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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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