
1/5

Voorstel 

Onderwerp: 
Verklaring van geen bedenking voor de vestiging 
zonnepark Rhoon 

College van burgemeester 
en wethouders 
27 oktober 2020

Zaaknummer
202832
 

Portefeuillehouder
Ronald Schneider

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
c.d.klerk@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de vestiging van het zonnepark te 
Rhoon.

2. Deze verklaring van geen bedenking als definitief aan te merken indien er geen zienswijzen 
binnenkomen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Ingediend is het verzoek tot verlenen van een uitgebreide omgevingsvergunning voor de langdurige 
vestiging van een zonnepark Rhoon.  
In Rhoon, ten oosten van het Groene Kruisplein en ten zuiden van de A15, ligt het plangebied van het 
zonnepark. De grond is in eigendom van de gemeente Albrandswaard. De opstallen en zonnepanelen 
zijn van GroenLeven. Op dit moment is het zonnepark al gerealiseerd en vergund voor een tijdelijke 
periode van 10 jaar. Deze aanvraag is in 2017 ingediend, getoetst en passend bevonden. Daarop is in 
2017 door het bevoegd gezag, het college, de gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning verleend 
voor de vestiging van het zonnepark voor de duur van 10 jaar. Om het zonnepark voor een langere 
periode dan 10 jaar te vestigen, is het nodig om gebruik te maken van een uitgebreide WABO-
procedure, hetgeen een bevoegdheid is van de raad. Bij het doorlopen van deze uitgebreide WABO-
procedure is het vereist dat de raad een zogenoemde verklaring van geen bedenking (VVGB) 
verleent. Daarmee geeft de raad aan geen bedenkingen tegen het bouwplan te hebben. Het college 
doorloopt daarna de procedure. Blijkt gedurende het doorlopen van deze procedure dat er zienswijzen 
worden ingediend. Dan komt het college alsnog terug bij de raad voor de belangenafweging ten 
aanzien van de ingediende zienswijzen. Bij geen zienswijzen is de verklaring van geen bedenking 
definitief en verleent het college de uitgebreide omgevingsvergunning. 
 

Beoogd effect
Het planologisch vestigen van het al gerealiseerde zonnepark in Rhoon 

Argumenten
1.1 Er is geen behoefte meer aan een baggerspeciedepot
Van toepassing is het bestemmingsplan “Portland”. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de 
bestemming Recreatie en medebestemming baggerspeciedepot (slibdepot). Het perceel is in 
eigendom van de gemeente Albrandswaard. Dit gebied (5 ha) is in 2017 aangekocht voor de aanleg 
van een slibdepot. De eerder aan het Waterschap verleende vergunning voor dit depot is echter 
ingetrokken en dit depot zal hier niet meer gerealiseerd worden. Door deze wijzigingen in het 
slibaanbod is besloten deze percelen een andere functie te geven, namelijk voor een zonnepark. 

1.2 Er zijn geen belemmeringen om tot de vestiging van langdurige planrechten voor deze duurzame 
ontwikkeling van het perceel te komen en  de gevraagde medewerking te verlenen. 
Er is in 2017 ingezet op een omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn, om zo 
ook de SDE+-aanvraag (subsidie zonnepanelen) te kunnen indienen.   Op verzoek van GroenLeven 
B.V. is daartoe door het college in 2017 een tijdelijke omgevingsvergunning voor 10 jaar verleend. Het 
zonnepark is in 2019 aangelegd en zal conform de afgegeven vergunning 10 jaar in bedrijf zijn (tot 1 
maart 2027). Het verzoek is echter nu om een omgevingsvergunning te verlenen voor het langdurig 
vestigen van het zonnepark. GroenLeven B.V. wil graag dat het park tot 2049 in bedrijf kan zijn en zo 
langdurig te voorzien in de regionale en lokale behoefte om te komen tot een duurzame 
energievoorziening.

1.3  Zonder de gevraagde medewerking kan het zonnepark niet langdurig in bedrijf blijven
Wanneer de gevraagde verklaring van geen bedenking door uw raad niet wordt verleend, zal er in 
2027 een onwenselijke situatie ontstaan. Omdat de huidige situatie voor de duur van 10 jaar is 
gelegaliseerd, zal het zonnepark moeten worden ontmanteld. GroenLeven B.V. wil graag dat het park 
tot 2049 in bedrijf kan zijn en zo langdurig te voorzien in de regionale en lokale behoefte om te komen 
tot een duurzame energievoorziening.

1.4 Het voorstel draagt bij aan het invullen van duurzaamheidsdoelstellingen en het vergroten van de 
gebruikswaarde van het perceel 
Feitelijk is er nu 1 groot perceel met zonnepanelen, een toegangsweg, een hekwerk, 
beveiligingscamera's en een ondergrondse kabel naar het trafo station. Door GroenLeven is er al in 
een feitelijke situatie geïnvesteerd. Daar waar voorheen een open onbebouwde invulling was. Voor dit 
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perceel is ook bijna geen andere invulling voorstelbaar. De milieubelasting in de vorm van externe 
veiligheid en geluidsoverlast (A15) is heel erg hoog op deze locatie. Ook landschappelijk bezien is de 
invulling van dit perceel als zonnepark zeer aanvaardbaar. Door de bouw van het zonnepark neemt de 
gebruiksfunctie van het perceel toe. Tevens draagt het zonnepark bij aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen en draagt deze bj aan de bijdrage in de Regionale Energie Transitie. In 
de energie transitie is enerzijds de individuele bijdrage van de inwoners relevant (door gebruik te 
maken van schone en duurzamere energiebronnen in huis) en anderzijds zijn ook 
gemeenschappelijke bijdragen nodig om aan de steeds groter wordende vraag naar duurzame 
energie te voldoen. Het zonnepark in Rhoon is een gewenste bijdrage in de weg naar een CO2 
neutrale maatschappij. 

1.5  De gemeente heeft via private overeenkomsten regie op het grondeigendom
Zowel in de huidige tijdelijke situatie als in de gewenste  langdurige situatie heeft de gemeente regie 
op het grond eigendom. Met Groenleven zijn privaatrechtelijke overeenkomsten  gesloten in de vorm 
van erfdienstbaarheid en opstalovereenkomst. Deze overeenkomsten zijn voor bepaalde tijd 
overeengekomen. 

1.6 Er is een verklaring van geen bedenking nodig om de uitgebreide omgevingsvergunning te kunnen 
verlenen
Het plan is niet direct mogelijk in het bestemmingsplan. De raad is bevoegd om deze plannen toch 
mogelijk te maken, door te besluiten te verklaren dat zij tegen het concrete bouwplan geen bedenking 
hebben. Tegen het bouwplan van het zonnepark en de ruimtelijke onderbouwing zijn inhoudelijk 
verder geen bezwaren. De raad geeft een ontwerp verklaring af, en het college doorloopt de 
procedure. In het geval dat er gedurende de procedure zienswijzen worden ingediend dan komt het 
college bij uw raad terug voor de belangenafweging ten aanzien van de zienswijzen en voor een 
definitieve verklaring.

Overleg gevoerd met
Groen Leven, team Landschap, duurzaamheid. 

Kanttekeningen
geen

Uitvoering/vervolgstappen
Voor het plan is een verklaring van geen bedenking van de raad nodig. De ontwerp-uitgebreide 
omgevingsvergunning zal voor 6 weken ter inzage worden gelegd, waarbij gelegenheid wordt 
geboden aan belanghebbenden een zienswijze in te dienen. Worden geen zienswijzen ingediend dan 
kan het college de gevraagde omgevingsvergunning verlenen. Dit vaststellingsbesluit van de 
verleende uitgebreide omgevingsvergunning ligt ook 6 weken ter inzage, waarbij beroep ingediend 
kan worden bij de raad van state. Na deze periode zijn de planologische rechten voor de vestiging van 
het zonnepark definitief.

Financiën
Privaatrechterlijk zijn er overeenkomsten van opstalrecht en erfdienstbaarheid vastgesteld voor 
bepaalde tijd
Publiekrechterlijk worden de kosten via de Legesverordening verhaald

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het ontwerpbesluit van de uitgebreide omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen 
bedenking zal voor 6 weken ter inzage gaan en bekend worden gemaakt. Tegen de ontwerpbesluiten 
kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. 
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
202832

Onderwerp:
Verklaring van geen bedenking 
voor de vestiging zonnepark 
Rhoon 

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 27 oktober 2020,

gelet op 

Wet op de ruimtelijke ordening en de WABO

overwegende, dat

het zonnepark Rhoon passend is in de duurzaamheidsdoelstellingen en de Regionale Energie 
Transitie

het zonnepark een bijdrage levert aan duurzame energie als alternatief voor winning van fossiele 
brandstoffen

de inrichting van het betreffende perceel tot zonnepark bijdraagt aan het vergroten van de 
gebruikswaarde van dit perceel 

het zonnepark ruimtelijk en landschappelijk aanvaardbaar is ingepast

BESLUIT:

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de vestiging van het zonnepark te 
Rhoon.

2. Deze verklaring van geen bedenking als definitief aan te merken indien er geen zienswijzen 
binnenkomen.
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VESTIGING TIJDELIJK OPSTALRECHT EN 
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
(inzake Zonnepark Albrandswaard) 

 
 
Op veertien mei tweeduizendnegentien verschenen voor mij, mr. Jeroen Veenhof, 
notaris te Amersfoort: 
1. mevrouw Sjoukje Carla Roozenboom, werkzaam onder de verantwoordelijkheid 

van mij, notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14, 
geboren te Borsele op vierentwintig augustus negentienhonderd tweeënnegentig, 
te dezen handelend als gevolmachtigde van de publiekrechtelijk rechtspersoon: 
Gemeente Albrandswaard, gevestigd te Poortugaal, kantoorhoudende te 
3176 PD Poortugaal, Hofhoek 5, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 50875825, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders de dato drie juli tweeduizend achttien, 

 hierna te noemen: Grondeigenaar; 
2. mevrouw Sanne Marloes Botter, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, 

notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren 
te Amersfoort op zevenentwintig juni negentienhonderd zesentachtig, te dezen 
handelend als gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: Zonnepark Albrandswaard B.V., statutair gevestigd te 
Heerenveen, kantoorhoudende te 8447 GM Heerenveen, de Ynfeart 7 400, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71016902, 

 hierna te noemen: Opstalhouder. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het navolgende: 
A. DEFINITIES 
 1. het Opstalrecht: 
  het zelfstandig tijdelijk recht van opstal, als bedoeld in artikel 5:101 en verder 

van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende de bevoegdheid tot het aanleggen, in 
eigendom hebben, houden, inspecteren, onderhouden, herstellen, vervangen, 
exploiteren, verleggen, vernieuwen, verwijderen, gebruiken, beheren en in 
stand houden van het Zonnepark, zulks te vestigen op het Perceel, tevens 
inhoudende het recht om exclusief gebruik te maken van het Perceel; 

 2. de Overeenkomst: 
  de tussen de Grondeigenaar en de Opstalhouder gesloten overeenkomst de 

dato vier juli tweeduizend achttien en de daarbij behorende allonge de dato 
drieëntwintig april tweeduizend negentien, waarbij Partijen zijn 
overeengekomen het Opstalrecht op het Perceel te vestigen, van welke 
overeenkomst en allonge een kopie als Bijlage 1 aan deze akte wordt 
gehecht; 

 3. Partijen: 
  Grondeigenaar en Opstalhouder tezamen; 
 4. het Perceel: 
  de percelen grond, gelegen nabij de Rhoonse Baan (plaatselijk onbekend) te 

Rhoon, kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie B: 
  - nummer 4931, afkomstig uit het vervallen nummer 4004, waaraan 

door het kadaster voorlopige grenzen zijn toegekend, 
  - nummer 4933, afkomstig uit het vervallen nummer 1366, waaraan 

  Onroerende Zaken Hyp4 : 75593/115 15-05-2019 13:34

Blad 1 van 15



blad -2- 
 

 

door het kadaster voorlopige grenzen zijn toegekend, 
  - nummer 4946, afkomstig uit het vervallen nummer 4001, waaraan 

door het kadaster voorlopige grenzen zijn toegekend, 
  en tezamen ongeveer groot eenenveertigduizend zeshonderd drieënvijftig 

vierkante meter (41.653 m2), 
  welke percelen (gedeeltelijk) zijn belast met: 
   - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de 

Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van B.V. 
Transportnet Zuid-Holland, gevestigd te Voorburg (als hierna nader 
omschreven); 

   - twee zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van Gasunie 
Transport Services B.V., gevestigd te Groningen; 

   - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van Shell 
Nederland Chemie N.V., gevestigd te Vondelingenplaat; en 

   - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van B.V. 
Transportnet Zuid-Holland, gevestigd te Voorburg (als hierna nader 
omschreven); 

   - een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van B.V. 
Transportnet Zuid-Holland, gevestigd te Voorburg (als hierna nader 
omschreven); en 

  - nummer 4790 (afkomstig uit het vervallen nummer 4489), waaraan 
door het kadaster voorlopige grenzen zijn toegekend en met een 
voorlopige grootte van zeven vierkante meter  (7 m2), 

  - nummer 4791 (afkomstig uit het vervallen nummer 4489), waaraan 
door het kadaster voorlopige grenzen zijn toegekend en met een 
voorlopige grootte van zeven vierkante meter (7 m2), 

   welke percelen met nummers 4790 en 4791 zijn belast met een drietal 
zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht (oud), welke rechten zijn ontleend aan: 

   - Hypotheken 4 deel 3514 nummer 60, reeks Rotterdam de dato 
achtentwintig maart negentienhonderddrieënzestig, ten behoeve van 
B.V. Transportnet Zuid-Holland, gevestigd te Voorburg; 

   - Hypotheken 4 deel 3660 nummer 91, reeks Rotterdam de dato vier 
mei negentienhonderdvijfenzestig, volgens gedoogplicht, ten behoeve 
van de Gemeente Rotterdam; 

   - Hypotheken 4 deel 14151 nummer 36, reeks Rotterdam de dato 
drieëntwintig mei negentienhonderdvierennegentig, ten behoeve van 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V; 

   en welke percelen zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten 
behoeve van Evides N.V., welk recht is ontleend aan Hypotheken 4 deel 
12962 nummer 46, reeks Rotterdam de dato acht juli 
negentienhonderddrieënnegentig, 

  zoals schetsmatig is aangegeven op de als Bijlage 2 aan deze akte te 
hechten situatietekening; 
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 5. het Zonnepark: 
 een zonnepark, bestaande uit zonnepanelen met onderbouw, alsmede 
bevestigingsconstructies, (grond-) kabels en leidingen, inclusief steunpalen en 
(ondergrondse) funderingsconstructies, verder toebehoren en bijbehorende 
voorzieningen en techniek (waaronder aansluitingen op het elektriciteitsnet, 
inclusief verdeelkasten, transformatoren, omvormers en 
bevestigingssystemen), opslagcapaciteit, omheining, ontsluitingspaden en 
opstel- en montageplaatsen, inkoopstation, een en ander in de breedste zin 
des woords. 

 Definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of 
meervoud worden gebruikt. 

B. CONSIDERANS 
 1. De Grondeigenaar is eigenaar van het Perceel. 
 2. Het Perceel is door de Grondeigenaar (met meer registergoederen) in 

eigendom verkregen door inschrijving in register Hypotheken 4 deel 68545 
nummer 18 van de openbare registers voor registergoederen op dertig juni 
tweeduizend zestien van een afschrift van een akte van levering op dertig juni 
tweeduizend zestien voor mr. J.H. Verwoerd, notaris te Albrandswaard, 
verleden, in welke akte kwijting werd verleend voor betaling van de koopprijs. 

 3. Het Perceel is niet met hypotheek belast. 
 4. De Opstalhouder is voornemens om op het Perceel het Zonnepark te 

realiseren. 
C. OVEREENKOMST, VESTIGING OPSTALRECHT 
 1. De Overeenkomst is oorspronkelijk aangegaan tussen de Grondeigenaar en 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: GroenLeven B.V., 
statutair gevestigd te Heerenveen (destijds genaamd: Herbo GroenLeven 
B.V.), welke vennootschap bij het aangaan van de Overeenkomst handelde 
voor zich of namens een aan haar gelieerde rechtspersoon. 

 2. Aangezien GroenLeven B.V., voornoemd, handelde voor zich of namens een 
aan haar gelieerde rechtspersoon, heeft GroenLeven B.V. nadien 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:67 van het Burgerlijk Wetboek aan 
de Grondeigenaar medegedeeld dat de Opstalhouder de hiervoor bedoeld 
gelieerde rechtspersoon is. De Opstalhouder heeft schriftelijk aan de 
Grondeigenaar meegedeeld als opstalhouder te willen gelden, hetgeen blijkt 
uit een document waarvan een kopie als Bijlage 3  aan deze akte wordt 
gehecht. De Opstalhouder geldt dientengevolge als opstalhouder vanaf de 
sluitingsdatum van de Overeenkomst. 

 3. Ter uitvoering van de Overeenkomst en het hiervoor sub 2 bepaalde, vestigt 
de Grondeigenaar hierbij ten laste van het Perceel en ten behoeve van de 
Opstalhouder, die bij deze aanvaardt, het Opstalrecht. 

 4. Conform de Overeenkomst wordt het Opstalrecht gevestigd op het Perceel: 
  a. dat niet is bezwaard met beslagen of rechten van hypotheken of 

inschrijvingen daarvan dan wel met andere beperkte rechten (behoudens 
het in deze akte vermelde); en 

  b. waarvan de eigendom onvoorwaardelijk is en niet onderhevig aan welke 
vernietiging dan ook. 

D. GEEN EENMALIGE VERGOEDING 
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 Opstalhouder is voor de vestiging van het Opstalrecht aan Grondeigenaar geen 
vergoeding verschuldigd aangezien Opstalhouder het Zonnepark voor eigen 
rekening en risico zal realiseren. 

 Voor de verschuldigde retributie wordt verwezen naar het bepaalde hierna onder E 
artikel 7. 

E. OPSTALVOORWAARDEN 
 Ten aanzien van het Opstalrecht zijn de Grondeigenaar en de Opstalhouder in de 

Overeenkomst – en met de allonge in aanvulling op en in afwijking van die 
Overeenkomst –  opstalvoorwaarden overeengekomen , welke in deze akte als 
opstalvoorwaarden worden vastgelegd (met dien verstande dat de 
aanvullingen/afwijkingen hierna in de voorwaarden zijn verwerkt), welke 
voorwaarden hierna (voor zover relevant) worden geciteerd en luiden als volgt: 

 "ARTIKEL 3 NOTARIELE AKTE VAN VESTIGING VAN HET OPSTALRECHT;” 
 Enzovoorts. 
 “3.2. Eigenaar staat in voor zijn bevoegdheid tot de vestiging van het zakelijke 

recht van opstal met gebruiksrecht.” 
 Enzovoorts. 
 “3.4.  Alle zakelijke lasten en belastingen, die terzake van de grond en de 

opstal(len) worden geheven, komen ten laste van de Opstaller vanaf de 
datum van het verlijden van de notariële akte. 

 ARTIKEL 4 DUUR VAN HET GEBRUIKSRECHT MET HET ZAKELIJK RECHT 
VAN OPSTAL 

 4.1.  Het zakelijk recht van opstal met gebruiksrecht wordt aangegaan voor 
een duur van twintig (20) jaar, ingaande op 1 april 2019 en mitsdien 
eindigende twintig (20) jaar daarna. 

 4.2.  Opstaller kan het zakelijk recht van opstal met gebruiksrecht na het 
verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn tweemaal met een periode 
van 5 jaar verlengen onder gelijke voorwaarden, mits Opstaller een 
beheer –en onderhoudsovereenkomst heeft gesloten welke voorziet in het 
voor zonneparken gebruikelijke onderhoud, waaronder onderhoud van de 
groenvoorziening. Als de Opstaller gebruik maakt van een mogelijkheid 
tot verlenging, dan zal hij dit uiterlijk 12 maanden van tevoren schriftelijk 
mededelen aan de Eigenaar. Op verzoek van de Eigenaar zal Opstaller 
aantonen dat voornoemde beheer- en onderhoudsovereenkomst is 
gesloten. 

 4.3.  Feitelijke ingebruikname van het Perceel zal plaatsvinden bij het verlijden 
van de notariële akte. 

 4.4  Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de grond zullen de 
grenzen van het Perceel door de Eigenaar met piketten in het terrein 
worden aangeduid en aan de Opstaller op diens verzoek worden 
aangewezen. 

ARTIKEL 5 STAAT VAN HET REGISTERGOED 
 5.1.  Het Perceel wordt aanvaard in de toestand waarin het zich bij de aanvang 

van het opstalrecht bevindt. Er zal door partijen een vooropname worden 
gedaan, waarvan proces-verbaal wordt gemaakt. Partijen verklaren 
daarbij bekend te zijn met de grootte, aard en ligging van het perceel en 
de milieutechnische gesteldheid van de bodem. De Eigenaar verklaart dat 
de grond geschikt is voor het voorgenomen gebruik en dat haar 
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betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater 
niets anders bekend is 

 5.2.  De kosten van aansluiting van de zonnepanelen komen voor rekening van 
de Opstaller. 

 5.3.  Eigenaar verklaart dat het Perceel niet bezwaard is met enig zakelijk recht 
of beslag, die de geldigheid van het voormelde recht van opstal kan 
aantasten. 

ARTIKEL 6 OVERDRACHT, VERLENGING EN EINDE OPSTALRECHT 
 6.1.  Het recht van opstal mag door Opstaller niet geheel of gedeeltelijk worden 

overgedragen aan derden zonder toestemming van Eigenaar. Voor 
overdracht van het gehele opstalrecht aan een aan opstaller gelieerde 
rechtspersoon verleent Eigenaar op voorhand toestemming. 

 6.2.  Eigenaar is bekend met het postcodeproject en verleent voor het vestigen 
van een zakelijk recht van onderopstal met gebruiksrecht ten behoeve 
van de postcoderoos op voorhand toestemming. Wel dient de Opstaller 
de Eigenaar hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 6.3.  Bij (voorgenomen) overdracht of verhuur van de opstal dient Opstaller de 
Eigenaar hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 6.4.  Het is de Eigenaar toegestaan zonder toestemming van Opstaller het 
Perceel over te dragen aan een derde, wel dient Eigenaar of diens 
rechtsopvolger de Opstaller hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 6.5.  Het recht van opstal eindigt na ommekomst van de in artikel 4.1 
genoemde periode waarvoor het recht van opstal is gevestigd. In geval 
van verlenging is elk der partijen verplicht mee te werken aan het verlijden 
van een notariële akte, welke zal worden ingeschreven bij het kadaster. 

 6.6.  De Opstaller kan het opstalrecht niet tussentijds opzeggen. De Eigenaar 
kan het recht van opstal niet tussentijds opzeggen, behalve in de gevallen 
die in de wet zijn bepaald (zie art. 5:104 lid 3 jo. art. 5:87 lid 2 Burgerlijk 
Wetboek). Iedere opzegging geschiedt bij exploot met inachtneming van 
de opzegtermijn uit artikel 5:88 lid 1 Burgerlijk Wetboek, doch ingeval van 
opzegging door de Eigenaar in het geval als bedoeld in artikel 5:104 
juncto 87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenminste zes maanden voor 
dat tijdstip. 

 6.7.  Ingeval het opstalrecht eindigt, dient Opstaller de opstal voor eigen 
rekening en risico te verwijderen en de gronden leeg en ontruimd op te 
leveren in gelijke staat waarin het zich heden bevindt, tenzij partijen 
anders overeenkomen. 

 6.8.  Bij het einde van het gebruik zal een eindopname worden gedaan. 
ARTIKEL 7 VERGOEDING VOOR VESTIGING RECHT VAN OPSTAL 

 7.1.  De Opstaller betaalt aan de Eigenaar voor de vestiging van het in deze 
Overeenkomst genoemde recht van opstal: 

   - een jaarlijkse vergoeding (retributie) van € 11.778,96 (elfduizend 
zevenhonderdachtenzeventig euro en zesennegentig eurocent) 
prijspeil 2017; en 

   - de daarover verschuldigde omzetbelasting. 
 7.2.  De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 4% van de waarde en is 

gebaseerd op ingebruikname conform de tekening met kenmerk 
Voorlopig ontwerp Zonnepark Rhoon in Bijlage 2 op een netto gebruik 
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van 34.644 m2 ten behoeve van het plaatsen van de zonnepanelen en 
bijbehorende installaties. Indien er meer m2 in gebruik worden genomen, 
dan zal de retributie hierop worden aangepast met 4% van € 8,50 per m2 
(prijspeil 2017). 

 7.3.  De vergoeding zal jaarlijks worden aangepast aan de hand van de 
Consumenten Prijsindex (CPI) van het voorgaande jaar reeks: Alle 
huishoudens 2015 = 100), tenzij de waarde daardoor lager zou worden. In 
dat geval blijft aanpassing achterwege. Indien het Centraal Bureau voor 
de Statistiek bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de 
basis van de berekening daarvan wijzigt, wordt een zoveel mogelijk 
daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer gehanteerd door 
Gemeente. 

 7.4.  De betaling van de retributie, is verschuldigd vanaf het moment van 
vestiging van het recht van opstal en zal worden betaald bij 
vooruitbetaling, derhalve voor het eerst bij het verlijden van de akte en 
vervolgens door facturering door Eigenaar. 

 7.5  Bij nalatigheid in de betaling van een termijn op de vervaldag verbeurt de 
Opstaller, indien de nalatigheid langer dan een week voortduurt, zonder 
dat enige ingebrekestelling vereist is, gedurende het tijdvak van de 
nalatigheid een boete van 1% per maand of een gedeelte van een maand 
over het achterstallig gebleven bedrag, met een minimum van € 100,--, 
onverminderd het recht van de Eigenaar op vergoeding van kosten, 
schaden en interessen en onverminderd het bepaalde in artikel 14 van 
deze Overeenkomst. 

ARTIKEL 8 GEBRUIK 
 8.1.  Het Perceel mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het 

opwekken en opslaan van zonne-energie, de daarbij behorende 
installaties en de bijenhotels en dient gedurende het opstalrecht te 
worden onderhouden, derhalve ook het groen alsmede de watergang tot 
1 meter in de waterlijn. Dit conform de bijgevoegde tekening Voorlopig 
Ontwerp Zonnepark Rhoon. 

 8.2.  Aan het Perceel mag zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar 
niet voor andere doeleinden worden gebruikt en/of mag geen andere 
bestemming worden gegeven. Aan deze toestemming kan de Eigenaar 
voorwaarden verbinden. 

 ARTIKEL 9 INSTALLATIE EN ONDERHOUD 
ZONNEPANELEN/ERFDIENSTBAARHEID TOEGANG 

 9.1.  Opstaller zal met inachtneming van de voorwaarden die daarover in de 
onderhavige Overeenkomst zijn opgenomen en in afstemming met de 
Eigenaar zorg dragen voor het voor eigen rekening en risico installeren 
van zonnepanelen op het Perceel. 

 9.2.  Opstaller zal bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van 
installatie, onderhoud en verwijderen van de zonnepanelen gebruik 
maken van de toegangsroute zoals aangegeven in Bijlage 3. Deze 
toegangsroute is kadastraal bekend gemeente Rhoon sectie B nummers 
4001, 3999, 3994, 3881, 3988 en 3991 (alle gedeeltelijk). De eigenaar 
verleent aan de Opstaller de bevoegdheid om over deze toegangsweg te 
komen en te gaan van de Rhoonse Baan te Rhoon naar de opstal en vice 
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versa – met inachtneming van het verder in artikel bepaalde – ten 
behoeve van door Opstaller aan te wijzen personen, onder de verplichting 
voor de Opstaller dit recht op de minst bezwarende wijze uit te (doen) 
oefenen. Deze bevoegdheid zal in de notariële opstalakte worden 
opgenomen in de vorm van een erfdienstbaarheid van toegang ten 
behoeve van het Perceel en ten laste van de percelen die de 
toegangsroute vormen voor installatie en onderhoud van de 
zonnepanelen. 

 9.3.  Opstaller staat er voor in dat: 
   - de zonnepanelen pas zullen worden geïnstalleerd nadat alle 

benodigde vergunningen en licenties zijn verkregen; 
   - de installatie, onderhoud en verwijdering van de zonnepanelen op 

deskundige wijze wordt uitgevoerd, met zo min mogelijk overlast voor 
de directie omgeving; Werkzaamheden die overlast kunnen 
opleveren, zoals zware transporten, dienen ten minste twee 
werkdagen van tevoren te orden gemeld bij zowel de Eigenaar als bij 
de eigenaren van naburige panden. 

   - de installatie voldoet aan de eisen uit het bouwbesluit alsmede 
andere relevante publiekrechtelijke, wettelijk regelgeving, zoals eisen 
met betrekking tot het veiligheidsplan; 

   - er bij de uitvoering van werkzaamheden passende maatregelen 
worden genomen ter voorkoming van schade aan het Perceel en/of 
eigendommen van derden, waaronder de toegangsroute. In het 
bijzonder wordt gewezen op de door Opstaller te nemen preventieve 
maatregelen die benodigd zijn voor zware transporten over de 
(gedeeltelijk onverharde) toegangsroute en sloot. Voornoemde 
maatregelen dienen altijd in overleg met de Eigenaar te worden 
uitgevoerd. Binnen twee weken na uitvoering van de werkzaamheden 
dient de toegangsroute zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat te 
worden opgeleverd. Indien dit na afloop van de termijn op verzoek 
van de Eigenaar niet alsnog binnen blijf werkdagen gebeurt, dan 
behoudt de Eigenaar zich het recht voor om deze 
(herstel)werkzaamheden van gemeentewege en op kosten van de 
Opstaller uit te voeren; 

   - ten aanzien van wind- en stormbelasting de meest recente 
regelgeving en/of aanbevelingen zullen worden opgevolgd; 

   - Opstaller verplicht zich gedurende de volledige duur van het 
opstalrecht het groenonderhoud van het gehele zonnepark (inclusief 
een eventueel postcoderoosproject) te (laten) verzorgen; 

 9.4.  Nadat Opstaller de benodigde vergunningen daartoe heeft verkregen zal 
de Eigenaar medewerking verlenen aan het vestigen van een recht van 
opstal over het kabeltracé inclusief inkoopstations dat zal worden 
aangelegd ten behoeve van de aansluiting van het Zonnepark, en zal aan 
de Opstaller dan wel de door Opstaller aangewezen derde(n)) (zoals 
netbeheerder, aannemer netaansluiting etc.), de erfdienstbaarheden/ 
(zakelijke) rechten etc. verlenen die nodig zijn voor de realisatie, het 
houden, beheren en verwijderen van het zonnepark, de toegang daartoe 
en de netaansluiting. De notariële kosten voor het vestigen van deze 
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rechten zijn voor rekening van Opstaller. 
ARTIKEL 10 GEVAARZETTING 

 10.1. Het is de Opstaller verboden handelingen te verrichten of na te laten, 
waardoor het perceel en de omgeving met gevaarlijke, chemische of 
giftige stoffen wordt of kan worden verontreinigd dan wel beschadigd. 

ARTIKEL 11 SCHADE 
 11.1. Alle schade, welke ten gevolge van en in verband met de exploitatie van 

het Zonnepark aan eigendommen van de Eigenaar wordt toegebracht, 
hetzij vanwege de Opstaller, hetzij vanwege derden, zal voor rekening 
van de Opstaller worden hersteld. De betaling hiervan zal op de eerste 
aanzegging moeten geschieden. 

 11.2. Opstaller is aansprakelijk voor alle door de (aanleg) werkzaamheden, 
door het eigenlijk gebruik of de inspectie van het zonnepark, dan wel door 
onderhouds-, herstel-, en/of vervangingswerkzaamheden veroorzaakte 
schade en vrijwaart de Eigenaar voor alle aanspraken van derden, 
wegens aan derden toegebrachte schade, die hieruit voortvloeien.” 

Enzovoorts. 
 “ARTIKEL 14 BOETE 
 14.1. Bij niet nakoming van het in deze Overeenkomst bepaalde kan de 

Eigenaar de Opstaller of zijn rechtsopvolger bij elke nalatigheid of 
overtreding een boete opleggen van vijfduizend euro (€5.000,--) voor elk 
geval en elke dag dat de nalatigheid of de verboden toestand voortduurt. 
De Opstaller is verplicht de opgelegde boete op eerste aanmaning van 
Eigenaar te voldoen. 

 14.2.  Een opgelegde boete laat onverminderd de rechten van de Gemeente op 
nakoming van de Overeenkomst en/of het vorderen van een aanvullende 
schadevergoeding.” 

 Enzovoorts. 
 “ARTIKEL 16 HYPOTHEEKHOUDER(S) 
 16.1. De Eigenaar stemt ermee in dat een hypotheekrecht op recht van opstal 

wordt gevestigd en zal daar bij notariële akte formele toestemming voor 
verlenen. 

 16.2. Wanneer het recht van opstal met hypotheek bezwaard wordt, zullen de 
voorwaarden genoemd in deze overeenkomst, voor zover deze op de 
hypotheekhouder(s) betrekking hebben, slechts van toepassing zijn als de 
hypotheekhouder de Eigenaar een kopie van de akte van 
hypotheekverlening heeft verstrekt. 

 16.3. De hypotheekhouder, die aan het in het eerste lid van dit artikel bepaalde 
gevolg heeft gegeven, is verplicht aan de Eigenaar onverwijld kennis te 
geven van de doorhaling van de hypothecaire inschrijving. 

 16.4. De Eigenaar zal de hypotheekhouder(s) met inachtneming van een 
termijn van zes maanden in kennis stellen van een voornemen tot 
beëindiging van het recht van opstal, als bedoeld in artikel 5:104 lid 3 jo. 
5:87 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De hiervoor bedoelde 
hypotheekhouder heeft vervolgens gedurende de hiervoor bedoelde 
opzegtermijn van zes maanden het recht namens de Opstaller de 
opeisbare verplichtingen te voldoen casu quo na te komen ten genoegen 
van de Eigenaar, binnen de hiervoor bedoelde termijn van zes maanden. 
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Alsdan komt de opzegging door de Eigenaar te vervallen. Indien de 
hypotheekhouder overgaat tot openbare executie van het recht van opstal 
binnen de genoemde termijn van zes maanden, komt de opzegging door 
de Eigenaar eveneens te vervallen. 

 16.5. Het doen van afstand is zolang het recht van opstal met hypotheek is 
bezwaard, slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van hypotheekhouder(s). 

 ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 
 17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 17.2.  Eventuele geschillen over de uitvoering van de Overeenkomst zullen 

worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam." 
 Ter zake de hiervoor in artikel 5 van de opstalvoorwaarden bedoelde staat wordt 

verwezen naar een bodemrapport van Arnicon, waarvan een kopie als Bijlage 4 
aan deze akte wordt gehecht. 

 De Opstalhouder en de Grondeigenaar stellen vast dat de onderhoudsverplichting 
van de Opstalhouder op grond van het hiervoor geciteerde artikel 9.3 laatste punt, 
om gedurende de volledige duur van het Opstalrecht het groenonderhoud te 
(laten) verzorgen, wordt beperkt tot het bepaalde in het hiervoor geciteerde artikel 
8.1 van de Opstalvoorwaarden, zodat de onderhoudsverplichting zich uitstrekt tot 
een (1) meter in de waterlijn. 

F. OVERIGE BEPALINGEN 
 Met betrekking tot de vestiging van het Opstalrecht gelden verder de volgende 

bepalingen: 
 Garanties: 
 1. De Grondeigenaar garandeert dat hij bevoegd is tot vestiging van het 

Opstalrecht. 
 2. De Grondeigenaar garandeert aan Opstalhouder een Opstalrecht te zullen 

leveren: 
  a.  dat onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan welke vernietiging dan 

ook; 
  b.  dat vrij is van beslagen, rechten van hypotheek, andere 

zekerheidsrechten of inschrijvingen daarvan; 
  c.  waarop ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van 

opties, rechten van wederinkoop en/of voorkeursrechten bestaan; 
  d.  waarover geen rechtsgeding, bindend adviesprocedure of arbitrage 

aanhangig is; 
  e.  op het Perceel dat vrij is van huur (van jachtrecht), pacht, andere 

gebruiksrechten en ongevorderd, die leeg en ontruimd is en die niet 
zonder recht of titel in gebruik is bij derden; 

  f.  dat niet betrokken is in een ruilverkavelings- casu quo herinrichtingsplan 
en dat niet ter onteigening is aangewezen; 

  g.  waarvoor geen verplichting bestaat om het te koop aan te bieden aan de 
gemeente, de provincie of het Rijk op grond van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten. 

 Staat van het Perceel en eigenschappen 
 3. Het Perceel waar het Opstalrecht betrekking op heeft wordt heden aanvaard 

in de staat, waarin die zich ten tijde van het tot stand komen van de 
Overeenkomst bevond. 
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 Onder- of overmaat 
 4. Indien de hiervoor vermelde grootte van het Perceel niet juist of niet volledig 

is, ontleent noch Grondeigenaar noch Opstalhouder daaraan rechten. 
 Divers 
 5. Vanaf het tijdstip van ondertekening van deze akte draagt de Opstalhouder 

het risico van het Opstalrecht en komen de baten en lasten voor zijn rekening. 
 6. Het kadastraal tarief, de notariskosten en de overige aan de vestiging van het 

Opstalrecht verbonden kosten, zijn voor rekening van Opstalhouder. 
 7. Op de Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende 

verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. 
G. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID 
 In de Overeenkomst zijn Partijen het navolgende overeengekomen: 
 "9.2  Opstaller zal bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van 

installatie, onderhoud en verwijderen van de zonnepanelen gebruik 
maken van de toegangsroute zoals aangegeven in Bijlage 3. Deze 
toegangsroute is kadastraal bekend gemeente Rhoon sectie B nummers 
4001, 3999, 3994, 3881, 3988 en 3991 (alle gedeeltelijk). De eigenaar 
verleent aan de Opstaller de bevoegdheid om over deze toegangsweg te 
komen en te gaan van de Rhoonse Baan te Rhoon naar de opstal en vice 
versa – met inachtneming van het verder in artikel bepaalde – ten 
behoeve van door Opstaller aan te wijzen personen, onder de verplichting 
voor de Opstaller dit recht op de minst bezwarende wijze uit te (doen) 
oefenen. Deze bevoegdheid zal in de notariële opstalakte worden 
opgenomen in de vorm van een erfdienstbaarheid van toegang ten 
behoeve van het Perceel en ten laste van de percelen die de 
toegangsroute vormen voor installatie en onderhoud van de 
zonnepanelen" 

 Ter uitvoering van het vorenstaande, verlenen en aanvaarden de Grondeigenaar 
respectievelijk de Opstalhouder ten behoeve van het Opstalrecht casu quo het 
Perceel, als heersend erf (als bedoeld in artikel 5:84 Burgerlijk Wetboek), en ten 
laste van de percelen kadastraal bekend gemeente Rhoon, sectie B, nummers 
4940, 3999, 3994, 3881, 3988 en 3991 (voor zover het betreft de op die perceel 
gelegen weg, de erfdienstbaarheid van weg, inhoudende de verplichting van de 
eigenaar van het dienend erf om te dulden dat de Opstalhouder bij de uitvoering 
van werkzaamheden ten behoeve van het Zonnepark, onderhoud en verwijderen 
van de zonnepanelen casu quo het Zonnepark gebruik kan maken van de 
toegangsweg, zoals met gele markering aangegeven op de tekening die als 
Bijlage 5 aan deze akte wordt gehecht, om over deze toegangsweg te komen en 
te gaan van de Rhoonse Baan te Rhoon naar het Zonnepark en vice versa – met 
inachtneming van het hiervoor bepaalde – ten behoeve van door de Opstalhouder 
aan te wijzen personen, onder de verplichting voor de Opstalhouder dit recht op de 
minst bezwarende wijze uit te (doen) oefenen. In aanvulling op de Overeenkomst 
komen Partijen bij deze overeen dat de erfdienstbaarheid eindigt bij het einde van 
het Opstalrecht. 

 Aankomsttitel 
 De hiervoor omschreven percelen grond zijn in eigendom verkregen op de wijze 

als hiervoor in sub B onder 2 omschreven. 
 Geen bezwaring 
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 De hiervoor omschreven percelen zijn vrij van beslagen en hypotheken en 
inschrijvingen daarvan. 

 Voor de heffing van de overdrachtsbelasting stellen Partijen de waarde op nihil, 
resulterend in een bedrag aan overdrachtsbelasting groot nihil. 

H. BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN 
 De Opstalhouder is bekend met het bepaalde voorkomende in: 
 a. voor wat betreft het perceel met nummer 4933 en 4946: de op vier september 

negentienhonderdeenenzestig voor een plaatsvervanger van W. Groen, 
destijds notaris te 's-Gravenhage, verleden akte van vestiging beperkt recht 
(ten behoeve van B.V. Transportnet Zuid-Holland), waarvan op elf september 
negentienhonderdeenenzestig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 3416, nummer 121, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

 b. voor wat betreft het perceel met nummer 4946: de op zeventien juli 
negentienhonderdachtenzeventig voor mr. A. Verzijl, destijds waarnemende 
het vacante kantoor van de eervol ontslagen notaris L. de Boer te Heenvliet, 
verleden akte van vestiging beperkt recht (ten behoeve van Gasunie 
Transport Services B.V.), waarvan op negentien juli 
negentienhonderdachtenzeventig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 6001, nummer 49, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

 c. voor wat betreft het perceel met nummer 4946: de op zeventien juli 
negentienhonderdzeventig voor een plaatsvervanger van G.A. van der 
Straaten, destijds notaris te Mijnsheerenland, verleden akte van vestiging 
beperkt recht (ten behoeve van Shell Nederland Chemie N.V.), waarvan op 
twintig juli negentienhonderdzeventig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 4078, nummer 107, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

 d. voor wat betreft het perceel met nummer 4946: de op negenentwintig 
september negentienhonderdzevenenzestig voor P.B. Mensing, destijds 
notaris te Oud-Beijerland, verleden akte van vestiging beperkt recht (ten 
behoeve van Gasunie Transport Services B.V.), waarvan op vijf oktober 
negentienhonderdzevenenzestig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 3827, nummer 26, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

 e. voor wat betreft het perceel met nummer 4931: de op zevenentwintig mei 
negentienhonderddrieënzestig voor W. Groen, destijds notaris  te 
's-Gravenhage, verleden akte van vestiging beperkt recht (ten behoeve van 
B.V. Transportnet Zuid-Holland), waarvan op elf juni 
negentienhonderddrieënzestig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 3527, nummer 6 , gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam;   

 f. voor wat betreft de percelen met nummers 4790 en 4791: 
  - de op negenentwintig april negentienhonderdvijfenzestig voor W.A. Hoek, 

destijds notaris te Rotterdam, verleden akte van vestiging beperkt recht 
(ten behoeve van de Gemeente Rotterdam), waarvan op vier mei 
negentienhonderdvijfenzestig een afschrift is ingeschreven in register 
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Hypotheken 4, deel 3660, nummer 91, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

  - de op zes december negentienhonderdtweeënzestig voor W. Groen, 
destijds notaris te 's-Gravenhage, verleden akte van vestiging beperkt 
recht (ten behoeve van B.V. Transportnet Zuid-Holland), waarvan op 
achtentwintig maart negentienhonderd drieënzestig een afschrift is 
ingeschreven in register Hypotheken 4, deel 3514, nummer 60, gehouden 
bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, destijds te 
Rotterdam; 

  - de op drieëntwintig november negentienhonderdvierennegentig voor mr 
E.W. Groenveld, destijds notaris te Barendrecht, verleden akte van 
vestiging beperkt recht (ten behoeve van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij B.V.), waarvan op drieëntwintig november 
negentienhonderdvierennegentig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 14151, nummer 36, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

  - de op acht juli negentienhonderddrieënnegentig voor mr. K.F.M. Berger, 
destijds notaris te Rotterdam, verleden akte van vestiging opstalrecht (ten 
behoeve van Evides N.V.), waarvan op acht juli 
negentienhonderddrieënnegentig een afschrift is ingeschreven in register 
Hypotheken 4, deel 12962, nummer 46, gehouden bij de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers, destijds te Rotterdam; 

 De Opstalhouder verklaart ervoor in te staan dat in verband met het Opstalrecht 
geen strijdigheid zal ontstaan met de hiervoor omschreven rechten van derden. 

 Ter zake de rechten ten behoeve van B.V. Transportnet Zuid-Holland wordt 
verwezen naar een brief van TenneT de dato vier februari tweeduizendnegentien, 
van welke brief een kopie als Bijlage 6 aan deze akte wordt gehecht, en in welke 
brief onder voorwaarden toestemming is verleend voor het oprichten van het 
Zonnepark. De Opstalhouder verklaart deze voorwaarden na te (zullen) leven. 
Voorts is in deze brief nog het navolgende vermeld: 

  "6. Overdracht 
  In het geval het zonnepark in eigendom, gebruik en/of beheer overgaat naar 

een derde, dient deze op de hoogte te worden gesteld van deze brief met 
voorwaarden en overeenkomstig te handelen. De betreffende derde zal door 
zonnepark gehouden worden om schriftelijk aan de netbeheerder te verklaren 
dat hij bekend is met de inhoud van deze brief en dat hij zich daaraan zal 
conformeren. Slechts nadat de netbeheerder deze schriftelijke verklaring van 
de derde heeft ontvangen zal de derde rechten kunnen ontlenen aan het in 
deze brief bepaalde." 

I.  PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN 
 Met betrekking tot het Perceel zijn heden geen publiekrechtelijke beperkingen in 

de openbare registers voor het kadaster opgenomen. 
J. AANVAARDING 
 De hiervoor bedoelde bijzondere lasten en beperkingen worden bij deze, voor 

zover nodig en nog toepasselijk, door de Grondeigenaar aan de Opstalhouder 
opgelegd en de Opstalhouder aanvaardt alle hiervoor aan hem opgelegde 
verplichtingen -en de eventueel daarmee verbonden kettingbedingen- alsmede de 
erfdienstbaarheden en bijzondere lasten en beperkingen uitdrukkelijk. 
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K. OMZETBELASTING / OVERDRACHTSBELASTING 
 1. Grondeigenaar verklaart ter zake het Perceel te handelen als ondernemer in 

de zin van artikel 7 Wet op de omzetbelasting 1968 en verklaart dat het 
Perceel kwalificeert als een bouwterrein conform het bepaalde in artikel 11 lid 
6 Wet op de omzetbelasting 1968. 

 2. Het Opstalrecht kwalificeert als een recht waaraan een onroerende zaak is 
onderworpen als bedoeld in artikel 11 lid 1 letter a ten eerste Wet op de 
omzetbelasting1968, in die zin dat de vestiging van het Opstalrecht plaatsvindt 
voor de eerste ingebruikname daarvan. 

 3. Partijen zijn van mening dat de vergoeding die voor het Opstalrecht wordt 
betaald de waarde in het economische verkeer vertegenwoordigt. Partijen zijn 
van mening dat de vergoeding voor het Opstalrecht lager is dan de waarde in 
het economische verkeer als bedoeld in artikel 3 lid 2 Wet op de 
omzetbelasting 1968. Partijen opteren hierbij ten aanzien van de vestiging van 
het Opstalrecht voor een met omzetbelasting belaste verhuur zoals bedoeld in 
artikel 11, eerste lid, onderdeel b, slotalinea Wet op de omzetbelasting 1968. 
Partijen stellen vast dat het Opstalrecht wordt aangewend voor doeleinden 
waarvoor de Opstalhouder tenminste negentig procent (90%) of meer recht op 
aftrek van voorbelasting heeft. Het boekjaar van Opstalhouder vangt aan op 
één januari. 

 4. Op grond van het bovenstaande zal Grondeigenaar aan Opstalhouder 
periodiek omzetbelasting in rekening brengen over de vergoeding genoemd in 
artikel 7. 

 5. Het BTW nummer van Grondeigenaar is NL006825515B01+B02+B03. 
  Het BTW nummer van Opstalhouder is NL858547922.B01. 
 6. De Opstalhouder doet een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting 

als bedoeld in artikel 15, lid 1, aanhef en letter a, Wet op belastingen van 
rechtsverkeer, mitsdien is ter zake van de vestiging van het Opstalrecht geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd. 

L. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT 
 Het Zonnepark betreft een werk en geen gebouw, zodat geen 

energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het 
Besluit energieprestatie gebouwen is vereist. 

M. KWIJTING 
 De vergoeding als bedoeld in artikel 7 van de opstalvoorwaarden en betrekking 

hebbende op het kalenderjaar tweeduizendnegentien en de daarover 
verschuldigde omzetbelasting is in afwijking van het bepaalde in artikel 7:26 lid 3 
Burgerlijk Wetboek door de Opstalhouder voldaan door rechtstreekse overboeking 
door de Opstalhouder aan de Grondeigenaar. De Grondeigenaar verleent de 
Opstalhouder kwijting ter zake. 

WOONPLAATSKEUZE 
Ter zake van de vestiging van het Opstalrecht, alsmede ter zake de inschrijving van 
(een afschrift van) deze akte in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster 
en de openbare registers, met uitzondering van de fiscale gevolgen, kiezen Partijen 
woonplaats ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
VOLMACHTEN 
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Van de volmachten van Grondeigenaar en Opstalhouder blijkt uit twee (2) 
onderhandse akten van volmacht, welke in kopie als Bijlage 7 aan deze akte zullen 
worden gehecht. 
BIJLAGE 
Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: 
- Bijlage 1: kopie overeenkomst en allonge; 
- Bijlage 2: tekening; 
- Bijlage 3: aanwijzing Opstalhouder; 
- Bijlage 4: bodemrapportage Arnicon; 
- Bijlage 5: tekening erfdienstbaarheid; 
- Bijlage 6: kopie brief TenneT; 
- Bijlage 7: twee (2) volmachten. 
SLOT 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld. 
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten meegedeeld 
en ik heb daarop een toelichting gegeven. 
De comparanten hebben daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te 
hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten en 
mij, notaris ondertekend om zeventien uur vierentwintig minuten. 
(volgt ondertekening)  

         UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  
         op 15 mei 2019  
         (getekend:) mr. Esther Ruitenbeek-Poll.  
 
De ondergetekende, mr. Esther Ruitenbeek-Poll, als waarnemer van mr. Jeroen 
Veenhof, notaris te Amersfoort, verklaart dat op het registergoed, bij vorenstaande akte 
vervreemd in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten, geen aanwijzing of 
voorlopige aanwijzing in de zin van deze wet van toepassing is.  
 
         (getekend:) mr. Esther Ruitenbeek-Poll.  
 

De ondergetekende, mr. Esther Ruitenbeek-Poll, als waarnemer van mr. Jeroen 
Veenhof, notaris te Amersfoort, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en 
juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.  
 



Verklaring:

Het voorgaande stuk is ingeschreven ten kantore van de 

Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op 

15-05-2019 om 13:34 in register Onroerende Zaken Hyp4 in 

deel 75593 nummer 115.

Een elektronisch document met voornoemde inhoud was 

gewaarmerkt met een digitale handtekening, die blijkens 

bijbehorend certificaat van KPN BV PKIoverheid 

Organisatie Persoon CA - G3 met nummer 46AE81D91EEF5BCD 

toebehoort aan Esther Ruitenbeek - Poll.

Naam bewaarder: Mr. B.H.J. Roes.

  Onroerende Zaken Hyp4 : 75593/115 15-05-2019 13:34
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Disclaimer 

Niets uit deze specificaties/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

HaskoningDHV Nederland B.V.; noch mogen zij zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor andere 

doeleinden dan waarvoor zij zijn vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze specificaties/drukwerk ten opzichte van anderen dan de personen 

door wie zij in opdracht is gegeven en zoals deze zijn vastgesteld in het kader van deze Opdracht. Het geïntegreerde 

QHSE-managementsysteem van HaskoningDHV Nederland B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 en ISO 45001:2018. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Ten oosten van de plaats Rhoon in de gemeente Albrandswaard en ten zuiden van de A15, één van de 

belangrijkste verkeersaders ten zuiden van Rotterdam, ligt een gebied dat eigendom is van de gemeente 

Albrandswaard. Dit gebied (5 ha) is een aantal jaren geleden aangekocht voor de aanleg van een 

slibdepot. Door wijzigingen in het slibaanbod is besloten de percelen in eerste instantie een andere functie 

te geven, namelijk voor een zonnepark. Het zonnepark is in 2019 aangelegd en zal conform de afgegeven 

vergunning 10 jaar in bedrijf zijn. 

 

Van de ruim 5 hectare is circa 35.000 m2 (3,5 hectare) effectief gebruikt voor het aanleggen van het 

zonnepark. Op dit terrein zijn circa 12.325 zonnepanelen geplaatst. De panelen hebben een gezamenlijk 

vermogen van circa 4,5MWp. Anders gezegd, met de hoeveelheid opgewekte stroom kunnen ca. 1.200 

huishoudens van elektriciteit worden voorzien. 

 

Het perceel is nog steeds bestemd als slibdepot. Voorlopig is een invulling van de locatie met een 

zonnepark een goed alternatief. Voor het zonnepark is een vergunning aangevraagd middels de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die via artikel 2.12 lid 1.a onder 2 (kruimelgeval volgens art 

4 lid 1 bijlage II Besluit Omgevingsrecht) voorziet in de mogelijkheid van een vergunning voor tijdelijk 

gebruik. Voor de aanleg van het zonnepark was er nog geen bouwwerk aanwezig, in dat geval kan voor 

maximaal 10 jaar worden meegewerkt aan een planologische ontheffing op grond van artikel 4 lid 11 van 

bijlage II Bor. Het zonnepark is met deze ontheffing voorzien van een passende regeling en vervolgens 

aangelegd. 

 

GroenLeven B.V. wil de termijn van de vergunning aanpassen en de termijn verlengen met een periode 

van 20 jaar zodat het park tot 2049 in bedrijf kan zijn. Deze vergunningsaanvraag past niet binnen de 

kruimelgevallen regeling van de Wabo. De uitgebreide procedure voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning artikel 2.12 van Wabo zal daarom worden gevolgd. 

1.2 Nut en noodzaak 

De uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de energiebehoefte kan worden beperkt door 

energiebesparing en door grootschalige inzet van duurzame energiebronnen. Een dergelijke 

omschakeling in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening betekent een forse inspanning. Nederland heeft 

voor wat betreft de doelstelling op het gebied van duurzame energie aansluiting gezocht bij de taakstelling 

die in Europees verband is geformuleerd. Deze EU-taakstelling voor duurzame energie bedraagt voor 

Nederland 14% van het energiegebruik in 2020 en minimaal 27% in 2030. In 2050 moet de 

energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening 

is van groot belang om klimaatveranderingen tegen te gaan. 

 

 

Zonne-energie zal een belangrijk aandeel gaan leveren in de toekomstige duurzame energievoorziening. 

Zonne-energie is degelijk en betrouwbaar, flexibel te ontwikkelen en kan dicht bij de gebruiker worden 

gerealiseerd. Maar zonne-energie vraagt ook om ruimte. Deels kan die ruimte gevonden worden door 

bestaande bouwwerken te benutten en door extra functies aan een ruimte toe te voegen. Een goed 

voorbeeld hiervan is een parkeerterrein met zonnecarports. Maar dan nog is er veel extra ruimte nodig.  

 

De Klimaat en Energieverkenning 2019 schetst een integraal beeld van de ontwikkelingen in de 

energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere activiteiten die tot broeikasgasemissies 
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leiden. Het nationale doel is gesteld op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 

49 procent ten opzichte van 1990. Onder ander door het ontwikkelen van een duurzame 

energievoorziening waaronder zonne-energie, wordt hier invulling aan gegeven. De verwachting is dat de 

capaciteit van zonne-energie van 9.000 megawatt in 2020 zal stijgen naar 27.000 megawatt in 2030. Voor 

het realiseren van deze doelstelling zal in elke gemeente ruimte moet worden gevonden voor opstellingen 

voor zonne-energie. 

1.3 Locatie 

Het projectgebied ligt ten oosten van de plaats Rhoon in de gemeente Albrandswaard en ten zuiden van 

de A15. Het betreft een langgerekte kavel van ongeveer 500 meter lang en 100 meter breed, dat 

evenwijdig loopt langs de A15. Het gebied is omsloten door waterpartijen. Ten oosten van het perceel ligt 

een aangelegd watergebied met rondom wilde vegetatie. Direct ten noorden van de kavel loopt de A15. 

Vanaf deze snelweg, komend vanuit de richting Maasvlakte is het gebied goed te zien. De ligging van het 

projectgebied is aangegeven op onderstaande afbeeldingen. 
 

Figuur 1.1: Ligging locatie in de omgeving 

Figuur 1.2: Afbeeldingen locatie vanaf de zuidzijde 
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1.4 Planologische regeling 

Het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de gronden is het bestemmingsplan 'Portland' 

(vastgesteld op 14 februari 2014). Een fragment van de verbeelding van het bestemmingsplan is 

hieronder weergegeven. In het vigerende bestemmingsplan is de bestemming voor de gronden ‘Recreatie’ 

met de functieaanduiding baggerspeciedepot. Daarnaast kennen de gronden diverse aanduidingen voor 

veiligheidszones en voor een geluidzone. 

Figuur 1.3: Fragment verbeelding vigerend bestemmingsplan 

1.5 Afwijken van het bestemmingsplan 

Voor de gevallen, waarbij buitenplans afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste 

lid, sub a, onder 1°of 2° Wabo niet mogelijk is, biedt artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wabo de 

mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken met een omgevingsvergunning, als de activiteit 

niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 

onderbouwing bevat. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard beslist over de verlening 

van de omgevingsvergunning. In deze ruimtelijke onderbouwing komen alle relevante aspecten vanuit de 

ruimtelijke ordening voor dit project aan de orde. Daarmee wordt aangetoond dat het project in 

overeenstemming is met de beginselen van een goede ruimtelijke ordening. 

1.6 Leeswijzer 

Het volgende hoofdstuk geeft de beschrijving van het project weer. Het derde hoofdstuk gaat in op het van 

toepassing zijnde beleidskader. Hoofdstuk vier behandelt de omgevingsaspecten. Hoofdstuk vijf gaat in 

op de procedurele aspecten en de economische uitvoerbaarheid. Het zesde en laatste hoofdstuk geeft de 

conclusies van de onderbouwing weer. 
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2 Projectbeschrijving 

Het totale plangebied omvat ruim 50.000m2. Ruim 35.000 m2 (3,5 hectare) daarvan is effectief in gebruik 

als zonnepark. Op dit terrein is ruimte circa ruim 12.325 zonnepanelen. De panelen hebben een 

gezamenlijk vermogen van circa 4,5MWp. 

 

Het park is om technische redenen onderverdeeld in 3 secties. Daarbij is de optie opengehouden om het 

kleinste veld (veld 1, links in figuur 2.1) te gebruiken voor een zogenaamde postcoderooscoöperatie. De 

stroom die hier wordt opgewekt gaat rechtstreeks naar de leden van een coöperatie. Dit zijn mensen die 

in een omringend postcodegebied wonen. In plaats van panelen op het dak, liggen de panelen op afstand 

van de huishoudens in het veld. 

Figuur 2.1: Weergave ligging zonnepark 

 

Nagenoeg het gehele terrein wordt omringd door sloten of waterpartijen. Daardoor komt de noodzaak om 

hoge hekwerken te plaatsen om diefstal of vandalisme van panelen te voorkomen te vervallen. De 

panelen steken ca. 1,5 meter boven het maaiveld uit waardoor het park op enige afstand niet of 

nauwelijks opvalt. 

Figuur 2.2: Dwarsprofiel opstelling 

 

De randen van het park die ongeveer 10 meter breed zijn, zijn ingezaaid met bloemrijk grasland en 

worden extensief onderhouden. De flora die hierdoor ontstaat zal een eldorado worden voor bijen, vlinders 

en overige insecten. Op een aantal plaatsen zijn zogenaamde insectenhotels geplaatst ter bevordering 

van diverse soortgroepen. 

 

In bijlage 1 is een tekening opgenomen met de ligging van het zonnepark. 
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De rol van de rijksoverheid in het ruimtelijke beleid voor nationale elektriciteitsvoorziening is gelegen in het 

zorgen voor voldoende ruimte voor een adequate infrastructuur. Energiezekerheid is een belangrijk 

economisch goed. De verdere integratie van de Europese energiemarkt maakt dat er een steeds groter 

beroep op internationale verbindingen wordt gedaan en hoogspanningsverbindingen mogelijk om 

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

locaties voor de opwekking van elektriciteit (vanaf 500 MW) aan en zorgt voor de inpassing hiervan. Het 

project valt hier niet onder, aangezien circa 4,5 MWp zal worden opgewekt. 

 

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening en het geschikt 

maken van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere termijn voor meer decentrale opwekking van 

elektriciteit. 

 

In de Structuurvisie wordt aangegeven dat het aandeel van duurzame energiebronnen als wind, zon, 

biomassa en bodemenergie in de totale energievoorziening omhoog moet. De ambitie is dat Nederland in 

2040 een robuust internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie ver gevorderd is. 

 

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 grootschalige 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. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro). In het Barro zijn de verschillende nationale belangen vastgelegd die 

doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat om de volgende nationale belangen: 

rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en 

waddengebied, defensie, Ecologische Hoofdstructuur, erfgoederen van universele waarden, hoofdwegen 

en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van 

gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeer-gebied. 

 

Het onderhavige project heeft geen betrekking op de voornoemde rijksbelangen. Dat wil zeggen het 

project zelf niet. Belangen van de leidingstraat, hoogspanningsverbinding en de A15 worden door het 

project niet geschaad. Het project is in overeenstemming met het rijksbeleid, zoals opgenomen in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. 

Deze ladder is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. 

Daarin staat dat pas als herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende 

ruimte biedt om aan de ruimtevraag van het plan te voldoen, er sprake kan zijn van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Het begrip “stedelijke ontwikkeling” is daarbij als volgt gedefinieerd: “ruimtelijke ontwikkeling 

van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen”. 
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 Afweging 

Een zonnepark betreft geen stedelijke functie in de zin van de ladder voor duurzame verstedelijking, zoals 

hiervoor genoemd. De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 

februari 2015 (201400570/1/R6) bevestigt dat functies die niet onder begripsbepaling zijn genoemd en 

ook niet in de handreiking zijn genoemd, niet als verstedelijking worden aangemerkt. Daarbij merkt de 

Afdeling op dat de strekking van de regeling gericht is op het tegengaan van leegstand. Het zonnepark 

leidt niet tot leegstand elders. 

 

Desondanks worden hier toch de stappen doorlopen voor een zorgvuldige toetsing van het initiatief: 

1. Er bestaat een regionale en lokale behoefte om te komen tot een duurzame energievoorziening 

(zie ook de onderbouwing in paragraaf 3.3). 

2. Het project voorziet in het gebruik van de gronden waar eerst een baggerdepot was voorzien. 

3. Ontsluiting van de locatie is voor een zonnepark niet relevant, omdat het geen 

verkeersaantrekkende werking heeft (behoudens bij de aanleg, zijn er geen 

verkeersbewegingen). 

 

Energieakkoord voor duurzame groei 

In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Eén van de 

doelen is het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu ruim 4%) naar 14% in 

2020 en minimaal 27% in 2030. Om dit te bereiken, is een tiental pijlers geformuleerd. Pijler 3: gaat over 

het stimuleren van decentrale duurzame energie, waaronder zonne-energie. In het Energieakkoord is 

aangegeven dat voor deze vorm vooral belemmeringen weggehaald moeten worden. Belemmeringen zijn 

onder meer (niet uitputtend) een goede ruimtelijke inpassing om belemmeringen bij vrijwaringsgebieden 

waar mogelijk weg te nemen, het actualiseren van bouwregelgeving aan een grotere inzet van 

hernieuwbare energie, het actualiseren van vergunningsprocedures gericht op snellere toepassing van 

innovaties en het verkorten van project doorlooptijden. 

3.2 Provinciaal beleid 

De provinciale doelstellingen ten aanzien van het ruimtelijk beleid zijn vastgelegd in de Visie Ruimte en 

Mobiliteit en de Verordening ruimte 2014 waar in 2018 een partiele wijziging op is aangebracht De 

provincie wil op verschillende manieren bijdragen aan het beter benutten van bebouwde ruimte. Op grond 

van het Besluit ruimtelijke ordening is in de Verordening Ruimte van provincie Zuid-Holland een regeling 

uitgewerkt voor toepassing van de “ladder voor duurzame verstedelijking” om de keuze voor en situering 

van nieuwe woon- en werklocaties te verantwoorden. Belangrijk begrip bij toepassing van de ladder is het 

begrip ‘bestaand stads- en dorpsgebied’ (BSD). De provincie verstaat daaronder: ‘het bestaand 

stedenbouwkundig stelsel van bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp gemaakte terreinen, ten 

behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid (uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, 

alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal-culturele voorzieningen, stedelijk groen en 

infrastructuur’.  

De provincie wil het opwekken van zonne-energie ondersteunen, maar ook het landschap en de 

onbebouwde ruimte beschermen. De mogelijkheden om zonne-energie op te wekken binnen de 

bebouwde omgeving hebben de voorkeur, met name op daken. Ook zijn er initiatieven om zonnevelden 

buiten bestaand stads- en dorpsgebied (BSD) aan te leggen. In de Handreiking ruimtelijke kwaliteit zonne-

energie Zuid-Holland (augustus 2019) heeft de provincie hier richting en invulling aan gegeven. 

Belangrijke principes zijn: 

• Sluit aan bij de karakteristieken van het gebied  

• Meervoudig ruimtegebruik 

• Maak randen met kwaliteit 

• Een logische opstelling 
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Buiten bestaande dorpen en steden worden in de handreiking voor het opwekken van zonne-energie de 

volgende locaties genoemd: agrarisch bouwblok, infrastructuur, voormalige stortplaatsen, slibdepots en 

spaarbekkens, stads- en dorpsranden, glastuinbouwgebied, knikpuntgebieden en in combinatie met 

windpark. 

 

Het zonnepark is gerealiseerd op een locatie met de bestemming slibdepot. Het slibdepot was niet als 

dusdanig in gebruik, waardoor is, bij besluit tot verlenen van een omgevingsvergunning, besloten de 

gronden in afwijking van de bestemming voorlopig te gebruiken als nuts-/infrastructurele voorziening door 

realisatie van een zonnepark. De locatie grenst bovendien aan de snelweg A15, die eveneens is aan te 

merken als infrastructuur. Een locatie die past binnen het beleid en de opgestelde handreiking. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Het coalitieakkoord 2018-2022, geeft richting aan het gemeentelijk beleid tot 2022. In 2018 zijn alle 23 

gemeenten in energieregio Rotterdam Den Haag, waaronder Albrandswaard, gestart met het maken van 

een Regionale Energie Strategie (RES) waar in regionaal verband een kwantitatief en kwalitatief aanbod 

(een mix tussen een verwacht warmte-overschot en een tekort aan op te wekken elektriciteit en gebruik 

van ‘schone’ brandstoffen) wordt voorbereid aan het Nationaal Programma RES. Naar verwachting is de 

Regionale Energie Strategie in maart 2021 klaar. 

 

Verder ondersteunt de gemeente initiatieven die een bijdrage leveren aan duurzame energie als 

alternatief voor winning van fossiele brandstoffen. Zonne-energie is een methode die goed past binnen de 

gemeentelijke ambities. De gemeente zet in op de uitbreiding en het stimuleren op bijvoorbeeld daken en 

dubbel gebruik van terreinen zoals leidingstraat. 

3.4 Conclusie inpasbaarheid in beleid 

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is de conclusie dat de periodeverlenging van het project in 

overeenstemming is met het relevante beleid op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. 
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4 Omgevingsaspecten 

In de voorbereiding van de aanleg van het zonnepark zijn alle 

omgevingsaspecten (zie figuur 4.1) beoordeeld en gewogen. Op 

basis hiervan zijn destijds vergunningprocedures doorlopen, is 

goedkeuring verkregen en de vergunning in 2017 afgegeven. 

Vervolgens is het zonnepark in 2019 aangelegd en in bedrijf 

genomen. De beschrijving van de omgevingsaspecten van 

vergunningsaanvraag 2017 zijn in bijlage 2 opgenomen. 

 

De periodeverlenging met 20 jaar heeft geen invloed op de 

omgevingsfactoren of de uitgevoerde onderzoeken. Er zijn geen 

aanpassingen verricht die hierop van invloed zijn. 

 

 
Figuur 4.1: Omgevingsaspecten 

 

  

Omgevingsaspecten: 

1. Milieuzonering 

2. Geluid 

3. Water 

4. Bodem 

5. Archeologie en 

cultuurhistorie 

6. Ecologie 

7. Externe veiligheid 

8. Luchtkwaliteit 

9. Relevante leidingen 

10. Milieueffectrapportage 
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5 Procedure en uitvoerbaarheid 

5.1 Procedure 

Voor de beoogde vergunning wordt gebruik gemaakt van de uitgebreide Wabo-procedure (art. 2.12, lid 1 

onderdeel 1 onder 3 Wabo). De uitgebreide procedure heeft een behandeltermijn van 26 weken plus 6 

weken ter inzagelegging van de definitieve stukken. 

5.2 Economische uitvoerbaarheid 

Het zonnepark is aangelegd en economisch uitvoerbaar. Een aanvullende periode van 20 jaar 

bedrijfsvoering vergroot de uitvoerbaarheid. 
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6 Conclusies 

In voorliggende ruimtelijke onderbouwing is de verlenging van het aanwezige zonnepark met een extra 

periode bedrijfsvoering van 20 jaar getoetst aan het ruimtelijk beleid en het beleid en de normstelling ten 

aanzien van relevante sectorale aspecten. Uit de toetsing blijkt het volgende: 

• De periodeverlenging is niet in strijd met het rijks-, provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid; 

• Destijds in de voorbereiding van de aanleg van het zonnepark is geconcludeerd dat deze 

ontwikkeling past binnen de bestaande ruimtelijke en functionele. De verlengingsperiode heeft 

hier geen invloed op; 

• De diverse omgevingsaspecten het verlengen van de bedrijfsvoering van het zonnepark niet in de 

weg staan; 

• Het project uitvoerbaar is gebleken aangezien het er ligt. De verlenging van bedrijfsvoering 

positief bijdraagt aan de verduurzaming. 

 



 

 

Bijlage 

1. Ligging zonnepark zoals 

aangelegd in 2019 
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Beschrijving omgevingsfactoren zoals bijgevoegd bij de vergunningsaanvraag 2017. 

 

1. Milieuzonering 

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

voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 

 

Een zonnepark vormt geen milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit in termen van milieuzonering. Eventuele 

geluidhinder zou door transformatoren kunnen ontstaan. Het betreft transformatoren die vergelijkbaar zijn 

aan die in woonwijken. Voor transformatorstations (een buitengewoon conservatieve benadering van de te 

plaatsen transformatoren) geldt een te hanteren afstand van 30 m. De afstand tot de dichtstbijzijnde 

woning ruim 130 m. Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering de ontwikkeling niet 

in de weg staat. 

 

2. Geluid 

Een zonnepark vormt een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het zonnepark is een type A- 

inrichting. De inrichting valt daarmee onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit maar er is geen 

melding of omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu nodig. Op voorhand kan worden 

geconstateerd dat deze inrichting geen relevante geluidbelasting veroorzaakt. Specifiek geluidsonderzoek 

is dan ook niet aan de orde. 

 

Een zonnepark is geen geluidgevoelig object, waardoor onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 

achterwege blijft. Het plan is wat betreft geluidshinder uitvoerbaar. 

 

3. Water 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop 

rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil 

zeggen voor het grondwater en het oppervlaktewater. 

 

De waterhuishoudkundige situatie zal door de realisatie van het zonnepark niet wijzigen. Onder de 

zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd; het regenwater kan onbelemmerd infiltreren. 

Compensatie van verharding is daardoor ook niet aan de orde. De panelen en de constructie wordt 

uitgevoerd van niet-uitloogbare materialen. 

 

4. Bodem 

Het zonnepark wordt gevormd door bouwwerken, waar geen personen verblijven. Daarnaast zijn er geen 

grootschalige bodemingrepen aan de orde, waardoor grond moet worden afgevoerd of iets dergelijks. 

Bovendien worden ter plaatse geen ernstige verontreinigingen verwacht. Uit het bodemloket van DCMR 

blijkt dat voor een deel van het perceel bodemonderzoek is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen 

vervolgonderzoek nodig is. 

 

5. Archeologie en cultuurhistorie 

De provincie Zuid-Holland hanteert het beleidsinstrument “Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS)”. In de CHS heeft de provincie bestaande en mogelijk te verwachten 

archeologische waarden in beeld gebracht. In het bijbehorende “Beleidskader Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur Zuid-Holland” zijn per waarderingscategorie algemene beleidsuitgangspunten 

geformuleerd. De waardering zoals vastgelegd in de cultuurhistorische hoofdstructuur geldt als 

uitgangspunt van beleid. 
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Met betrekking tot archeologie is voor de locatie aangegeven dat sprake is zee-afzettingen. De 

archeologische waarde is grotendeels een kleine kans op archeologische sporen. In de zuidoostelijke punt 

van de locatie is een deel aangemerkt met een hoge archeologisch trefkans. Daar zijn echter geen 

graafwerkzaamheden voorzien. Overigens kan in algemene zin worden opgemerkt dat voor het project 

nauwelijks graafwerkzaamheden nodig zijn. 

 

Met betrekking tot cultuurhistorie is de Rijsdijk als landschappelijke lijn cultuurhistorisch waardevol. Het 

project heeft daarop geen invloed. 

 

Vanuit het oogpunt van archeologie en cultuurhistorie mag het project uitvoerbaar worden geacht. 

 

6. Ecologie 

Hierna wordt nader ingegaan op de aspecten gebieds‐ en soortbescherming. De relevante wijzigingen in 

het projectgebied zijn: 

- Aanleg zonneveld en daarbij behorende voorzieningen. Bij de aanleg van het zonnepark wordt 

gebruik gemaakt van licht materieel. De tijdelijke bouwplaats wordt voorzien van rijplaten. De 

bouwtijd van het park zal ongeveer 4 tot 6 weken bedragen. 

- Het gebruik van het terrein als zonneveld. 

 

Soortenbescherming 

Het terrein wordt periodiek vrijgehouden van opgaande beplanting. Dit onderhoud is ook onlangs 

gepleegd. Bij de randen van het terrein zijn sporen van bever aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat: Op 

het hoger gelegen deel van het terrein, waar de zonnepanelen gepland staan, zijn geen sporen van de 

Bever gevonden. Een Bever zal in eerste instantie de voorkeur geven aan voedsel langs de waterkant. Dit 

is ook terug te zien in de aangetroffen vraatsporen en loopgangen. 

De afstand van het zonnepark tot de waterranden is zodanig groot dat er geen leefgebied van de bever 

verloren gaat. 

Voor de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels en het 

voortplantingsseizoen van kleine grondgebonden zoogdieren (periode 15 maart tot 

15 juli). 

 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied ligt niet binnen de Natura 2000 of Ecologische Hoofdstructuur 

 

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van de 

ontwikkelingen niet in de weg staat. 

 

7. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de 

omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 

- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en spoorwegen); 

- het gebruik van luchthavens. 

 

Een zonnepark is geen kwetsbaar of bekend kwetsbaar object in de zin van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (er zijn geen personen aanwezig). Uit het oogpunt van externe veiligheid zijn dan ook geen 

belemmeringen aan de orde. 
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8. Luchtkwaliteit 

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

milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats 

(hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). 

 

Het project gaat in de gebruiksfase niet gepaard met verbranding van (fossiele) brandstoffen. Ook is er 

geen sprake van een significante verkeersaantrekkende werking. Er vinden enkel verkeersbewegingen 

plaats in de aanlegfase. In de gebruiksfase vindt incidenteel verkeer plaats die samenhangt met het 

beheer en onderhoud van de zonneparken. Luchtverontreinigende stoffen zijn daardoor niet aan de orde. 

Het aspect luchtkwaliteit staat de realisatie van de zonneparken dan ook niet in de weg. 

 

9. Planologisch relevante leidingen 

Nabij het projectgebied zijn planologisch relevante leidingen aanwezig. Het gaat om de buisleidingenstraat 

en een hoogspanningsverbinding. 

Net ten zuiden van het plangebied is een leidingenstraat gelegen. Voor de leidingenstraat geldt op basis 

van het Structuurschema een veiligheidsafstand van 55 meter en een toetsingszone van 175 meter. Het 

projectgebied ligt deels in de veiligheidsafstand van 55 meter. Binnen dit gebied mogen geen categorie 1 

objecten (vroegere term voor kwetsbare objecten) worden gerealiseerd. Categorie 2 objecten (vroegere 

term voor beperkt kwetsbare objecten) zoals perifere detailhandel, hotels, kantoorgebouwen met minder 

dan 50 personen en productiehallen of werkplaatsen zijn toegestaan. Zoals in paragraaf 4.7 is 

aangegeven is het zonnepark geen kwetsbaar object. Het project vormt daarmee geen belemmering voor 

de buisleidingenstraat. 

 

Ten zuiden van het plangebied loopt een hoogspanningsverbinding. Het betreft een 150 kV leiding. Eén 

van de hoogspanningsmasten staat grenzend aan het plangebied. Ten behoeve van de bereikbaarheid 

van de hoogspanningsmast wordt een afstand van 12,5 m (15,5 m tot het hart van de mast) 

aangehouden. Dit is op de navolgende afbeelding weergegeven (afstand is op de onderstaande 

afbeelding weergegeven ten opzichte van het hart van de mast). Ook blijft een zone vrij als 

onderhoudsstrook onder de hoogspanningsverbinding. Deze zal daarmee altijd te bereiken zijn. 

 

Weergave ligging zonnepark ten opzichte van hoogspanningsmast 

 

Geconcludeerd kan worden dat het plan geen belemmering vormt voor de buisleidingenstraat of de 

hoogspanningsverbinding. 
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10. Milieueffectrapportage 

Voor activiteiten met een MER-plicht kan men artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wabo met Bijlage II, 

artikel 4, lid 9, Bor niet gebruiken. Zie Bijlage II, artikel 5, lid 6, Bor. In dit geval moet het bevoegd gezag 

altijd de procedure voor buitenplans afwijken doorlopen.In bijlage 

C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan 

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. 

 

Realisatie van projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit 

milieueffectrapportage genoemd. Wel leidt het project tot de herinrichting van een stuk landelijk gebied. 

Het park blijft echter ruimschoots onder de drempelwaarde voor landinrichtingsprojecten uit het Besluit 

m.e.r. (125 ha). 

 

Gelet op de omvang van het totale project (5 ha), de kenmerken van het project (zonnepark) en de aard 

van de effecten (zeer beperkt), wordt geconcludeerd dat het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling of het 

doorlopen van een m.e.r.-procedure niet aan de orde is. 
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