokken te krijgen bij de energietransitie als investeerder. Investeerders 

willen steeds vaker ‘double dividend’: een aantrekkelijk rendement en impact op duurzaamheid. 
Crowdfundpartijen kunnen hun platform en marketingmogelijkheden maximaal inzetten om met 

initiatiefnemer de crowd te mobiliseren om te investeren in het zonneproject Molenbosch en daarmee 

bij te dragen aan de energietransitie. 

 

3.2.1. Opbouw campagne 
Project kan via voorinschrijving worden aangeboden in de volgorde: direct omwonenden; bewoners 

Oldeberkoop; bewoners gemeente Ooststellingwerf. Indien een paar maanden voor de start van het 
project nog ruimte is zal het project ook landelijk aangeboden worden via de website van de 

crowdfundpartij en haar digitale nieuwsbrief. De crowdfundpartij kan haar platform inzetten en een 

marketing campagne uitvoeren via o.a. website, nieuwsbrief en ‘social media’. 

 

3.3. Product voor de Crowd 
Het financieringsproduct voor de crowd heeft de volgende kenmerken: 

x Looptijd variërend van 5-10-15 jaar (looptijd maximaal 15j i.v.m. looptijd garantie SDE) 

x Verwacht rendement participanten 3,5-7% 
x Administratiekosten OPC berekend aan participanten: <1%/jaar 

 

Enkele uitgangspunten: aantal criteria aan de financieringsstructuur: 
1. Het aanbod aan de crowd wordt geformuleerd door de crowdfundpartij, waarvoor zij haar 

gebruikelijke kwaliteitsstandaard toepast; 

2. Aanbod en bijbehorende structuur moet voldoen aan de eisen die gelden voor 

projectfinanciering; 
3. Transactiestructuur gaat uit van de bestaande regelgeving. In overleg kan hier een vergelijkbare 

voor beide partijen conveniërende structuur worden opgezet die aan dezelfde eisen voldoet 

 



3.4. Interessepeiler 
Crowdfunding is een hele concrete manier om mensen te betrekken bij een lokaal energieproject. 

Daarom wordt crowdfunding steeds vaker ingezet om mensen te laten participeren en daarmee 

draagvlak voor een project aan te tonen. Investering mens, dan geven ze daarmee aan dat ze erin 
geloven. Echter in sommige gevallen is het nog te vroeg voor mensen om het financieel te laten mee 

doen. Om de interesse te peilen zijn er crowdfundpartijen die een ‘interessepeiler’ hebben, waar op een 

speciaal ingerichte website met projectinformatie en een duidelijke ‘call to action’ voor de bezoeker om 
zijn/haar interesse in de financiering van het project aan te geven. Met de ‘interessepeiler’ kan 

initiatiefnemer op een laagdrempelige manier geïnteresseerden inventariseren. Daarnaast kan een 

informatieavond uitkomst bieden voor het toelichten van deelname in het initiatief. Op deze wijze kan 

een goed beeld van de algemene ontwikkelingen in het participeren in duurzame energie initiatieven 
en de mogelijkheden voor participatie in het ZP Molenbosch worden verkregen.  

 

3.5. Uitvoeringstaken 
Een crowdfundpartij kan in het voortraject de volgende zaken verzorgen. 

x aanmaken/invullen van een eigen sub pagina 

x opstellen van een brochure 

x opstellen van een Informatie Memorandum 

x opstellen van een gepersonaliseerde inschrijvingsovereenkomst met alle crowdfunders 
x afhandelen van de transactie via derdengeldenrekening 

x opstellen van het register van zon obligatiehouders incl. het maken van een persoonlijk 

certificaat per deelnemer 
x opstellen van bestuursbesluit 

x tekenen van de achterstellingsakte met de ‘senior lender’ 

 

3.6. Ontzorgen 
Bij succesvolle crowdfunding kan een crowdfundpartij betrokken blijven bij het project, waarbij de 

Uitgevende Instelling (in dit geval het zonnepark) wordt ‘ontzorgt’ met de jaarlijkse afwikkeling van de 

crowdfunding met betrekking tot bijvoorbeeld: 

 

x toegang tot persoonlijk dashboard waar participant de productie en ook de ‘performance 

ratio van het zonnepark bijgehouden kan worden 

x real-time inzicht geven in de productie van het zonnepark aan de crowdfunder 
x vaststellen van de jaarlijkse tarieven 

x genereren van betaaloverzicht voor alle crowdfunders 

x afhandelen van de jaarlijkse rentebetaling 

x opstellen van jaarlijkse informatiemail aan de crowdfunders m.b.t. resultaten van dat jaar 
x vertegenwoordigen van de crowdfunders via bijvoorbeeld een stichting 

 

  



4 Afname elektriciteit van Zonnepark 

Molenbosch 
Via een beperkt aantal energiebedrijven is een duidelijke koppeling tussen consument en producent te 

maken. Feitelijk een marktplaats. Een energiemarktplaats waar lokale energiebronnen zelf hun energie 

kunnen verkopen en iedereen zijn eigen bron kan kiezen. 

Doel is om een energiebedrijf te kiezen die landelijk boven aan de lijst staat van ‘Duurzaam 
Energiebedrijf’. En daarbij verder gaan dan de ambities om puur het verbinden van consument en 

producent. Een energiebedrijf die daadwerkelijk een rol wil spelen in de transitie naar een autonome 

energievoorziening.  
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1. Inleiding 

 

3 

In dit bureauonderzoek is de bestaande situatie en de beoogde ontwikkeling vanuit ecologisch oogpunt beschreven 
en getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke regelingen wordt 
bepaald en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van Rijk, provincie en gemeente. Bij de 
voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming en het beleid van 
de provincie ten aanzien van het provinciaal natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) de uitvoering van 
het plan niet in de weg staan.  
 
1.1. Huidige situatie 

Het plangebied bestaat uit een agrarisch perceel, doorsneden en omsloten door bosschages. Op de percelen is verder 
geen bebouwing aanwezig (zie figuur 1.1). 
 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied 
 
1.2. Beoogde ontwikkelingen 

Het voornemen voorziet in de realisering van een zonneveld. Hiervoor moeten de volgende werkzaamheden worden 
uitgevoerd: 

x bouwrijp maken (kabels en leidingen); 
x bouwwerkzaamheden. 
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2. Beleid en normstelling 

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van de leefgebieden 
van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De uitwerking van dit 
nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van het Natuurnetwerk Nederland is in provinciale 
Structuurvisies nader uitgewerkt. 
 
2.1. Wet natuurbescherming 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en plantensoorten 
samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 
De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 

x Natura-2000 gebieden; 
x Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

 
Natura-2000 gebieden  
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van 
natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van 
vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van 
soorten (Habitatrichtlijn). 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de 
zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal 
aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de 
volgende drie voorwaarden: 

x alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
x het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 

of economische aard, en 
x de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang 

van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden 
verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale 
verordening. Voor dit soort gebieden geldt het ‘nee, tenzij’ principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel 
geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.  
 
Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

x soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  
x soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  
x overige soorten.  

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, 
eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) 
kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen 
van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn 
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opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren 
van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I 
bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS 
kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden 
voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  
 
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de bijlage onder 
de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale 
verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook 
verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Bij de 
voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden onderzocht of de Wet natuurbescherming de uitvoering van 
het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden 
aangenomen dat daarvoor geen vergunning of ontheffing ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.  
 
2.2. Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming provincie Fryslân 

In de provincie Fryslân wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de bodem brengen 
van meststoffen. In het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende gebruik van het ingericht of ontwikkelde gebied, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 
watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
natuurbeheer, bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, of bestendig beheer en onderhoud van 
de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten 
genoemd in bijlage I bij deze verordening. Per soort worden de handelingen, middelen en methoden genoemd die 
mogen worden toegepast, slechts voor zover er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het betreft aardmuis, 
bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone 
pad, haas, hermelijn, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, steenmarter, 
tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
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3. Toetsing 

3.1. Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt op ruim 8 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld (zie 
figuur 3.1). Het Drenst-Friese Wold bestaat uit een afwisselend landschap van naaldbossen, stuifzanden, heidevelden, 
schrale graslanden en zwak gebufferde vennen. In tabel 3.1 zijn de instandhoudingsdoelen van het gebied 
weergegeven. 
 

 
Figuur 3.1 Ligging plangebied (blauwe cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden 
 
Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelen Drents-Friese Wold & Leggelderveld 
(bron: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase) 
  SVI Lan-

delijk 
doelst. 
opp.vl. 

doelst. 
kwal. 

doelst. 
pop. 

Habitattypen     
H2310  Stuifzandheiden met struikhei --  > >  
H2320  Binnenlandse kraaiheibegroeiingen - = >  
H2330  Zandverstuivingen --  > >  
H3110  Zeer zwakgebufferde vennen -- = >  
H3130  Zwakgebufferde vennen - = >  
H3160  Zure vennen - = >  
H3260
A 

Beken en rivieren met waterplanten 
(waterranonkels) - > >  
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  SVI Lan-
delijk 

doelst. 
opp.vl. 

doelst. 
kwal. 

doelst. 
pop. 

H4010
A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > >  
H4030  Droge heiden -- = =  
H5130  Jeneverbesstruwelen - = >  
H6230  *Heischrale graslanden -- > >  
H7110
B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) --  > >  
H7150  Pioniervegetaties met snavelbiezen - > >  
H9190  Oude eikenbossen - > >  
Habitatsoorten     
H1166 Kamsalamander - > > > 
H1831 Drijvende waterweegbree - = = = 

 
  SVI Lan-

delijk 
doelst. 
opp.vl. 

doelst. 
kwal. 

doelst. 
pop. 

draagkracht 
aantal vogels 
(seizoensge-
middelde) 

draagkracht 
van ten 
minste x 
aantal 
paren 

Broedvogels       
A004 Dodaars + = =   40 
A072 Wespendief + = =   8 
A233 Draaihals -- > >   5 
A236 Zwarte Specht + = =   30 
A246 Boomleeuwerik + = =   110 
A275 Paapje -- = =   18 
A276 Roodborsttapuit + = =   100 
A277 Tapuit -- > >   60 
A338 Grauwe Klauwier -- > >   20 

*  : prioritair habitattype of -soort 
 

Legenda  

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 
 
Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en heeft gezien de grote afstand geen betekenis 
voor de kwalificerende soorten van dit Natura 2000-gebied. In de periode 2012 tot begin 2017 zijn er geen individuen 
vastgesteld van de kwalificerende soorten (bron: www.waarneming.nl ‘Oldeberkoop-Meulebos’). Het plangebied 
maakt volgens het provinciaal Natuurbeheerplan 2017 evenmin deel uit van het provinciale Natuurnetwerk (NNN) 
(zie figuur 3.2), op 1,5 kilometer ten zuiden van het plangebied is bestaande natuur aanwezig.  
 



8 Toetsing 

  Rho adviseurs voor leefruimte 
  vestiging Rotterdam 

 
Figuur 3.2  Ligging ten opzichte van het Natuurnetwerk Fryslân 
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3.1.1. Effecten op beschermde gebieden 
Met de realisering van het zonnepark verdwijnt het agrarische perceel. Vanwege het ontbreken van enige functionele 
relatie met het Natura 2000-gebied en de grote afstand leidt de ontwikkeling niet tot negatieve effecten op Natura 
2000. Het agrarische perceel wordt in de huidige situatie beweid door schapen, na de realisatie van het zonnepark 
komen de schapen weer op dit terrein te staan. Er is derhalve geen sprake van toename in stikstofdepositie. 
 
De realisering van het zonnepark heeft eveneens geen effecten op het provinciaal Natuurnetwerk. Het gebied is door 
de aanwezigheid van bosschages niet geschikt als weidevogelgebied. 
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3.2. Soortenbescherming 

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van algemene ecologische kennis en 
verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.waarneming.nl).  
 
Vaatplanten 
Het plangebied bestaat uit gebruikte agrarische gronden waardoor beschermde plantensoorten geheel worden 
uitgesloten. Er zijn geen waarnemingen van beschermde plantensoorten in of in nabijheid van het plangebied. De 
nieuwe beschermde plantensoorten van de Wet natuurbescherming zijn veelal alleen aanwezig in natuurgebieden. 
 
Vogels 
In de bosschages kunnen vogelsoorten aanwezig zijn als merel, boomkruiper, boomklever, houtduif en zwarte kraai. 
De percelen kunnen onderdeel zijn van foerageergebied van roofvogels als buizerd en sperwer. De aanwezigheid van 
jaarrond beschermde nesten in de bestaande bosschages kan niet worden uitgesloten. Aangezien deze bosschages 
worden behouden kunnen negatieve effecten worden uitgesloten.  
 
Zoogdieren 
Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan soorten als veldmuis, egel, ree en de steenmarter. Het plangebied is 
geschikt als foerageergebied voor vleermuizen, de bosschages vormen lijnvormige landschapselementen die gebruikt 
kunnen worden door vleermuizen als vliegroute. Als gevolg van de ontwikkeling zal het terrein niet veel van vorm 
veranderen, het groen blijft behouden en het zonnepark zal niet leiden tot verstoring. Negatieve effecten op 
zoogdieren kunnen worden uitgesloten. 
 
Amfibieën en reptielen 
Algemene amfibieën als bruine kikker en gewone pad zijn mogelijk aanwezig ter plaatse van het plangebied. Het 
perceel is in de huidige situatie niet geschikt voor de rugstreeppad, door graafwerkzaamheden kan de soort worden 
aangetrokken. Er zijn geen waarnemingen bekend van de soort in nabijheid van het plangebied, effecten op deze 
soort worden dan ook niet verwacht.  
 
Overige soorten 
Andere beschermde soorten (vlinders, libellen, kevers) zijn hier afwezig gezien de aanwezige biotopen in het gebied 
en de hoge eisen die dergelijke soorten aan hun leefgebied stellen. 
 
In tabel 3.4 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar verwachting) aanwezig zijn 
en onder welk beschermingsregime deze vallen. 
 
Tabel 3.4: Naar verwachting aanwezige beschermde soorten binnen het plangebied en het beschermingsregime 

Wet natuurbescherming Nader onderzoek 
nodig bij ruimtelijke 
ontwikkeling en 
inrichting 

Vogelrichtlijn  
 
vogels met jaarrond 
beschermde nesten 

Alle inheemse soorten 
 
buizerd en sperwer 

nee 
 
nee 

Habitatrichtlijn 
bijlage IV 

 vleermuizen nee 

Overige soorten Algemeen  nee 

 Vrijstellingsregeling 
provincie Fryslân 

steenmarter, ree, egel, veldmuis, 
gewone pad, bruine kikker 

nee 

 
3.2.1. Effecten op beschermde soorten 
Het bestemmingsplan is het besluit dat ingrepen mogelijk maakt en een aantasting van beschermde dier- of 
plantensoorten kan betekenen. Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, 
zal daarom zekerheid moeten zijn verkregen dat overtredingen van de Wet natuurbescherming niet optreden. 
Het plan voorziet in de realisatie van een zonnepark. De benodigde werkzaamheden ten behoeve van deze 
ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen natuurwaarden.  

x In de bosschages kunnen algemene broedvogels nestelen. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien 
van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. In het kader 
van de Wet natuurbescherming wordt geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van 
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belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitgevoerd 
worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan 
de orde. De meeste vogels broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website vogelbescherming).  

x Het plangebied kan van betekenis zijn voor vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten. 
Aangezien de bosschages worden ingepast in het ontwerp zal de ontwikkeling niet leiden tot negatieve 
effecten op deze soortgroepen.  

x Er is geen ontheffing nodig voor de algemeen voorkomende soorten van de Wet natuurbescherming omdat 
hiervoor in provincie Fryslân een vrijstelling geldt van de verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent dat iedereen voldoende zorg 
in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving.  

 
Conclusie 
De Wet natuurbescherming en het provinciaal beleid staan de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. 
Door binnen het zonnepark kruiden- en bloemrijke vegetaties te ontwikkelen kan het gebied meer geschikt worden 
gemaakt voor vlinders, wilde bijen en schuilgelegenheid bieden voor muizen. De muizen kunnen fungeren als 
voedselbron voor de roofvogels.  
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Wateradvies korte procedure

Project: Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepark Oldeberkoop
Gemeente: Ooststellingwerf
Aanvrager: J. Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs voor de leefruimte

Geachte heer/mevrouw J. Posthumus,

Voor het plan Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepark Oldeberkoop heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl.
De uitkomst is dat de korte procedure moet worden gevolgd. Het plan Ruimtelijke Onderbouwing Zonnepark Oldeberkoop heeft
een beperkte invloed op de wateraspecten die van belang kunnen zijn bij ruimtelijke plannen. Dit betekent dat de beperkte
invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen die vermeld staan in de leidraad watertoets. Naast dit
wateradvies vindt u hieronder eventueel enkele aandachtspunten die gelden voor uw plan.

Leidraad watertoets
Als richtlijn bij het beoordelen van ruimtelijke plannen werkt Wetterskip Fryslân met de Leidraad Watertoets te raadplegen via de
link:  www.wetterskipfryslan.nl/watertoets. In Leidraad Watertoets, hoofdstuk 4. De wateraspecten, staan de aandachtspunten
voor alle wateraspecten omschreven waarmee rekening gehouden moet worden en is informatie te vinden over de te nemen
standaard maatregelen.

Waterwet
Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een watervergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een sloot wilt dempen, afvalwater wilt
lozen op oppervlaktewater of grondwater wilt onttrekken. Soms is het doen van een melding voldoende. Een watervergunning
aanvragen is dan niet nodig. Op onze website www.wetterskipfryslan.nl treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt
daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een watervergunning downloaden. Via
Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) kunt u vooraf nagaan of u een watervergunning nodig heeft of een melding
moet doen (vergunningcheck). U kunt hier ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.

Afronden procedure
Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslân afgerond.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
E Info@wetterskipfryslan.nl
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