Ruimtelijke onderbouwing
Realisatie zonneveld Keppelseweg

Ruimtelijke onderbouwing
Realisatie zonneveld Keppelseweg

Mei 2019 en aangepast in maart 2020,
maart 2021, op 29 oktober 2021 en op
18 november 2021
Opdrachtgever
LC Energy
Bronland 12
6708 WH Wageningen
T 085-0499604
E marius@LCenergy.nl
W www.lcenergy.nl

Opdrachtnemer
Eelerwoude
Mossendamsdwarsweg 3
Postbus 53
7470 AB GOOR
T 0547 26 35 15
F 0547 26 33 15
E info@eelerwoude.nl
I
www.eelerwoude.nl

2

Zonneveld Keppelseweg

INHOUD
1

INLEIDING ........................................................................................................... 6

1.1
1.2
1.3
1.4

Aanleiding ............................................................................................................ 6
Ligging en begrenzing projectgebied ................................................................... 6
Huidig planologisch regime .................................................................................. 7
Leeswijzer ............................................................................................................ 8

2

PLANBESCHRIJVING ...................................................................................... 10

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Inleiding .............................................................................................................. 10
Landschappelijke kenmerken projectgebied ..................................................... 10
Potentiële natuurlijke vegetatie .......................................................................... 10
Waterhuishouding en opgaven .......................................................................... 10
Onderdeel van landgoed Hagen ........................................................................ 11
Uitstraling en toegankelijkheid van het projectgebied ....................................... 11
Ecologische waarde en potentie ........................................................................ 12
Het zonneveld .................................................................................................... 12

3

BELEIDSKADERS ............................................................................................ 22

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Inleiding .............................................................................................................. 22
Rijksbeleid .......................................................................................................... 22
Provinciaal beleid ............................................................................................... 28
Regionaal beleid ................................................................................................ 36
Gemeentelijk beleid ........................................................................................... 38
Conclusie ........................................................................................................... 43

4

WAARDENTOETS ............................................................................................ 44

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Inleiding .............................................................................................................. 44
Natuurwaarden .................................................................................................. 44
Archeologische waarde ..................................................................................... 47
Cultuurhistorie .................................................................................................... 48
Water ................................................................................................................. 48
Conclusie ........................................................................................................... 52

5

MILIEUASPECTEN ........................................................................................... 53

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Inleiding .............................................................................................................. 53
Bodem ................................................................................................................ 53
Geluid ................................................................................................................. 54
Luchtkwaliteit ..................................................................................................... 55
Externe veiligheid............................................................................................... 56
Bedrijven en milieuzonering ............................................................................... 57
Verkeer en parkeren .......................................................................................... 58
Vormvrije m.e.r.-beoordeling ............................................................................. 59
Leidingen ........................................................................................................... 60
Lichtreflectie ....................................................................................................... 60
Electromagnetische straling ............................................................................... 60

5.12
5.13

Warmteontwikkeling ........................................................................................... 60
Conclusie ........................................................................................................... 61

6

UITVOERBAARHEID ........................................................................................ 62

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inleiding .............................................................................................................. 62
Ruimtelijke uitvoerbaarheid ............................................................................... 62
Maatschappelijke uitvoerbaarheid ..................................................................... 62
Economische uitvoerbaarheid ........................................................................... 63
Conclusie ........................................................................................................... 63

4

Zonneveld Keppelseweg

5

Zonneveld Keppelseweg

1
1 INLEIDING
1.1

Aanleiding

De overheid geeft beleidsruimte
De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. In het
Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2023 16% moet
zijn. De provincie Gelderland heeft uitgesproken in 2050 een energieneutraal Gelderland te willen
bereiken. De gemeente Doetinchem heeft als opgave om energieneutraal te zijn in 2030.
LC Energy wil binnen de gemeente Doetinchem zonneveld Keppelseweg realiseren. Dit
grondgebonden zonneveld betreft 8,8 hectare bruto, waarvan 5,9 hectare wordt aangewend voor het
plaatsen van de panelen, het inkoopstation, het hekwerk, de transformatoren en de ontsluitingsweg. De
andere hectaren worden ingezet voor de landschappelijke inpassing van het terrein. Dit betreft 0,6
hectare schraal grasland (maaibeheer), 1,8 hectare ingezaaid bloemrijk- en kruidenrijk grasland, 0,7
hectare wintervoedselakker, en 400 vierkante meter begroeide rietruigte. De losse hagen en heesters
beslaan 0,2 hectare. Het resterend oppervlak wordt ingevuld door de bestaande watergang en
bosvakken. Daarnaast wordt onder en rondom de panelen de grasvegetatie behouden en extensief
beheerd door schapen, dit betreft een oppervlakte van 5,9 hectare (drukbegrazing).
Het zonneveld zal circa 9 MWp opwekken. Het zonneveld zal gedurende 30 jaar worden gebruikt. De
grond wordt gedurende deze periode gepacht door LC Energy. Na een periode van 30 jaar zal de grond
weer terug worden gegeven aan de grondeigenaar.
LC Energy is een jong Nederlands bedrijf, ontstaan uit twee ervaren marktspelers: Low Carbon uit
Londen en QING uit Arnhem. LC Energy is opgericht met als doel 500 MWp aan zonnevelden te
ontwikkelen en te exploiteren in Nederland. Een belangrijke en mooie doelstelling, waar veel kennis en
ervaring voor nodig is. Bij LC Energy werken dan ook kundige experts met een stevig trackrecord in de
ontwikkeling van zonnevelden.

1.2

Ligging en begrenzing projectgebied

Het projectgebied ligt aan de Keppelseweg (N317), tussen de kernen Langerak en Doetinchem. Het
projectgebied omsluit het erf aan de Keppelseweg 300 ten noorden van de Keppelseweg, in het landelijk
gebied. Aan de west- en noordzijde van het projectgebied staat bosbeplanting, met een uitgebreid
padenstelsel. Deze beplanting maakt onderdeel uit van landgoed Hagen.
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Figuur 1: Ligging en begrenzing projectgebied (bron: www.google.nl/maps)

1.3

Huidig planologisch regime

Het projectgebied valt binnen het regime van de beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020’. Deze
beheersverordening is vastgesteld op 8 juli 2021. In de beheersverordening heeft het projectgebied de
bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Daarnaast is gedeeltelijk de gebiedsaanduiding ‘geluidzone –
motorcross’ van toepassing, de gebiedsaanduiding ‘geluidzone – industrie 2’ (voor een klein deel), de
gebiedsaanduiding ‘milieuzone – ammoniakbuffergebied’, de gebiedsaanduiding ‘overige zone – reliëf’
en de gebiedsaanduiding ‘overige zone – waardevol landschap’. Tevens gelden de
dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologische verwachting 1’ (grotendeels) en ‘Waarde –
Archeologische verwachting 2’ (voor een klein deel). En voor een klein deel ‘bouwvlak’ met de
aanduiding ‘cultuurhistorie’.
De voorgenomen realisatie van een zonneveld, het plaatsen en in gebruik nemen van de constructies
met zonnepanelen en toebehoren ten behoeve van het opwekken van duurzame energie (inclusief de
landschappelijke en natuurlijke inrichting en inpassing), past niet binnen het huidig planologische
regime.

Figuur 2: Uitsnede beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2020’, ter hoogte van het projectgebied (bron:
www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor de realisatie van het zonneveld wordt een omgevingsvergunning aangevraagd, in afwijking van
de bestemmingsplan (op grond van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wabo). Deze voorliggende
ruimtelijke onderbouwing is onderdeel van de vergunningsaanvraag. Hierin komen alle relevante
aspecten vanuit de ruimtelijke ordening voor dit project aan de orde en deze ruimtelijke onderbouwing
toont aan dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Ook is er o.a.
een inrichtings- en beheerplan opgesteld, welke separaat is bijgevoegd (Landschappelijk inpassingplan
Zonneveld Keppelseweg (oktober 2021)). Dit inrichtings- en beheerplan speelt in op de hier
kenmerkende landschapskarakteristieken.

1.4

Leeswijzer

De ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit 6 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op
het voorgenomen plan. In hoofdstuk 3 komt het beleidskader aan bod. In dit hoofdstuk wordt een
beschrijving gegeven van het van toepassing zijnde rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk
beleid. Het voorgenomen plan wordt daarbij getoetst aan dit beleid. Hoofdstuk 4 bevat een
waardentoets. Hieruit blijkt welke waarden er in het projectgebied aanwezig zijn en of deze worden
aangetast door de ontwikkeling. In hoofdstuk 5 komen de relevante milieuaspecten aan bod. In

8

Zonneveld Keppelseweg

hoofdstuk 6 wordt tot slot ingegaan op de ruimtelijke, maatschappelijke en economische
uitvoerbaarheid

2
2 PLANBESCHRIJVING
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden het projectgebied en het voorgenomen plan beschreven.

2.2

Landschappelijke kenmerken projectgebied

Het projectgebied ligt op de overgang van een zanddekrug naar een terrasvlakte, gevormd door de
Oude IJssel. Door de westenwind zijn er uit de bedding van de Oude IJssel landduinen ontstaan aan
de westflank van de dekzandrug. De noordwestzijde van het projectgebied bevat een hoge landduin.
Deze is ook goed waarneembaar in het gebied. De N317 en het erf op de Keppelseweg 300 ligt op een
lage landduin. Het projectgebied wordt dan ook gekenmerkt door glooiingen en goed waarneembare
hoogteverschillen. Het projectgebied zelf betreft een open gebied waarvan de noordwestzijde goed
beleefbaar is vanaf zowel de N317 als het landgoed Hagen. Het zuidoostelijke deel van het
projectgebied ligt verscholen achter de lage zandduin en is ook vanaf landgoed Hagen minder goed
waarneembaar. Hier ligt het wandelpad lager dan het projectgebied door een afgraving.

2.3

Potentiële natuurlijke vegetatie

De bodemsamenstelling betreft leemarm en zwak lemig fijn zand met een lage grondwaterstand, een
zogeheten hoge zwarte enkeerdgrond. Het projectgebied wordt momenteel gebruikt voor agrarische
doeleinden. Kijkend naar het bodemtype zou zich hier van nature een droog wintereiken beukenbos
kunnen ontwikkelen. Hoofdsoorten zijn beuk, appel, boswilg, haagbeuk, peer, ratelpopulier, ruwe berk,
wintereik, zomerlinde, brem, framboos, hulst, kamperfoelie, klimop, lijsterbes, vlier, vuilboom en taxus.
Bij het toepassen van nieuwe beplanting wordt gekozen uit bovenstaande soorten. Deze inheemse
soorten zijn minder gevoelig voor ziekten.

2.4

Waterhuishouding en opgaven

Door het projectgebied loopt een watergang. Deze watergang sluit aan op de Teerink Sloot buiten het
projectgebied, waarna het water uiteindelijk richting de Oude IJssel stroomt. De Keppelseweg ligt
verhoogd op een dijk en dit betreft een waterkering. Gezien de ontwikkeling van het zonneveld nabij de
beschermingszone van deze waterkering is contact opgenomen met het Waterschap Rijn en IJssel. Het
Waterschap heeft daarbij een aantal uitgangspunten meegegeven voor het ontwerp:
- Vanuit het beheer en onderhoud van de watergangen zijn zonnepanelen in het projectgebied
geen probleem. De watergang in het projectgebied betreft geen watergang van het Waterschap
Rijn en IJssel.
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-

De aanleg van zonnepanelen binnen de kern- en beschermingszone is vergunning plichtig. Dit
betreft de Keppelseweg en vanaf de buitenkruin een strook van 28 meter. Een deel van het
zonneveld is in deze zone gepland. De buitenbeschermingszone beslaat een nog groter deel
van het projectgebied.
- Gelet op de geringe kerende hoogte worden geen risico’s verwacht met betrekking tot
waterveiligheid.
- Er dient ook aandacht te zijn voor het leggen van kabels en leidingen. Een eventuele kruising
van de weg kan middels en gestuurde boring.
Verder worden momenteel nieuwe ontwikkelingen rond de Grote Beek verkend. Voor de Grote Beek
wordt een robuuster watersysteem beoogd. Dit vergt meer afvoer van neerslag via het grondwater. Bij
de inrichting van het zonneveld zal worden gezorgd dat het hemelwater kan infiltreren in de ondergrond.

2.5

Onderdeel van landgoed Hagen

Kijkend naar de historische ontwikkeling van het projectgebied wordt duidelijk dat landgoed Hagen al
lange tijd een rol speelt in dit landschap. Een deel van de historische structuren, zoals het bosvak aan
de noordzijde van het projectgebied, zijn nog steeds in het projectgebied aanwezig. Ze vormen twee
andere herkenbare historische elementen de twee uitstulpingen die vanuit de noordelijke bosrand het
projectgebied insteken. Dit zijn restanten van voormalige routes tussen de N317 en landgoed Hagen.
Dit geldt ook voor de twee solitaire bomen die langs de N317 staan. Oorspronkelijk maakte deze bomen
deel uit van een laanstructuur welke de N317 begeleidde.

2.6

Uitstraling en toegankelijkheid van het projectgebied

Het projectgebied zelf is door zijn agrarische gebruik niet toegankelijk voor publiek. Rondom het terrein
liggen echter meerdere soorten paden en wegen die veelvuldig gebruikt worden door recreanten. Zo
heeft landgoed Hagen een uitgebreid padenstelsel dat door de directe omgeving intensief wordt gebruikt
voor het maken van een wandeling en het uitlaten van de hond. De recreatieve waarde van landgoed
Hagen is dan ook groot. Bij de inpassing van het zonneveld wordt dan ook rekening gehouden met de
beleving van het zonneveld vanuit het landgoed. De beheerder van landgoed Hagen heeft aangegeven
geen herstel van oude routes te willen vanaf de N317 richting het landgoed. Daarbij zijn in de directe
omgeving voldoende wandelpaden aanwezig vanwaar landgoed Hagen kan worden benaderd.
Daarentegen hebben enkele omwonenden de wens geuit voor een korte doorsteek richting het
landgoed. Deze doorsteek betreft een informeel pad, alleen geschikt voor wandelaars, en niet openbaar
toegankelijk. Gezien de wens vanuit landgoed Hagen is ervoor gekozen ten zuiden van het landgoed
op de Keppelseweg aan te sluiten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de belangen van landgoed
Hagen en omwonenden. Deze doorgang door het panelenveld biedt tevens een eenvoudige passage
mogelijkheid voor diverse diersoorten als reeën en de das. Daarnaast ligt het projectgebied aan de
Keppelseweg, een belangrijke ontsluitingsroute vanaf Doetinchem. Parallel aan de Keppelseweg ligt
aan de zuidzijde een fietspad dat veel door scholieren en recreanten wordt gebruikt. Het gebied vormt
een entree voor Langerak. Het natuurlijk reliëf met de bosrand van landgoed Hagen vormt hiervoor het
visitekaartje. De inpassing van het zonneveld dient dan ook zorgvuldig vanaf deze zijde te gebeuren.

2.7

Ecologische waarde en potentie

Uit ecologisch veldonderzoek is gebleken dat er een aantal ontwikkelingsdoelen kunnen worden
meegenomen in het ontwerp. Zo kan het leefgebied van de das, steenmarter, steenuil, diverse
amfibieën en reptielen worden verbeterd. Voor het behouden van het foerageergebied voor de
grondgebonden zoogdieren als de das en steenmarter kan het gaas van het hekwerk 15 centimeter
vanaf het maaiveld beginnen. Ook zijn er mogelijkheden voor het bieden interessante schuil- en
verblijfplekken voor de aanwezige amfibieën.

2.8

Het zonneveld

In deze paragraaf wordt het plan voor het zonneveld uiteengezet. Ten behoeve van het plan is ook een
inrichtingsplan opgesteld. Deze is separaat bijgevoegd.
2.8.1 Initiatief voor een zonneveld en locatiekeuze
De gemeente Doetinchem heeft zich aangesloten bij de klimaatdoelen en streeft er naar om in 2030
energieneutraal te zijn. Een deel van de duurzame energie moet worden opgewekt door zonnevelden.
Het realiseren van zonnevelden is noodzakelijk om de overheidsdoelstellingen te behalen. Het alleen
toestaan van zonnepanelen op daken is niet voldoende. Er zijn diverse redenen waarom daken niet
geschikt zijn. Ook zijn er nog vele ogenschijnlijk geschikte daken die uiteindelijk toch niet geschikt blijken
te zijn. Dit zijn bijvoorbeeld esthetische bezwaren, de aanwezigheid van rieten daken, constructie
technische bezwaren, te klein dakoppervlak en hinderlijke schaduw.
Mede door de bovenstaande redenen heeft LC Energy het initiatief genomen om in de gemeente
Doetinchem een zonneveld te realiseren en heeft hiervoor het voorliggende projectgebied geselecteerd.
Het zonneveld binnen dit projectgebied is hier landschappelijk en natuurlijk inpasbaar, waarbij kan
worden aangesloten op de huidige en potentiële kwaliteiten in en om het projectgebied. Daarnaast zijn
er relatief weinig omwonenden en ligt het projectgebied op een gunstige locatie ten aanzien van de
netaansluiting, waardoor het plan uitvoerbaar is.
Een zonneveld van een vergelijkbare omvang is niet te realiseren op gronden binnen de kernen van de
gemeente Doetinchem. Over het algemeen is er reeds bebouwing aanwezig, of is de betreffende grond
bestemd voor andere functies die niet te combineren zijn met een zonneveld.
Tijdens het omgevingsproces zijn er aanvullende en alternatieve locaties aangedragen. Deze
aanvullende en alternatieve locaties zijn echt afgevallen. Redenen zijn o.a. dat het volwaardige
alternatieven moeten zijn (van vergelijkbare oppervlakte) en dat kavelruil nodig was, waar niet alle
grondeigenaren aan mee wilden werken. Een nadere motivering is opgenomen in het separaat
bijgevoegde document ‘Zonnepark Keppelseweg, participatiedocument’.
2.8.2 Technische gegevens zonneveld
Het oppervlak
Dit grondgebonden zonneveld betreft 8,8 hectare bruto, waarvan 5,9 hectare wordt aangewend voor
het plaatsen van de panelen, het inkoopstation, het hekwerk, de transformatoren en de ontsluitingsweg.
De andere hectaren worden ingezet voor de landschappelijke inpassing van het terrein. Dit betreft 0,6
hectare schraal grasland (maaibeheer), 1,8 hectare ingezaaid bloemrijk- en kruidenrijk grasland, 0,7
hectare wintervoedselakker, en 400 vierkante meter begroeide rietruigte. De losse hagen en heesters
beslaan 0,2 hectare. Het resterend oppervlak wordt ingevuld door de bestaande watergang en
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bosvakken. Daarnaast wordt onder en rondom de panelen de grasvegetatie behouden en extensief
beheerd door schapen, dit betreft een oppervlakte van 5,9 hectare (drukbegrazing).
De bouwwerken
Voor de invulling van het zonneveld is het van belang dat de paneelrijen zoveel mogelijk de contouren
van het natuurlijk reliëf en het perceel volgen. De panelen liggen georiënteerd op het zuiden. De panelen
beginnen op circa 0,7 meter boven maaiveld en zijn maximaal 2 meter hoog. De panelen worden liggend
(landscape) in zes rijen boven elkaar gemonteerd op een paneel. De kleur van de panelen is
donkerblauw tot zwart. De coating van het frame is ook een grijze kleur zodat deze één geheel vormen
met de panelen. De paneelopstellingen beslaan in totaal een oppervlakte van ca. 5 hectare.
De opgewekte stroom wordt vanaf de zonnepanelen getransporteerd naar omvormers, veelal
gemonteerd onder de panelen. Vanaf de omvormers wordt de stroom ondergronds getransporteerd
naar één van de transformatorstations langs het (half)verharde beheerpad. Per twee hectare zonneveld
is circa één transformator nodig. Vanaf de transformatoren wordt de stroom ondergronds naar het
inkoopstation getransporteerd. Het inkoopstation heeft een grijze kleur en een maximale hoogte van 3
meter vanaf het maaiveld. Het inkoopstation is het aansluitpunt voor de netverbinding. De
transformatoren hebben een maximale hoogte van 3 meter vanaf het maaiveld. De kleur van de
transformatoren wordt zo donker mogelijk, antraciet (RAL8019). Door een donkere kleurstelling zullen
de transformatoren minder opvallen in het landschap.
Rondom het zonneveld wordt een onopvallend, niet glimmend antraciet hekwerk toegepast. Hierbij gaat
de voorkeur uit naar het gaashekwerk Orses van Heras (of een vergelijkbaar type). Hierbij wordt geen
horizontale bovenbuis of prikkeldraad toegepast. Het hekwerk zal beveiligd worden met camera’s. Het
hekwerk wordt 2 meter hoog. Het gaas zal 15 centimeter boven het maaiveld beginnen zodat kleinere
diersoorten onder het hekwerk door kunnen. De kleur van de staanders is grijs en het gaas is ook grijs.
Alle technische tekeningen van de bouwwerken, inclusief doorsnede van de constructie met panelen,
zijn separaat bijgevoegd. Figuur 3 geeft de technische overzichtstekening van het zonneveld weer.
Beheerpaden
De ontsluitingsweg van het zonneveld naar de container met reserveonderdelen, transformator/omvormerstations en aansluitpunt is 4,5 meter breed en halfverhard. De halfverharding geeft de
vegetatie de ruimte om het pad te overgroeien. Hierdoor krijgt de ontsluitingsweg een minder
prominente plek binnen het landschap. De overige beheerpaden variëren in breedte. In het
noordwestelijke deel van het projectgebied is de ruimte tussen de panelenrijen 2,2 meter. In het
zuidoostelijke deel betreft de ruimte tussen de panelenrijen 1,5 meter. Rondom beide panelenvelden
ligt een beheerpad van 4 meter breed. Dit betreffen allen graspaden.

Figuur 3: Technische overzichtstekening. In de separate bijlage is deze tekening op schaal, en goed leesbaar,
opgenomen.
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2.8.3 Inrichtingsplan
In deze paragraaf wordt het inrichtings- en beheerplan beknopt weergegeven. Het volledige inrichtingsen beheerplan (Landschappelijk inpassingsplan Zonnveld Keppelseweg) van het zonneveld is
opgenomen in de separate bijlagen van deze ruimtelijke onderbouwing.

Figuur 4: Weergave inrichtingstekening (overzicht) van het zonneveld. Een goed leesbare versie (op schaal) is
opgenomen in het separaat bijgevoegde Landschappelijk inpassingsplan Zonneveld Keppelseweg.

Behouden van natuurlijk reliëf en versterken landschappelijk contrast
Het projectgebied ligt in een vrij besloten landschap en heeft de kenmerken van een bos- en
landgoederenlandschap, maar ook van het kampenlandschap. Veel structuren zijn in de loop der jaren
door ruilverkaveling verdwenen waardoor de verschillende landschapstypes steeds minder herkenbaar
zijn geworden. Met de ontwikkeling van het zonneveld wordt de kans gegrepen om een deel van de
oorspronkelijke kleinschaligheid in het projectgebied terug te brengen. Dit gebeurt middels aanplant van
een losse landschappelijke haag langs de zuidoostelijke kavelgrens en met een omzoming van
gemengd struweel langs het erf van de Keppelseweg 300. Hiermee wordt ook ongewenst zicht op het
zonneveld vanuit omwonenden gefilterd. Het zonneveld wordt verder zo minimaal mogelijk ingepakt,
hiermee wordt het zicht op de landduin (het kenmerkende reliëf) en de bosrand van landgoed Hagen
behouden. Dit was mede een wens van de omwonenden en passanten in het gebied.
Ontsluiting en routes
Het zonneveld wordt ontsloten via een bestaande inrit aan de noordwestkant van het plangebied op de
Keppelseweg. Een halfverharde weg loopt ten noorden van het erf Keppelseweg 300 in oostelijke

richting tot de container, transformatoren en het aansluitpunt binnen het zonneveld. Deze objecten
dienen goed toegankelijk te zijn voor beheer en onderhoud, maar vooral in het geval van calamiteiten.
De brandweer eist hiervoor een (half)verharde ontsluitingsweg van tenminste 4,5 meter breed. In het
plan is gekozen voor puinpad met een oppervlakte van circa 1600 m2. De ontsluitingsroute volgt globaal
één van de oude routestructuren tussen landgoed Hagen en de Keppelseweg. Het plan is gevat deze
ontsluitingsroute te kunnen gebruiken voor een informele wandeling vanaf de Keppelseweg richting
landgoed Hagen. Dit pad zal niet worden aangeduid met borden of informatie. Het pad is slechts
bedoeld voor de direct omwonenden. Vanaf het einde van de ontsluitingsweg zal het pad richting de
Keppelseweg (oostzijde projectgebied) slechts een gemaaid graspad betreffen langs de bestaande
watergang.
Behouden bestaande watergang
Binnen het projectgebied ligt een watergang. Deze watergang heeft een afwaterende functie en blijft
bereikbaar voor beheermaatregelen. Door extensief beheer van de sloot kan er ruigte langs de oevers
ontstaan. Er heeft een verkenning plaatsgevonden om de watergang te dempen of af te dammen. Dit
draagt bij aan het langer vasthouden van het regenwater in het gebied. Echter gezien de tijdelijkheid
van de maatregel levert het slechts een bijdrage aan het watersysteem voor een periode van circa 30
jaar. Het infiltreren van regenwater in het grondwater door het behoud van een goede bodemvegetatie
levert een duurzamere bijdrage aan de natuurdoeltypen die worden nagestreefd binnen het
projectgebied.
Ecologische waarde / biodiversiteit
Het zonneveld wordt ingericht met een dubbelfunctie. Naast het opwekken van zonenergie is het
versterken van ecologische waarde in het gebied een belangrijk thema. Hiertoe wordt het maaiveld met
vier vegetatie typologieën ingericht. Deze variatie is goed voor de insectenstand. Deze ontwikkeling is
ook gunstig voor andere fauna waarvoor insecten een voedselbron zijn, zoals de das.
In het projectgebied worden zonnepanelen met een tussenruimte van 2 meter toegepast. De
panelenrijen hebben een hoogte van 2 meter. Hierdoor is er voldoende ruimte onder de panelen voor
licht en water. Zo kan er onder de panelen een extensief schraal grasland ontwikkelen. De beheerpaden
langs de hekwerken worden ingezaaid met bloem- en kruidenrijk schraal grasland.
Langs de noordelijke kavelgrens blijft langs de bosrand de markante stijlrand zichtbaar en wordt de
ondergelegen laagte binnen het projectgebied gevrijwaard van zonnepanelen opdat zich een schraal
grasland kan ontwikkelen. Daarnaast wordt de bosrand, welke wordt beheerd als ‘N14 Vochtige
bossen’, in stand gehouden.
Het gaas van het hekwerk zal op 15 centimeter boven maaiveld beginnen. Zo vormt het hekwerk geen
obstakel voor grondgebonden kleinere zoogdieren. Daarnaast worden er op 8 plekken aan voornamelijk
de noord- en oostkant van het dassentunnels aangebracht, zodat de das het projectgebied kan
passeren. De heesters die rondom de erven worden toegepast bestaan voornamelijk uit plantsoorten
die voor de das en andere diersoorten een voedselbron vormen.
Beplantings- en beheerplan
Ten behoeve van het plan is een beplantings- en beheerplan opgesteld, welke is opgenomen in het
separaat bijgevoegde inrichtingsplan.
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2.8.4 Gedragscode zon op land
De ontwikkeling van het zonneveld vindt plaats volgens de 'Gedragscode zon op land'. De
'Gedragscodezon op land' is samengesteld door branche organisatie Holland Solar. Met deze code
zetten de initiatiefnemers zich in voor meer zonnepanelen op land, maar dan wel volgens principes die
zorgen voor draagvlak, natuurbehoud en goed ruimtegebruik. Met betrekking tot natuur, landschap en
milieu gelden o.a. de volgende principes:
• Aandacht voor natuur bij het ontwerp en beheer.
• Landschap: werken aan een integrale landschapsopgave.
• Inachtname landschapsbeleid + de expertise van landschapsarchitect of een historisch
geograaf raadplegen bij ontwikkelen landschapsplan.
• Ruimte tussen of rond panelen.
• Met deze ruimte wordt gezorgd voor vegetatie en tevens voor neerslag en licht onder de
panelen (ecologisch maatwerk). Er geldt een ondergrens van 25% onbedekt oppervlak van het
plangebied.
• Voorkomen verdroging bodem.
• Geen gebruik pesticiden en herbiciden.
Op al deze aspecten is ingespeeld met het voorliggende plan, zoals in onder andere de vorige paragraaf
is weergegeven. Daarbij is het ook van belang dat binnen het plangebied, 56% van het plangebied
onbedekt blijft met panelen. Wanneer de beheerpaden tussen de rijen panelen worden meegerekend,
bedraagt dit percentage 41%.
2.8.5 Bouw
De bouw van het project zal waar mogelijk gedaan worden met lokale partijen. De start van de bouw is
afhankelijk van de vergunningen. Het leggen van de panelen en plaatsen van de omvormers zal enkele
maanden in beslag nemen. Om het park aan te sluiten op net zullen de nodige aanpassingen moeten
worden gedaan, deze werkzaamheden kunnen 0,5 á 1 jaar in beslag nemen.
2.8.6 Operationeel
Zodra het zonneveld gerealiseerd is, wordt er overgaan naar de fase van beheer. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om het onderhoud van de systemen, maar ook de monitoring van het zonneveld en diverse
administratieve werkzaamheden. Ook vindt het beheer van het landschap plaats.
2.8.7 Looptijd
De looptijd van het zonneveld betreft maximaal 30 jaar. Hierna wordt het zonneveld ontmanteld.
2.8.8 Financiering
De ontwikkeling van zonnevelden doet LC Energy voor eigen rekening en risico. LC Energy is ontstaan
uit een gelijkwaardige samenwerking tussen QING en Low Carbon. QING is één van de top 50 grootste
ingenieursbureaus in Nederland, gespecialiseerd in innovatieve en duurzame projecten. Low Carbon is
een Britse investeringsmaatschappij die het risicovolle ontwikkelkapitaal inbrengt. De financiering van
het project zelf zal worden geleend bij een reguliere bank (bijv. Triodos, ASN, Rabobank, e.d.).
Daarnaast wordt SDE+ subsidie aangevraagd.

2.8.9 Participatie
LC Energy (initiatiefnemer) geeft omwonenden de mogelijkheid te participeren en te profiteren.
1. Allereerst spant de initiatiefnemer zich, zolang de realisatie van het project nog niet is voltooid,
maximaal in om de lokale omgeving rechtstreeks financieel te laten participeren in het project
tot 50% van de investeringswaarde van het project, via een (al dan niet nog op te richten) lokale
energiecoöperatie en daartoe een omgevingsovereenkomst aan te gaan. Via deze vorm van
directe participatie worden de (lokale) investeerders direct (deels) eigenaar van het project
middels de verkrijging van aandelen in de projectvennootschap door de energiecoöperatie.
Deelname in de projectvennootschap zal kunnen geschieden op basis van de intrinsieke
waarde van de aandelen, eventueel te vermeerderen met een redelijke risico-opslag, en naar
evenredigheid van het aandelenbezit. De initiatiefnemer zal voorafgaand aan de realisatie van
het project samenwerken met lokale belanghebbenden en coöperaties (indien aanwezig) om
lokaal mede-eigendom of zeggenschap mogelijk te maken. Tevens onderzoekt de
initiatiefnemer in samenwerking en afstemming met de gemeente of bij de inwoners van de
gemeente Doetinchem (in de eerste plaats bij de direct omwonenden) voldoende belangstelling
is voor lokaal eigenaarschap.
2. Donatie: indien lokaal eigenaarschap, zoals hiervoor omschreven, niet mogelijk blijkt, biedt de
initiatiefnemer mogelijkheid om een donatie te doen. Deze donatie kan in de vorm van geld of
in de vorm van zonnepanelen voor een lokaal gemeenschapsgebouw, zoals een school. Per
megawattuur (MWh) opwek wordt 0,45 euro (vijfenveertig eurocent) gedoneerd gedurende de
looptijd van de SDE. In plaats van de donatie gedurende de looptijd van de SDE, kan de
initiatiefnemer eenmalig vooraf een donatie doen. Bij een eenmalige donatie wordt het bedrag
verdisconteerd op basis van de dan gangbare disconteringsvoet.
3. Obligaties: indien lokaal eigenaarschap, zoals hiervoor omschreven, niet mogelijk blijkt en
indien onvoldoende belangstelling bestaat voor de donatie zoals hiervoor omschreven, zullen
via een online platform (bijvoorbeeld duurzaaminvesteren.nl of zonnepanelendelen.nl)
obligaties uitgegeven worden aan de inwoners van de gemeente Doetinchem (in de eerste
plaats bij de direct omwonenden). De financiële constructie zoals die is gebruikt voor het
windpark Den Tol te Netterden dient daarbij als voorbeeld, waarbij lokale omwonenden de
eerste kans kregen te investeren tegen een iets hoger rendement en er tevens een donatie
werd gedaan.
4. Participatie door de gemeente: ter waarborg kan de gemeente bij onvoldoende belangstelling
in lokaal eigenaarschap, als hiervoor omschreven, ervoor kiezen zelf direct te investeren in het
project om daarmee de financiële participatie tot 50% van de investeringswaarde van het
project aan te vullen.
Initiatiefnemer en gemeente realiseren zich dat de mogelijkheid bestaat dat er onvoldoende interesse
is om te participeren in het project vanuit de lokale bevolking. De gemeente en de initiatiefnemer treden
in dat geval met elkaar in overleg. Doel van dit overleg is te onderzoeken op welke alternatieve wijze
het project meerwaarde kan hebben voor de omgeving of de leefgemeenschap rondom de
projectlocatie. Partijen komen dan ook overeen dat onvoldoende belangstelling voor participatie vanuit
de lokale bevolking in beginsel niet in de weg kan staan aan de realisatie van het project, omdat dit
middels alternatieve wijze kan worden ingevuld. De manieren waarop de initiatiefnemer gelegenheid
zal geven aan de lokale bevolking om te profiteren van het project zijn hierna weergegeven:
• De initiatiefnemer zal aan omwonenden, binnen een nader met gemeente in goed overleg
overeen te komen straal, stel een straal van achthonderd meter (800m), eenmalig de
mogelijkheid bieden om van de initiatiefnemer via een (al dan niet nog op te richten) lokale
energiecoöperatie losse zonnepanelen te kopen tegen inkoopprijs;
• De initiatiefnemer zal openstaan voor de mogelijkheid om (een deel van) de opgewekte groene
energie terug te leveren aan lokale afnemers, zulks onder voorbehoud akkoord van de
financierende bank en conform marktprijzen.
• De initiatiefnemer biedt scholen in de gemeente Doetinchem één (in onderling overleg overeen
te komen) dag per jaar educatieve faciliteiten aan met betrekking tot duurzame energie,
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•

bestaande uit lessen op school of rondleidingen aan klassen op de locatie van het project voor
een periode van maximaal tien (10) jaar na eerste ingebruikname van het project. Hierbij wordt
ook aandacht geschonken aan onderwerpen als de ecologische waarde en biodiversiteit van
het Project.
Voor de bouw, de exploitatie, het onderhoud en het verwijderen van het project, alsmede de
aanleg en het onderhoud van de landschappelijke voorzieningen en eventuele begrazing van
het perceel streeft de initiatiefnemer ernaar gebruik te maken van lokale en/of regionale
bedrijven.

2.8.10 Omgevingsproces
LC Energy heeft omwonenden en andere belanghebbenden zorgvuldig geïnformeerd over het plan.
Ook is, waar mogelijk, rekening gehouden met de wensen van omwonenden en andere
belanghebbenden. Een verslag van het omgevingsproces is opgenomen in het separaat bijgevoegde
document ‘Zonnepark Keppelseweg, participatiedocument’. Hierna volgt het historische overzicht en
een korte toelichting.

2018

2019

2020

2021

2022

apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

Start zoektocht naar geschikte locatie in Doetinchem

Grondcontract getekend

Keukentafelgesprekken gevoerd
Inloopavond de Kruisberg
Haalbaarheidsonderzoeken alternatieve locaties
Vaststelling gemeentelijk beleidskader
Vergunningsaanvraag ingediend

SDE najaarsronde
Terugkoppeling input ring 1 en ring 2 via projectdocument
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Onderzoek planschade
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Vergunning?
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Tijdslijn belangrijke stappen in omgevingsproces
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De eerste stap in het proces was de zoektocht naar een geschikte locatie. De mate van geschiktheid
van een locatie is afhankelijk van een aantal factoren waarvan het gemeentelijke beleid en de
mogelijkheden om aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk essentiëel zijn. De projectlocatie aan de
Keppelseweg is in september 2018 gevonden en vastgelegd.
Vervolgens is LC Energy gestart met één-op-één gesprekken met dichtbijgelegen omwonenden. Ook
is er een inloopavond georganiseerd in de Kruisberg waarvoor 190 huishoudens zijn uitgenodigd en er
ca. 75 mensen aanwezig waren. Parallel hieraan zijn gesprekken gevoerd met het waterschap en met
landgoed Hagen. De input uit al die gesprekken en de inloopavond is onderzocht op haalbaarheid en
zo goed mogelijk verwerkt in het projectontwerp. De wijze waarop dat is gedaan is vastgelegd in
‘Zonnepark Keppelseweg, participatiedocument’. Het was op dat moment de bedoeling dit document
terug te koppelen tijdens de wettelijke periode van 6 weken waarin de aanvraag ter inzage ligt.
De gemeente werkte ondertussen aan het beleidskader duurzame energie opwekking dat in april 2019
door de gemeenteraad werd vastgesteld. Kort daarna, in mei 2019, heeft LC Energy de
vergunningsaanvraag (in afwijking van het geldende bestemmingsplan) ingediend. Het doel daarachter
was de SDE-ronde van september 2019 te kunnen halen (daarvoor is een vergunnnig noodzakelijk).
Het project is toen even stil gevallen waardoor de SDE ronde van 2019 niet werd gehaald.
In het najaar van 2019 is de draad weer opgepakt en heeft LC Energy in overleg met de gemeente eerst
het voornoemde projectdocument teruggekoppeld aan de 190 huishoudens via een nieuwsbrief per
post. Vervolgens is LC Energy met de gemeente de anterieure overeenkomst gaan uitwerken en is er
een planschade onderzoek uitgevoerd. Rond die periode heeft LC Energy tevens het besluit genomen
om de netaansluiting bij Liander te contracteren. De gemeente werkte ondertussen verder aan de
participatiestandaard. In oktober 2020 is een checklist uitgebracht voor een goed participatieproces. In
overleg met de gemeente is toen besloten het participatieproces deels over te doen op basis van deze
nieuwe standaard. Dit moment is tevens aangegrepen om ontwerpaanpassingen (meer groenbuffers)
te communiceren.
Derhalve heeft LC Energy in februari 2021 een tweede inloopavond georganiseerd. In verband met
Covid-19 maatregelen was dit een digitale informatie avond, deze is terug te zien op onze website
(https://www.lcenergy.nl/projecten/zonnepark-keppelseweg/). Tijdens deze avond is er een update
gegeven van het project en is ook het aangepaste ontwerp gepresenteerd. Een verslag van deze
bijeenkomst, inclusief de vragen die zijn gesteld en de antwoorden die hierop zijn gegeven, zijn verwerkt
in het participatie document.
Omdat er sinds onze vergunningsaanvraag van mei 2019 veel ontwikkelingen zijn geweest, is er
besloten ook het participatie document te vernieuwen. Dit participatie document geeft een overzicht van
de historische ontwikkelingen en bevat een verslag van de digitale inloopavond, inclusief een overzicht
van alle gestelde vragen en de antwoorden die daarop zijn gegeven. Het oorspronkelijke participatie
document is een bijlage van het vernieuwde participatie document.

3
3 BELEIDSKADERS
3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid dat betrekking heeft op het projectgebied en de voorgenomen
ontwikkeling beschreven. Het wordt benaderd vanuit het Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Het
voorgenomen plan wordt getoetst aan dit beschreven beleid.

3.2

Rijksbeleid

3.2.1 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Nederland staat in de komende jaren voor een aantal opgaven van nationaal belang. De Nationale
Omgevingsvisie (NOVI) stelt dat grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie,
circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw Nederland flink zullen veranderen. Deze opgaven
moeten benut worden om vooruit te komen en tegelijkertijd het mooie van Nederland te behouden. De
NOVI biedt perspectief om de grote opgaven aan te pakken. Hierbij is omgevingskwaliteit het
kernbegrip: dat wil zeggen ruimtelijke kwaliteit én milieukwaliteit.
Vanuit de NOVI geeft het Rijk kaders en richting voor zowel nationale als decentrale keuzes. Centraal
bij de afweging van belangen staat een evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving, zowel van de
boven- als van de ondergrond. In de NOVI wordt gesproken over een 'omgevingsinclusief' beleid. De
NOVI beschrijft enerzijds een toekomstperspectief met ambities en anderzijds de nationale belangen in
de fysieke leefomgeving en de daaruit voortkomende opgaven. Deze opgaven zijn het verschil tussen
de ambitie en de huidige situatie en verwachte ontwikkelingen. Waar de opgaven vragen om een
geïntegreerde benadering, komen deze samen in vier prioriteiten. Op deze vier prioriteiten zijn
beleidskeuzes gemaakt. De vier prioriteiten zijn:
• Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.
• Duurzaam economisch groeipotentieel.
• Sterke en gezonde steden en regio's.
• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
Om de beleidskeuze weloverwogen te maken worden drie afwegingsprincipes, die helpen bij het
afwegen en prioriteren van de verschillende belangen en opgaven, gehanteerd namelijk;
• Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies.
• Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal.
• Afwentelen wordt voorkomen.
In de NOVI wordt gesteld dat de klimaatdoelstelling in lijn is met de Parijse klimaatdoelstelling: in 2050
vrijwel geheel klimaatneutraal. De ambitie is dat de omslag naar 100 procent circulair in 2050
gerealiseerd is en dat een zo goed mogelijke inpassing van duurzame energie in de leefomgeving is.
In 2050 is Nederland erin geslaagd al deze ontwikkelingen zorgvuldig in te passen of nieuwe
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landschappen te creëren, met zo min mogelijk hinder of overlast voor mensen en het ecosysteem. De
NOVI ziet het van nationaal belang om de internationale afgesproken doelen te behalen. De opgave is
dan ook om de broeikasgassen ten opzichte van 1990 te reduceren met tenminste 49 procent in 2030
en met 95 procent in 2050. Een andere opgave is het vervangen van fossiele energiebronnen door
duurzame bronnen.
Deze opgaven manifesteren zich rond één van de vier prioriteiten, namelijk prioriteit 'Ruimte voor
klimaatadaptatie energietransitie'. In beleidskeuzes van deze prioriteit wordt benoemd dat overheden,
marktpartijen en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het bijtijds halen van doelstellingen,
die in het Klimaatakkoord zijn bepaald. Het Nationaal Programma RES vormt een platform voor
onderling samenwerken, vergelijken, leren en uitdagen. De energietransitie kan een hefboom zijn voor
kwaliteitsverbetering, zowel ruimtelijke als bijvoorbeeld voor ecologische, economische of sociale
verbeteringen. Zonneparken kunnen bijvoorbeeld economische dragers voor het landelijk gebied
worden. Daarnaast moeten zonneparken in het landschap worden ingepast. De afwegingprincipes van
de NOVI leiden tot een voorkeur voor zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen. Vanuit
diezelfde principes hebben daarna onbenutte terreinen in bebouwd gebied de voorkeur. Om aan de
gestelde energiedoelen te voldoen, kan blijken dat ook locaties in het landelijk gebied nodig zijn.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Voorliggend plan draagt bij aan de (inter)nationale doelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. In
de gemeente Doetinchem zijn ook zonneparken op landbouwgrond nodig, om aan de doelstellingen te
kunnen voldoen. Dit is o.a. weergeven in het gemeentelijke beleidsdocument ‘Duurzame
energieopwekking in Doetinchem’. Met zonnepanelen op daken en het gebruik van beschikbare ruimte
in stedelijk gebied is er in de gemeente onvoldoende ruimte om de benodigde energie op te wekken.
Omdat er ook ruimte moet zijn voor de landbouw om zich te ontwikkelen worden initiatieven in het
Gelders Natuur Netwerk in principe niet toegestaan in de gemeente Doetinchem en is er een maximum
van 3% aan het gebruik van landbouwgronden voor grootschalige zonneparken gesteld. Het
voorliggende initiatief past binnen deze 3%. Met voorliggende plan wordt bijgedragen aan de ambities,
opgaven en prioriteiten van de NOVI en wordt geen afbreuk gedaan aan het streven van een zo hoog
mogelijke kwaliteit van de leefomgeving.
3.2.2 Uitvoeringsagenda met zonneladder
Samen met de NOVI heeft het kabinet een uitvoeringsagenda gepresenteerd. Hierin is beschreven hoe
het Rijk, samen met alle betrokken overheden en andere partijen, uitvoering zal geven aan de Nationale
Omgevingsvisie. De doorvertaling van de NOVI naar regionale aanpakken wordt beschreven in
Omgevingsagenda’s en regionale verstedelijkingsstrategieën. Elke 4 jaar wordt inzichtelijk gemaakt wat
de ontwikkelingen zijn, wat de voortgang van de uitvoering is en of aanpassingen in beleid en aanpak
noodzakelijk zijn. In de uitvoeringsagenda is ook de zonneladder opgenomen. De in de
uitvoeringsagenda opgenomen Zonneladder die inzet op het ‘beperken van de benutting van
landbouwgrond en natuur voor de energieopwekking’ is als volgt:
1. Op daken en gevels.
2. Op onbenutte terreinen in bebouwd gebied.
3. In landelijk gebied (waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, bermen van spoor -en
autowegen).
4. Op landbouw- en natuurgronden.

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Om voldoende zonne-energie op te kunnen wekken om te kunnen voldoen aan de ambities die zijn
verwoord in overheidsbeleid, zijn zonnevelden noodzakelijk. Dit is o.a. verwoord in de RES 1.0 van de
regio Achterhoek (zie paragraaf 3.4.3 van deze Ruimtelijke Onderbouwing), het ‘Koersdocument
Doetinchem natuurlijk duurzaam’, de coalitie-agenda 2018-2022 van de gemeente Doetinchem
(energieneutraal in 2030) en in gemeentelijke beleidsdocument ‘Duurzame energieopwekking in
Doetinchem’. In dit laatste beleidsdocument is bijvoorbeeld benoemd dat bij het realiseren van
duurzame energie bronnen het de voorkeur heeft eerst te kijken naar de beschikbare ruimte op daken.
Dan te kijken naar locaties die dubbel gebruikt kunnen worden (denk aan overkapping van
parkeerterreinen, combinaties met waterberging, ruimte langs infrastructuur braakliggende terreinen,
etc.) en gronden welke in aanmerking komen voor natuurontwikkeling en inefficiënt gelegen en slechte
landbouwgronden. En pas dan andere gronden in aanmerking te laten komen. Echter, zo is
aangegeven, weten we dat we met alleen gebruik van beschikbare ruimte in stedelijk gebied
onvoldoende ruimte hebben om de benodigde energie op te wekken. Zo blijkt uit onderzoek dat de
gemeente met het volleggen van daken slechts tot een deel van de opwekopgave kan worden gekomen.
Daarbij komt dat bepaalde type opwekinstallaties zich nu eenmaal niet laten inpassen in de stedelijke
omgeving. Het daadwerkelijk ontstaan van een initiatief op een bepaalde locatie is ook afhankelijk van
milieu-, sociaal/ culturele, economische en technologische aspecten. Gezien de versnelling die nodig is
om de energieneutraliteitsambitie te behalen kan de gemeente niet eerst het ene doen, voor de
gemeente aan het andere begint (zo is weergegeven). Wel vindt de gemeente het belangrijk dat er
gebieden vrijblijven van duurzame energieopwekkingsinitiatieven en dat er ruimte blijft voor de
landbouw om zich te ontwikkelen. Om die reden staat de gemeente initiateven in het Gelders Natuur
Netwerk in principe niet toe en stelt de gemeente een maximum van 3% aan het gebruik van
landbouwgrond voor grootschalige zonneparken. Hier past het voorliggende initiatief binnen. Wanneer
de energievraag in de gemeente volledig duurzaam wordt opgewekt, zullen initiatieven tegen elkaar
afgewogen gaan worden en zullen keuzes gemaakt worden.
3.2.3 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bevat de visie van het Rijk op de ruimtelijke
ontwikkeling van Nederland. Het Rijk streeft naar een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal
maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en
infrastructuur met elkaar verbindt. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn regels
opgenomen om het beleid uit de SVIR te verwezenlijken. In de structuurvisie schetst het Rijk ambities
voor Nederland in 2040. Uitgaande van de verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities
uitgewerkt in rijksdoelen tot 2028, daarbij is aangegeven welke nationale belangen aan de orde zijn. De
tijdshorizon is gesteld omdat in de loop van de tijd nieuwe ontwikkelingen en opgaven kunnen vragen
om bijstelling van de rijksdoelen. Voor de ambities zijn rijksinvesteringen slechts één van de
instrumenten die worden ingezet. Kennis, bestuurlijke afspraken en kaders kunnen ook worden ingezet.
De huidige financiële rijkskaders (begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van die
rijksambities. De ruimtelijke waarden die het nationaal belang waarborgen zijn opgenomen in 14
verschillende belangen. In de structuurvisie wordt ook aangegeven op welke wijze het Rijk deze
belangen wil verwezenlijken. Dit zorgt voor een duidelijk overzicht in één document gezamenlijk met de
doelen die het Rijk heeft opgesteld.
Relevant voor de ontwikkeling van het zonnepark is dat de vraag naar elektriciteit zal blijven groeien.
Vanwege de ambities voor beperking van de CO2-uitstoot is een transitie naar duurzame, hernieuwbare
energievoorziening nodig. Voor het opwekken van energie moet voldoende ruimte gereserveerd
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worden. Het aandeel van duurzame energiebronnen (waaronder zon) in de totale energievoorziening
moet omhoog en deze bronnen hebben relatief veel ruimte nodig.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
In de SVIR wordt de ambitie uitgesproken dat Nederland in 2040 een robuust internationaal
energienetwerk kent en dat de energietransitie vergevorderd is. De ontwikkeling van het drijvende
zonnepanelenveld volgt de lijn van de SVIR en doet daarbij geen afbreuk aan de overige nationale
belangen.
3.2.4 Barro en Bro
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden.
In het Barro wordt een aantal projecten die van rijksbelang zijn met name genoemd en met behulp van
digitale kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan
ruimtelijke plannen moeten voldoen.
Binnen het Barro worden de volgende onderdelen besproken:
• Project Mainportontwikkeling Rotterdam;
• Kustfundament;
• Grote rivieren;
• Waddenzee en waddengebied;
• Defensie;
• Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.
In oktober 2012 is het besluit aangevuld met de ruimtevraag voor de onderwerpen veiligheid op
rijkswegen, toekomstige uitbreiding van infrastructuur, de elektriciteitsvoorziening, de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) (inmiddels Natuurnetwerk Nederland (NNN)), de veiligheid van primaire
waterkeringen, reserveringsgebieden voor hoogwater, maximering van het de verstedelijkingsruimte in
het IJsselmeer en is het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving opgenomen. Per 1 juli 2016
zijn er nog enkele wijzigingen van de Barro van kracht geworden. Deze wijzigingen hebben geen directe
invloed op de voorgenomen ontwikkeling.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
De realisatie van een zonneveld past binnen de regels van het Barro en het Bro. Wel moet worden
afgewogen of de ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is op de voorgenomen
ontwikkeling.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober
2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Op 1 juli 2017 is het Besluit
ruimtelijke ordening gewijzigd, waarbij ook een nieuwe "Laddersystematiek" wordt toegepast. Deze
nieuwe regeling is opgenomen in artikel 3.1.6 Bro. De ladder voor duurzame verstedelijking is van
toepassing op bestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen.
De toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking houdt in dat:
'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat
een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.'
Het aanleggen van een zonneveld op de huidige agrarische percelen is geen nieuw stedelijke
ontwikkeling. Op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State 1 blijkt dat soortgelijke projecten
die niet tot leegstand van bestaande bebouwing leiden, niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in
de zin van het Bro kunnen worden aangemerkt. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een weg,
windpark of een hoogspanningsleiding. Ook de Rechtbank Overijssel heeft in april 2018 geoordeeld dat
een zonneveld geen nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft (zaaknummer akzwo_17_2460 en
ak_zwo_17_2461. Een toets aan de Ladder is daarom niet van toepassing. Vanuit een goede ruimtelijke
ordening wordt hierna wel ingegaan op de onderbouwing van de behoefte en de argumentatie achter
de omvang en de locatie.
1. Er bestaat een behoefte om te komen tot een duurzame energievoorziening. Deze behoefte staat
onder andere aangegeven in de Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland, het Akkoord van
Groenlo 2013 en in het Koersdocument Doetinchem natuurlijk Duurzaam van de gemeente
Doetinchem. Zowel de provincie, de regio en de gemeente willen zich profileren als duurzame
overheidsinstanties. Duurzame energieopwekking in de vorm van een zonneveld draagt bij aan
deze behoefte en profilering. De gemeente Doetinchem heeft als opgave om energieneutraal te zijn
in 2030.
2. Om voldoende zonne-energie op te kunnen wekken om te kunnen voldoen aan de ambities die zijn
verwoord in overheidsbeleid, zijn daartoe ook zonnevelden noodzakelijk. Dit is ook verwoord in het
Koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam en de coalitie-agenda 2018-2022 van de
gemeente Doetinchem (energieneutraal in 2030). Binnen de bebouwde kom is wel ruimte voor
zonnepanelen op daken. Echter zijn de daken veelal in particulier eigendom waardoor de eventuele
realisatie van zonnepanelen afhankelijk is van particulier initiatief. Er zijn diverse redenen waarom
daken niet geschikt zijn en ook nog vele ogenschijnlijk geschikte daken toch niet geschikt blijken te
zijn. Dit zijn bijvoorbeeld esthetische bezwaren, de aanwezigheid van rieten daken, constructie
technisch bezwaren, te klein dakoppervlak, hinderlijke schaduw, en netwerkaansluitingbeperkingen. Voor een economisch rendabel zonneveld dat substantieel bijdraagt aan de
duurzaamheidsopgave is een grote oppervlakte nodig die effectief gebruikt kan worden. Een
zonneveld met een dergelijke omvang is niet te realiseren op gronden binnen de kernen van de
gemeente Doetinchem. Er zijn geen gronden met een dergelijke omvang binnen de kernen
beschikbaar, waarbij de realisatie ook financieel uitvoerbaar is. Over het algemeen is er reeds
bebouwing aanwezig of is de betreffende grond gereserveerd voor andere functies.
Het projectgebied van deze ontwikkeling ligt in het landelijk gebied waarbij de realisatie financieel
uitvoerbaar en inpasbaar is (ruimtelijk en landschappelijk). Het is financieel essentieel dat het
zonneveld binnen een relatief korte afstand wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, wat hier het
geval is. Ook is het bijvoorbeeld van belang dat er weinig tot geen schaduw is, zoals in het
voorliggende projectgebied. Het zonneveld is goed te bereiken en het zicht voor omwonenden op
de zonnepanelen kan, door een goede landschappelijke inpassing, worden geminimaliseerd.

1

Zie: ABRvS 18 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:448, ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016: 465. ABRvS 16 maart
2016, ECLI:NL:RVS:2016:708.
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Het zonneveld wordt aangelegd voor de duur van maximaal 30 jaar, en wordt planologisch mogelijk
gemaakt middels een omgevingsvergunning. Aan het einde van de looptijd worden de percelen
weer opgeleverd met de functie en bestemming zoals deze is verkregen.
3. Het zonneveld moet voornamelijk in de aanlegfase en in de ontmantelingsfase bereikt worden via
een ontsluiting aan de Keppelseweg van het zonneveld, en daarnaast alleen op heel beperkte
schaal ten behoeve van het beheer. Het zonneveld kan op een veilige manier worden ontsloten.
3.2.5 Energieakkoord voor duurzame groei
In het Energieakkoord voor duurzame groei is de basis gelegd voor een breed gedragen, robuust en
toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief met
afspraken voor de korte en middellange termijn. Het Energieakkoord streeft naar een kosteneffectieve
uitrol van grootschalig hernieuwbare energieopwekking. Deze strategie biedt zekerheid voor
investeerders. Het levert nieuwe banen op. Het lokt innovaties uit. Dit verlaagt de kosten en het draagt
bij aan versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Eén van de te realiseren
doelen is een toename van hernieuwbare energieopwekking naar 16% in 2023.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
De voorgenomen ontwikkeling levert een bijdrage aan de doelstelling van het Rijk om te komen tot een
aandeel van 16% duurzaam opgewekte energie in 2023.
3.2.6 Klimaatakkoord
Op 28 juni 2019 is het klimaatakkoord vastgesteld. Het Kabinet heeft met het nationale klimaatakkoord
een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikassen in Nederland met 49% ten opzichte
van 1990. Het kabinet pleit in Europa voor een broeikasgasreductie van 55% in 2030. In het
Klimaatakkoord staat dat in 2030 het aandeel duurzame stroom op gemiddeld 49 procent moet liggen.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Het te realiseren zonneveld draagt bij aan de doelstellingen in het recentelijk vastgestelde
klimaatakkoord.
3.2.7 Rijk investeert in duurzame energie
De afgelopen jaren heeft de overheid diverse doelstellingen geformuleerd betreffende het opwekken
van duurzame energie. Om deze doelstellingen te behalen worden initiatieven voor het opwekken van
duurzame energie gesubsidieerd. Voor de realisatie van zonnevelden kan SDE+ subsidie worden
aangevraagd.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
De subsidieregeling vanuit het Rijk laat zien dat het Rijk dergelijke initiatieven voor het opwekken van
duurzame energie stimuleert.
3.2.8 Conclusie Rijksbeleid
De voorgenomen ontwikkeling past binnen de beleidskaders benoemd in de SVIR, Barro, de Bro. Vanuit
deze beleidsdocumenten en regelgeving zijn geen randvoorwaarden of uitgangspunten die rechtstreeks
doorwerken op het voorgenomen plan. Daarnaast draagt de ontwikkeling in forse mate bij aan het
behalen van de vastgelegde doelstellingen in het Energieakkoord voor duurzame groei.

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1 Gelders Energie Akkoord
Op 17 maart 2015 hebben ruim 100 partijen het Gelders Energie Akkoord ondertekend. Bij dit akkoord
hebben diverse gemeenten, waterschappen en de provincie en andere organisaties zich verenigd om
tot het akkoord te komen. In dit akkoord is uitgesproken om het aantal zonnevelden sterk te laten
groeien.
In het Gelders Energie Akkoord is ook het volgende opgenomen: In 2020 moet in Gelderland zeker
230,5 MW aan windenergie zijn gerealiseerd. Indien bij de tussenevaluatie in 2016 blijkt dat Gelderland
de 14% duurzame energie in 2020 niet zal halen, dient onderzocht te worden of een hogere doelstelling
aan Gelderse windenergie noodzakelijk is om tegenvallers bij andere vormen van duurzame
energieopwekking te compenseren. Onder andere met dit beleid op het gebied van zonne-energie
streeft de provincie Gelderland er naar om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het Nationaal
energieakkoord in Gelderland (versneld) gerealiseerd wordt en zelfs voorbijgestreefd kan worden.
In de geconsolideerde versie van de Omgevingsvisie (januari 2018) is specifiek beleid opgenomen voor
zonnevelden.
Kaders voor grootschalige zonne-energie
Het aantal zonnepanelen op daken (van particulieren) heeft de laatste jaren een snelle groei
doorgemaakt. Ze zijn algemeen aanvaard als een goed 'meervoudig ruimtegebruik' waarbij vanwege
de consumptie achter de meter, de aanschaf financieel aantrekkelijk is. De provincie Gelderland heeft
zonnepanelen op daken gestimuleerd met het beschikbaar stellen van de Zonatlas. Plaatsing van
zonnepanelen binnen bestaand bebouwd gebied is een gemeentelijke aangelegenheid. Zonnepanelen
op daken zijn meestal vergunningsvrij en daarmee welstandvrij. Voor de verdere groei van zon op daken
is geen aanvullend provinciaal beleid nodig. Echter, om de doelstellingen van energietransitie te halen,
zijn naast zonnepanelen op daken ook veldopstellingen van zon noodzakelijk. Met het goedkoper
worden van zonnepanelen en verruimde mogelijkheden in wet- en regelgeving zijn grote
grondgebonden zonnevelden (>2 ha) financieel haalbaar. De ruimte om deze te realiseren ligt
hoofdzakelijk in het buitengebied. Veldopstellingen ziet de provincie als een functie die, mits op een
goede manier ruimtelijk ingepast, ook in het buitengebied kunnen worden ingepast.
Kleine zonnevelden en lijnopstellingen
Kleine zonnevelden en lijnopstellingen zijn overal mogelijk, mits ze gecombineerd worden met andere
functies en/of restruimtes invullen. Zo kunnen maatwerktoepassingen gevonden worden voor dubbel
ruimte gebruik. Kleine zonnevelden zijn echter ook duurder in de aanleg vanwege netaansluitkosten en
kosten voor beveiliging. Zij leveren ook een geringere bijdrage in de provinciale energiedoelstelling.
Grote zonnevelden als tijdelijke functie
In Gelderland zijn op dit moment relatief veel terreinen met bestemming woningbouwlocatie,
bedrijventerrein of glastuinbouwgebied waar (tijdelijk) onvoldoende vraag naar is. Als de locaties voor
langere tijd niet gebruikt worden zijn ze geschikt voor het tijdelijk aanleggen van grote zonnevelden.
Dilemma hierbij is dat de businesscase van het zonneveld onder druk komt te staan als de duur van
stroomopwekking afneemt. Een andere optie is het zonneveld definitief op deze locatie aan te leggen
en de bestemming van het terrein hier op aan te passen.
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Ondersteuning (kennis)ontwikkeling en kennisdeling
In Nederland is het draagvlak voor zonnepanelen groot, maar er zijn nog weinig grote zonnevelden
gerealiseerd. De ervaring leert dat voor het behouden van draagvlak een goed ontwerp en
betrokkenheid van omwonenden van groot belang is. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te
worden met de specifieke kenmerken van de plek en de omgeving. Zo kan aandacht worden besteed
aan de hoogte van het park, zichtlijnen vanuit de omgeving, eventuele afscherming door beplanting en
invloed van weerkaatsing van zonlicht. Door de relatief geringe hoogte van de zonnepanelen is
landschappelijke inpassing vaak goed mogelijk. Bij de aanleg van grote zonnevelden dient aandacht te
worden besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en het landschappelijk ontwerp.
De betrokkenheid van omwonenden kan worden vergroot door het ruimtelijk ontwerp van het park te
visualiseren en rekening te houden met hun wensen. Maar ook door financiële participatie van
omwonenden mogelijk te maken en door te kijken of bij de aanleg ook andere wensen van omwonenden
gerealiseerd kunnen worden, zoals het mogelijk maken van recreatief (mede) gebruik van het
zonneveld.
Het combineren van grote zonnevelden met andere functies in een gebied heeft de voorkeur. Hierbij
valt te denken aan een combinatie met luchthaven (zonnepanelen onder aanvliegroute vliegtuigen),
defensieterreinen, stortplaatsen, wegen (eventueel op geluidsschermen), grondwaterbeschermingsgebieden en als drijvende panelen op plassen en waterbergingsgebieden. De beoordeling of grote
zonnevelden ruimtelijk passend zijn laat de provincie aan de betreffende gemeente.
3.3.2 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
De Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is door Provinciale Staten vastgesteld op 19 december 2018 en
in werking getreden op 1 maart 2019. In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is beleid opgenomen
betreffende de energietransitie. Het energievraagstuk is een wereldwijd vraagstuk. Het gaat aan
niemand voorbij en raakt iedereen, ook in Gelderland. 'Oude' manieren van energie opwekken en
gebruiken hebben teveel negatieve effecten en passen niet meer. Nieuwe manieren zijn nodig. Het
provinciale streven is dat Gelderland in 2050 volledig klimaatneutraal is. Het begin van verandering is
er, maar het tempo en de kracht waarmee moeten flink omhoog, wil Gelderland in de toekomst schoon
en gezond blijven. Er is geen tijd te verliezen. In 2030 wil de provincie – als tussenstap – dan ook verder
zijn dan landelijk is afgesproken.
Forse ingrepen in de gebouwde omgeving zijn nodig om de overstap naar alternatieve, duurzame
energiebronnen voor elkaar te krijgen. Om te beginnen, zet de provincie in op energiebesparing en het
terugdringen van het energieverbruik door isolatie en efficiëntere toepassingen: in huizen en gebouwen,
bij verkeer en vervoer, in de industrie, in de landbouw. Daarnaast zet de provincie in op duurzame
opwekking. Wind, zon, biomassa, waterstof, geo- en aquathermie en waterkracht; ze zijn allemaal van
belang en nodig. De provincie stimuleert de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. En:
de provincie pakt de kansen die dit biedt voor de werkgelegenheid door de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt op dit vlak te versterken.
Voor het opwekken, opslaan en transporteren van duurzame energie is ruimte nodig; veel ruimte.
Windturbines, zonneparken, warmtecentrales, (mest)vergisters, waterkrachtcentrales moeten een plek
krijgen in het Gelderse landschap, wil de provincie de ambitie halen. In de bodem zoekt de provincie
naar mogelijkheden voor het benutten van aardwarmte (geothermie). Dit raakt de leefomgeving van alle
Gelderlanders en kan botsen met sterke Gelderse kwaliteiten – zoals de natuur, het rivierenlandschap

met haar uiterwaarden, het zicht op het mooie erfgoed. Tegelijkertijd ontbreekt het in de Gelderse
steden vaak aan ruimte om duurzame alternatieven in te passen. De provincie ziet al veel, en steeds
meer, energie-initiatieven van onderop komen: zonneakkers, windmolens. Deze initiatieven wil de
provincie verder ontwikkelen. Maar er is meer nodig: een gezamenlijke regionale aanpak. Samen met
partners moet de provincie bepalen waar de noodzakelijke extra meters gemaakt kunnen worden en
waar initiatieven zich niet en waar wel kunnen ontwikkelen en onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld
langs wegen of op vrijgekomen landbouwgronden. Niet zomaar en overal, maar met oog voor de
kwaliteiten die Gelderland uniek maken. Hier zet de provincie zich in en pakt door, als dat nodig is.
Provinciale ambitie:
• In 2050 is Gelderland klimaatneutraal. Dit bereiken we door grootschalige besparing en opwekking
uit verschillende duurzame bronnen van energie, zoals wind, zon, waterkracht, biomassa en
bodemenergie. En we stimuleren innovatie en het uitrollen van bewezen technieken.
• Als tussendoel realiseren we in 2030 55% broeikasgasreductie in Gelderland.
(on)Mogelijkheden grote zonnevelden
In de Omgevingsvisie heeft de provincie zones aangewezen waar:
 Grote zonnevelden mogelijk zijn,
 Grote zonnevelden niet mogelijk zijn,
 Grote zonnevelden onder voorwaarden mogelijk zijn.
Aan iedere categorie liggen verschillende argumenten ten grondslag. Zo zijn locaties gelegen in het
Gelders Natuurnetwerk, weidevogelgebieden, rustgebieden voor winterganzen, de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en glastuinbouwgebieden niet mogelijk. In andere gebieden, zoals Natura 2000,
landbouwontwikkelingsgebieden, waterwingebieden, groene ontwikkelingszone, waardevol open
gebied, dagrecreatiecentrum en nationaal landschap zijn grote zonnevelden onder voorwaarden
mogelijk. In de overige gebieden, waar gebiedskwaliteiten geen obstakel vormen, is de ontwikkeling
van grote zonnevelden mogelijk.
De voorgenomen ontwikkeling voorziet in de realisatie van een grondgebonden zonneveld. Dit is
volgens het provinciale beleid mogelijk. Het projectgebied is aangewezen als een gebied waarin grote
zonneparken mogelijk zijn. Dit zijn gebieden waar de gebiedskwaliteiten geen obstakel vormen voor de
ontwikkeling van grote zonneparken. De gemeente heeft de uiteindelijke bevoegdheid om hier een groot
zonneveld toe te staan.
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Figuur 5: Uitsnede uit themakaart Zonne-energie (bron: Omgevingsvisie provincie Gelderland)

De ervaring leert bij de realisatie van grote zonneparken dat voor draagvlak een goed ontwerp en
betrokkenheid van omwonenden van groot belang is. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te
worden met de specifieke kenmerken van de plek en de omgeving. Zo kan aandacht worden besteed
aan de hoogte van het park, zichtlijnen vanuit de omgeving, eventuele afscherming door beplanting en
invloed van weerkaatsing van zonlicht. Door de relatief geringe hoogte van de zonnepanelen is
landschappelijke inpassing vaak goed mogelijk. Bij de aanleg van grote zonneparken dient aandacht te
worden besteed aan de ruimtelijke kwaliteit en het landschappelijk ontwerp. De betrokkenheid van
omwonenden kan worden vergroot door het ruimtelijk ontwerp van het park te visualiseren en rekening
te houden met hun wensen. Maar ook door financiële participatie van omwonenden mogelijk te maken
en door te kijken of bij de aanleg ook andere wensen van omwonenden gerealiseerd kunnen worden,
zoals het mogelijk maken van recreatief (mede) gebruik van het zonnepark. Het combineren van grote
zonneparken met andere functies in een gebied heeft de voorkeur. Hierbij valt te denken aan een
combinatie met luchthaven (zonnepanelen onder aanvliegroute vliegtuigen), defensieterreinen,
stortplaatsen, wegen (eventueel op geluidsschermen), grondwaterbeschermingsgebieden en als
drijvende panelen op plassen en waterbergingsgebieden. De beoordeling of grote zonneparken
ruimtelijk passend zijn laat de provincie aan de betreffende gemeente.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Het zonneveld Keppelseweg wordt ontwikkeld voor de duur van maximaal 30 jaar. De huidige
bestemming blijft behouden en de ontwikkeling van het zonneveld gaat onder andere samen met de
ontwikkeling van bloem- en kruidenrijk grasland, met beheer door schapen en met een landschappelijke
en natuurlijke inrichting. Hiermee voorziet de ontwikkeling in een combinatie van functies. Het
inrichtingsplan is opgesteld in afstemming met omwonenden en andere belanghebbenden. Ook zijn er
diverse mogelijkheden voor financiële participatie. Het zonneveld draagt bij aan het provinciale doel om
duurzame energie op te wekken. Geconcludeerd wordt dat het initiatief past binnen de algemene
doelstellingen van de Omgevingsvisie Gelderland.
Landschap en natuur
Het projectgebied voor het zonneveld ligt niet in aangewezen waardevolle landschappelijke gebieden
en niet in beschermde natuurgebieden. Het projectgebied grenst aan de noordzijde wel aan een gebied
dat is aangewezen als Gelders Natuur Netwerk (GNN), waarbij een kleine strook GNN in het
projectgebied is opgenomen. Dit betreft natte land natuur. Natte landnatuur levert een belangrijke

bijdrage aan de ecologische diversiteit van Gelderland. Daarom streven de provincie en haar partners
er samen naar om de natte landnatuur als onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk duurzaam in stand
te houden en zo mogelijk te versterken. Dit betekent onder andere dat de provincie de
waterhuishoudkundige omstandigheden op orde willen brengen en houden. Natuurontwikkeling via
functieverandering en inrichting en omvorming (bijvoorbeeld van bos naar heide) zijn erg belangrijk om
natte landnatuur te versterken.
De natte landnatuur bevindt zich binnen het Gelders Natuurnetwerk. De provincie wil de natte
landnatuur beschermen en de watercondities voor verdroogde natte landnatuur herstellen. De provincie
stelt de ambities vast via de ambitiekaart van het natuurbeheerplan en via het vaststellen van de
beheerplannen Natura 2000.
Met het voorliggende plan blijft de strook natte landnatuur behouden.

Figuur 6: Uitsnede uit themakaart Natuur (bron: Omgevingsvisie provincie Gelderland), aansluitend aan de noordkant
van het projectgebied voor het zonneveld
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Figuur 7: Uitsnede uit themakaart Waterbeleid (bron: Omgevingsvisie provincie Gelderland)

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
De realisatie van een zonneveld tast de kernkwaliteiten van de natuur niet aan. Met het voorliggende
plan wordt de natuurlijke waarde van het projectgebied juist versterkt. Het projectgebied is straks niet
meer in intensief agrarisch gebruik, maar het maaiveld wordt juist ingericht met vier vegetatie
typologieën. Deze variatie is goed voor de insectenstand en deze ontwikkeling is ook gunstig voor
andere fauna waarvoor insecten een voedselbron zijn, zoals de das.
3.3.3 Omgevingsverordening provincie Gelderland
Een Omgevingsverordening is een juridische vastlegging van de onderdelen behorende tot de
Omgevingsvisie. Hierin stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. Provinciale
Staten van Gelderland hebben op 24 september 2014 de Omgevingsverordening Gelderland
vastgesteld. Op 19 december 2018 zijn de meest recente wijzigingen in de Omgevingsverordening
vastgesteld. Deze wijzigingen zijn op 1 maart 2019 in werking getreden. De provincie beschikt over een
palet van instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De Omgevingsverordening is er een van.
De verordening voorziet ten opzichte van de Omgevingsvisie niet in nieuw beleid en is daarmee dus
beleidsneutraal. De inzet van de verordening als juridisch instrument om de doorwerking van het
provinciaal beleid af te dwingen is beperkt tot die onderdelen van het beleid waarvoor de inzet van
algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen veilig te stellen of om uitvoering te geven aan
wettelijke verplichtingen.
De Omgevingsverordening richt zich net zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving
in de Provincie Gelderland. Dit betekent dat vrijwel alle regels die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving opgenomen zijn in de Omgevingsverordening. Het gaat hierbij om regels op het gebied
van ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en bodem. De verwachting is dat de

Omgevingsverordening op termijn alle regels zal gaan bevatten die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Over zonnevelden laat de Omgevingsverordening zich niet specifiek uit. De provincie Gelderland heeft
de besluitvorming en uitvoering van het beleid voor zonnevelden neergelegd bij de gemeenten.
3.3.4 Actualisatieplan 8 Omgevingsverordening
Momenteel is Actualisatieplan 8 in procedure. Op 7 september 2021 hebben Gedeputeerde Staten het
definitieve ontwerp vastgesteld. Actualisatieplan 8 zorgt ervoor dat de provinciale
Omgevingsverordening helemaal voldoet aan de eisen, de taal en de bedoelingen van de
Omgevingswet. En de provincie voert een aantal inhoudelijke wijzigingen door op het gebied van natuur,
water, zwemwater, zonnevelden, provinciale wegen en glastuinbouw.
Met betrekking tot zonneparken zijn de artikelen 5.73 en 5.74 relevant.
Artikel 5.73 (oogmerk instructieregels over zonneparken)
Deze paragraaf is opgenomen met het oog op:
a. de bijdrage van zonne- en windenergie aan de energie-transitie;
b. zorgvuldig ruimtegebruik;
c. het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.
Artikel 5.74 (gebieden of locaties voor zonneparken)
Lid 1
Als een omgevingsplan zonneparken in het buitengebied mogelijk maakt, wordt met het oog op het
belang van zorgvuldig ruimtegebruik rekening gehouden met:
a. de bijdrage van zonne-energie aan de lokale energiebehoefte;
b. de mogelijkheden om binnen het stedelijk gebied en op daken van gebouwen in die behoefte te
voorzien;
c. de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit van gebieden of locaties waar zonneparken mogelijk zijn en
de wijze waarop deze kwaliteit behouden of blijvend versterkt kan worden;
d. de samenhang met het omringende landschap;
e. de consequenties voor het elektriciteitsnet; en
f. het huidige grondgebruik.
Lid 2
Het omgevingsplan verzekert een gebruikstermijn van maximaal 30 jaar en dat na beëindiging van het
gebruik het zonnepark wordt verwijderd.
Lid 3
Het omgevingsplan bepaalt in welke mate de bij aanleg en gebruik van een zonnepark gerealiseerde
versterking van de ruimtelijke kwaliteit na de verwijdering van dat zonnepark in stand wordt gehouden.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Er bestaat een behoefte om te komen tot een duurzame energievoorziening. De provincie Gelderland
heeft uitgesproken in 2050 een energieneutraal Gelderland te willen bereiken. De gemeente
Doetinchem heeft als opgave om energieneutraal te zijn in 2030. Om voldoende zonne-energie op te
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kunnen wekken om te kunnen voldoen aan de ambities die zijn verwoord in overheidsbeleid, zijn
zonnevelden noodzakelijk. Dit is o.a. verwoord in de RES 1.0 van de regio Achterhoek (zie paragraaf
3.4.3 van deze Ruimtelijke Onderbouwing), het ‘Koersdocument Doetinchem natuurlijk duurzaam’, de
coalitie-agenda 2018-2022 van de gemeente Doetinchem (energieneutraal in 2030) en in de
gemeentelijke beleidsdocument ‘Duurzame energieopwekking in Doetinchem’. In dit laatste
beleidsdocument is bijvoorbeeld benoemd dat bij het realiseren van duurzame energie bronnen het de
voorkeur heeft eerst te kijken naar de beschikbare ruimte op daken. Dan te kijken naar locaties die
dubbel gebruikt kunnen worden (denk aan overkapping van parkeerterreinen, combinaties met
waterberging, ruimte langs infrastructuur braakliggende terreinen, etc.) en gronden welke in aanmerking
komen voor natuurontwikkeling en inefficiënt gelegen en slechte landbouwgronden. En pas dan andere
gronden in aanmerking te laten komen. Echter, zo is aangegeven, weten we dat we met alleen gebruik
van beschikbare ruimte in stedelijk gebied onvoldoende ruimte hebben om de benodigde energie op te
wekken. Zo blijkt uit onderzoek dat de gemeente met het volleggen van daken tot maximaal 12% van
de opwekopgave kan worden gekomen. Daarbij komt dat bepaalde type opwekinstallaties zich nu
eenmaal niet laten inpassen in de stedelijke omgeving. Het daadwerkelijk ontstaan van een initiatief op
een bepaalde locatie is ook afhankelijk van milieu-, sociaal/ culturele, economische en technologische
aspecten. Gezien de versnelling die nodig is om de energieneutraliteitsambitie te behalen kan de
gemeente niet eerst het ene doen, voor de gemeente aan het andere begint (zo is weergegeven). Wel
vindt
de
gemeente
het
belangrijk
dat
er
gebieden
vrijblijven
van
duurzame
energieopwekkingsinitiatieven en dat er ruimte blijft voor de landbouw om zich te ontwikkelen. Om die
reden staat de gemeente initiateven in het Gelders Natuur Netwerk in principe niet toe en stelt de
gemeente een maximum van 3% aan het gebruik van landbouwgrond voor grootschalige zonneparken.
Wanneer de energievraag in de gemeente volledig duurzaam wordt opgewekt, zullen initiatieven tegen
elkaar afgewogen gaan worden en zullen keuzes gemaakt worden. Dit grondgebonden zonneveld van
8,8 hectare bruto, waarvan 5,9 hectare wordt aangewend voor het plaatsen van de panelen, het
inkoopstation, het hekwerk, de transformatoren en de ontsluitingsweg, draagt bij aan de lokale
energiebehoefte.
De locatiekeuze voor het voorliggende zonnepark is zorgvuldig tot stand gekomen. Het zonneveld
binnen dit projectgebied is hier landschappelijk en natuurlijk inpasbaar, past binnen de maat en schaal
van het landschap en wordt ingepast binnen de aanwezige structuren. Zie hiertoe paragraaf 2.8.3 van
deze Ruimtelijke Onderbouwing. Met de ontwikkeling van het zonnepark wordt aangesloten op de
huidige en potentiële kwaliteiten in en om het projectgebied. Daarnaast zijn er relatief weinig
omwonenden en ligt het projectgebied op een gunstige locatie ten aanzien van de netaansluiting waarop
kan worden aangesloten, waardoor het plan uitvoerbaar is.
Op 2 september 2021 heeft TenneT aangekondigd dat zij structurele congestie verwacht in het 150 kV
net van o.a. Gelderland gedurende de periode 2021 – 2029. TenneT heeft onderzoek naar de
mogelijkheden voor congestiemanagement opgestart en de resultaten worden hiervan in de eerste
maanden van 2022 verwacht. Voor het Zonnepark Keppelseweg heeft dit geen invloed. LC Energy is
in 2018 met dit initiatief begonnen en is al lange tijd in gesprek met de lokale netbeheerder Liander. In
februari 2019 heeft LC Energy een offerte ontvangen van Liander voor een 10 MVA
elektriciteitsaansluiting op het onderstation Doetinchem. Deze offerte heeft LC Energy in februari 2019
in opdracht gegeven. Daarnaast is ook de Aansluit en Transport Overeenkomst getekend. Daarmee is
de aansluiting en transportcapaciteit voor dit project vastgelegd en gegarandeerd. Sindsdien is er
regelmatig overleg met Liander waarin LC Energy hen op de hoogte stellen van de ontwikkelingen m.b.t.
het voorliggende plan.

Momenteel is het projectgebied nog agrarisch in gebruik. Dit agrarische gebruik wordt gedurende de
looptijd van het zonnepark (30 jaar) gestaakt. Na het uitvoeren van de werkzaamheden ter oprichting
van het zonnepark zal de bodem verder niet worden aangetast. Realisatie van een zonnepark, met een
bloem- kruidenrijk grasland als vaste onderbegroeiing, kan op deze plek voor de komende decennia
een stabiele situatie bieden waar geen chemicaliën (kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen)
worden toegepast. Dit biedt kansen voor verbetering van het bodemleven, de bodemstructuur,
verbetering van het zelfreinigend vermogen en daarnaast extra habitat voor bestuivers en
plaagbestrijders. Onder de panelen kan het water ook infiltreren, vanwege het feit dat er 2 centimeter
ruimte wordt aangehouden rondom de individuele panelen op stellages. Het water stroomt zo niet alleen
aan de onderkant van de stellages, maar ook aan de bovenkant en in de middelste delen van stellages.
Er zijn derhalve geen nadelige effecten voor de bodem te verwachten. Na ontmanteling van het
zonnepark, na 30 jaar, wordt het projectgebied weer agrarisch in gebruik genomen.
De looptijd van het zonnepark betreft 30 jaar. Hierna wordt het zonnepark ontmanteld. Dit is geborgd
in de omgevingsvergunning.
De toe te voegen landschapselementen blijven minimaal de 30 jaar van de looptijd van de vergunning
behouden. Na afloop van deze termijn wordt afgewogen welke landschapselementen daarna nog
behouden blijven, en welke verwijderd worden. Dit wordt bepaald in afstemming met omwonenden en
op basis van de dan geldende landschappelijke en ecologische inzichten, beleidsmatige
uitgangspunten en wettelijke vereisten.

3.3.5 Conclusie provinciaal beleid
De ontwikkeling van een zonneveld past binnen het beleid en de landschappelijke kernkwaliteiten van
de provincie Gelderland en geeft invulling aan de duurzaamheidsopgave.

3.4

Regionaal beleid

3.4.1 Akkoord van Groenlo 2009 en 2013
Om klimaat en duurzaamheid op de politieke agenda te krijgen is in 2009 het Akkoord van Groenlo
(AvG) opgesteld. Op 30 september 2009 hebben de acht Achterhoekse gemeenten; Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk zich uitgesproken
over het AvG. Een van de ambities was om uiteindelijk in de Achterhoek 100 % duurzame
energieopwekking willen realiseren op lange termijn. In het Local Action Plan is vervolgens
gekwantificeerd hoe de Achterhoek de doelstellingen uit het AvG kan bereiken. De ambitie zoals om in
2030 energieneutraliteit na te streven, is overgenomen in de Achterhoek Agenda 2020.
Op 27 november 2013 ondertekenden de acht Achterhoekse gemeenten het Akkoord van Groenlo 2013
(AvG’13). In dit akkoord is hebben de gemeente de volgende afspraken gemaakt:
• Vastbesloten te zijn zich te blijven inzetten voor de realisatie van de duurzaamheidsdoelstelling
uit de Achterhoek Agenda 2020;
• Een duidelijke visie te hebben over duurzaamheid waarin de energietransitie een belangrijke
impuls is voor de economische ontwikkeling van de Achterhoek;
• Te streven naar een energie-neutrale Achterhoek in 2030 door inzet op grootschalige
energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.
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3.4.2 Energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek
In oktober van 2014 is door de Colleges van de acht Achterhoekse gemeenten besloten om de regionale
Uitvoeringsagenda van de Regio Achterhoek aan te vullen met een “Uitvoeringsagenda Achterhoek
Energieneutraal 2030’. Deze uitvoeringsagenda moet energiebesparende en duurzame
energieopwekkende projecten omvatten waaruit resultaten voortvloeien. Deze agenda is noodzakelijk
om de gezamenlijke ambitie, Achterhoek energieneutraal in 2030 te behalen. De doelstellingen voor
energiebesparing zijn 20% voor elektriciteit en 55% op gas in 2030. De ambitie die is afgesproken in
het AvG’13 is in 2015 uitgewerkt in de Energietransitienota Duurzame Energie Achterhoek. Tot 2030
moeten we in de Achterhoek in totaal nog 2.587.700 zonnepanelen plaatsen. Dit betekent een
oppervlakte van ongeveer 415 hectare.
De Energietransitienota is vervolgens in maart 2016 uitgewerkt in de Regionale uitvoeringsagenda
duurzame energie Achterhoek. De Regionale uitvoeringsagenda heeft als doel een totaaloverzicht te
geven van de lopende en geplande projecten en tegelijkertijd inzicht te geven aan welke projecten nu
prioriteit gegeven zou moeten worden en welke projecten de gemeenten gezamenlijk op kunnen
pakken. Ook is inzichtelijk gemaakt in hoeverre de plannen aansluiten op het behalen van de
doelstelling om in de Achterhoek in 2030 energieneutraal te zijn. Tot 2030 kan 118 GWh op daken van
bedrijven en 353 GWh via veldopstellingen worden opgewekt. Het benodigde grondoppervlak voor
veldopstellingen is circa 415 ha. Dit is circa 0,3% van de oppervlakte van de regio Achterhoek (156.107
ha.2).
Met de realisatie van in dit geval 8,8 hectare bruto zonneveld wordt voor een deel bijgedragen aan de
doelstellingen uit de Regionale uitvoeringsagenda.
3.4.3 Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES Achterhoek)
Eén van doelen van het Klimaatakkoord is om in 2030 35 terawattuur (TWh) aan grootschalige energie
op te wekken via zon en wind op het vaste land. Dat levert in 2030 49% minder CO2 -uitstoot op ten
opzichte van 1990. In 2050 kan Nederland zelfs zo goed als energieneutraal zijn met een vermindering
van 95%. Om deze landelijke opgave te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale
Energiestrategie (RES) op te stellen, waarin de mogelijkheden voor opwekking van duurzame
elektriciteit en warmte in hun regio worden onderzocht. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk staan samen voor de uitdaging
om te onderzoeken hoeveel de regio aan TWh bij kan dragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh.
Dit doen ze in samenwerking met stakeholders, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en
netbeheerder Liander onder het motto ‘Samen d’ran’. De samenwerkende gemeenten in de Achterhoek
zien de RES ook als een kans om concrete stappen te zetten in de eigen gezamenlijk ambitie:
energieneutraal in 2030. Aan deze ambitie wordt binnen de regio al jaren gewerkt.
De Achterhoek heeft in de concept-RES aangeboden om in 2030 1,35 TWh duurzame energie te
kunnen produceren met inzet van zon en wind. Hierbij wordt gestreefd om 0,35 TWh te produceren met
inzet van grootschalig zon-op-dak (o.a. bedrijfsmatige en agrarische panden). Een conservatieve
schatting van de maximale realistische potentie voor grootschalig zon op dak bedraagt 0,49 TWh
(Provinciale Basis studie zon, 2021). Vanwege de aanzienlijke inspanningen die verricht moeten
worden om zon op dak te realiseren is besloten om vooralsnog te streven naar in ieder geval 0,35 TWh
energieproductie. Blijken innovaties een hoger productieniveau mogelijk te maken, dan zal niet
nagelaten worden dit te realiseren.

Hiermee resteert een opgave van 1.0 TWh voor zon op land en wind. Omdat niet iedere dag de zon
schijnt en het niet altijd waait, is het noodzakelijk om een mix van zon en wind te hanteren. Ook is het
energienet gebaat bij een gelijke verdeling. In de RES 1.0 is de meest adequate zon-wind-verhouding
samengesteld op:
• Zon op dak: 0,35 TWh
• Zon op land: 0,21 TWh
• Wind: 0,79 TWh
Hiervan is al een deel gerealiseerd, en wordt een deel met zekerheid gerealiseerd. Voor zon op land
rest dan nog een opgave van 0,013 TWh. De Achterhoekse gemeenten hebben al bestaand beleid dat
voorziet in de toelating van zonneparken. Dit geldt ook voor de gemeente Doetinchem. De opgave voor
zonneparken kan binnen deze kaders worden gerealiseerd. Het voorliggende plan past hier binnen.

3.5

Gemeentelijk beleid

3.5.1 Structuurvisie Doetinchem 2035
In de structuurvisie van de gemeente Doetinchem 2035 (vastgesteld door de raad op 26 september
2013) zijn wensbeelden opgesteld voor het buitengebied. Het projectgebied ligt in het bos- en
landgoederenlandschap en tevens is deze omgeving aangemerkt als ‘visie ontwikkelen over functie in
het buitengebied’. Het wensbeeld voor landschap is een uitermate gevarieerd beeld waarbinnen de
afwisseling van de verschillende landschapstypen, karakteristieken en bijzondere plekken een uiterst
aangename beleving teweeg brengen. In het ideale landschap bestaat er een harmonieuze verhouding
tussen de verschillende functies in het buitengebied en wordt de ruimtelijke esthetiek nergens
indringend verstoord.
De structuurvisie biedt ruimte voor het koppelen van functies binnen de omgeving van het projectgebied.
Het toevoegen van nieuwe functies mogen niet ten kosten gaan van de ruimtelijke esthetiek.
Opgaven voor Langerak
Het buurtschap Langerak bevindt zich op een landschappelijke verhoging met op zichtafstand de
uiterwaarden van de Oude IJssel en aan de andere kant de Kruisbergse bossen. Twee zeer waardevolle
gebieden die als het ware heimelijk verweven zijn met een deel van de bebouwing van Langerak. In het
buurtschap zijn de aanwezige niveauverschillen hier en daar nog heel goed te zien aan de verschillende
stijlranden, soms heuse niveausprongen. De gemiddelde passant komt die niet tegen. Ze lijken verstopt.
Er liggen kansen om de oude entree naar de stad Doetinchem nog meer impact te geven en de banden
aan te halen. Ook moet het mogelijk zijn om de verschillende kwaliteiten langs de Keppelseweg,
variërend van het industrieel relict, tot de bijzondere landschapselementen sterker naar voren te laten
komen. De relatie met aan de ene kant de uiterwaarden en aan de andere kant de hoger gelegen
bossen, zou veel meer voelbaar gemaakt kunnen worden.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
De voorgenomen realisatie van het zonneveld dient niet ten koste te gaan van aanwezige
niveauverschillen in het maaiveld. Met de invulling van het zonneveld wordt het reliëf niet aangetast.
De inrichting (en de opstelling met panelen) volgt zoveel mogelijk de contouren van het natuurlijk reliëf
en het perceel.
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Met de ontwikkeling van het zonneveld wordt de kans gegrepen om een deel van de oorspronkelijke
kleinschaligheid in het projectgebied terug te brengen. Dit gebeurt middels aanplant van een losse
landschappelijke haag langs de zuidoostelijke kavelgrens en met een omzoming van inheems struweel
langs het erf van de Keppelseweg 300. Hiermee wordt ook ongewenst zicht op het zonneveld vanuit
omwonenden gefilterd. Het zonneveld wordt verder zo minimaal mogelijk ingepakt, hiermee wordt het
zicht op de landduin (het kenmerkende reliëf) en de bosrand van landgoed Hagen behouden. Dit was
mede een wens van de omwonenden en passanten in het gebied.
Het voorgenomen plan past hiermee binnen de gemeentelijke structuurvisie.
3.5.2 Duurzame energieopwekking in Doetinchem
In februari 2016 heeft de gemeenteraad het Koersdocument Doetinchem Natuurlijk Duurzaam
vastgesteld. In dit document heeft de gemeente de focus gelegd op het thema energie met als doel om
in 2030 energieneutraal te zijn. Vervolgens is er een interactief traject gestart met inwoners en
belanghebbenden en heeft het koersdocument uiteindelijk geleidt tot het beleidsdocument ‘Duurzame
energieopwekking in Doetinchem’ opgesteld om kaders te bieden aan ontwikkelingen teneinde de
gemeente in 2030 geheel in eigen energiebehoefte op duurzame wijze te voorzien. De beleidsnotitie is
uiteindelijk in de raad van 25 april 2019 vastgesteld. In de beleidsnotitie is het volgende aangegeven:
“Volgens ons is de eerste stap de kaders vast te stellen waaraan de opwekking van duurzame energie
moet voldoen. In dit plan zijn de uitgangspunten geschetst. Wij vinden het belangrijk dat
opwekkingsinitiatieven samen met belanghebbenden vormgegeven worden, waarbij ruimte geboden
wordt aan medezeggenschap. We willen dat onze inwoners meeprofiteren van de kansen en
opbrengsten. Ook willen we een eerlijke verdeling van deze lusten. De lusten kunnen in verschillende
vormen tot uiting komen en van meerwaarde zijn voor mens of landschap. Daarbij blijven we als
gemeente oog houden voor onze landschappelijke cultuurhistorische waarden. Waar nodig herstellen
we deze en indien mogelijk gaan we voor versterking.”
De uitgangspunten die worden geschetst zijn als volgt:
• Uitgangspunt 1: Alle bronnen en vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig;
• Uitgangspunt 2: Initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden samen met de
omgeving en belanghebbenden vormgegeven;
• Uitgangspunt 3: Initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking worden
landschappelijk ingepast
Ad 1.
Bij de realisatie van duurzame energiebronnen heeft het de voorkeur eerst naar de beschikbare ruimte
op daken te kijken. Dan naar locaties die dubbel gebruikt kunnen worden, en naar inefficiënt gelegen
en slechte landbouwgronden. En dan pas andere gronden. Met alleen het gebruik van beschikbare
ruimte in stedelijk gebied is er onvoldoende ruimte om de benodigde energie op te wekken. Omdat er
ook ruimte moet zijn voor de landbouw om zich te ontwikkelen worden initiatieven in het Gelders Natuur
Netwerk in principe niet toegestaan en is er een maximum van 3% aan het gebruik van
landbouwgronden voor grootschalige zonneparken gesteld.
Ad 2.
De gemeente wil voorkomen dat inwoners geconfronteerd worden met een locatie die al vast ligt, een
definitieve invulling en een inrichting waar weinig of geen invloed meer op uit te oefenen is. Afstemming
is belangrijk. De gemeente wil ook een eerlijke verdeling van de lusten. Samenwerken met de omgeving

en belanghebbenden en het daarbij bieden van ruimte voor lokaal medezeggenschap is een vereiste
bij alle grootschalige duurzame initiatieven.
Als voorwaarden hierbij wordt dan ook gesteld dat:
- initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking tot stand komen middels een door de
initiatiefnemer, in samenwerking met omwonenden en belanghebbenden opgesteld
participatieplan;
- initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking voor minimaal 50% opengesteld
worden voor medezeggenschap door de omgeving.
Ad 3.
Afhankelijk van de omvang van een initiatief en de locatie moet een inrichtingsplan worden gemaakt
dat aansluit op het gebied en met experts en omwonenden en belanghebbenden is afgestemd. Door
met de ontwikkeling van duurzame initiatieven ook ruimtelijke kwaliteit toe te voegen in een gebied
wordt de acceptatie voor het initiatief vergroot.
Als voorwaarden die hierbij gesteld worden zijn:
- bij het ontstaan van een grote concentratie zonnevelden vraagt biodiversiteit en ruimte voor
landbouw een specifieke afweging;
- geen onherstelbare schade aan het landschap;
- landschappelijk goed ingepast.
Zon als bron van duurzame energie
In de beleidsnotitie is met betrekking tot de realisatie van zonnevelden het volgende opgenomen.
“Zonnevelden worden gezien als een grootschalige bron van duurzame energieopwekking.
Uitganspunten 2 en 3 uit dit beleidskader zijn van toepassing. Voor zonnevelden geldt dat maximaal
3% van de landbouwgrond hiervoor gebruikt mag worden. Daarnaast zijn zonnevelden niet toegestaan
in gebieden die onderdeel uitmaken van het Gelders Natuur Netwerk. De meeste mogelijkheden voor
zonnevelden liggen in het buitengebied. Maar ook langs infrastructuur en op bedrijventerreinen en
woonwijken die in (her)ontwikkeling zijn en waarvan de ontwikkeling nog een lange tijd duurt, zijn
mogelijkheden voor een zonneveld. Voor een zonneveld is altijd een omgevingsvergunning nodig. In
de meeste gevallen is ook een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Bij
deze procedure wordt getoetst aan wet- en regelgeving (schittering, flora- en fauna, etc.).”
Landschappelijke inpassing
Voor zonnevelden gaat het in eerste instantie om inpassingen in een bestaand landschap, waarbij
karakteristieken behouden of zelfs versterkt kunnen worden. Doetinchem kent verschillende
landschapstypen. Om op hoofdlijnen uitspraken te doen wordt een vereenvoudiging gehanteerd in
open, halfopen en besloten landschappen. Het projectgebied van zonneveld Keppelseweg valt te
plaatsen in een besloten landschap. In het beleidsdocument Duurzame energieopwekking in
Doetinchem wordt het volgende gezegd over de mogelijkheden binnen besloten landschappen:
“De Achterhoek kent verschillende relatief besloten landschappen. Het zogenaamde
coulisselandschap, met veel singels, houtwallen, bosjes en daartussen de gevarieerde invulling van
weides, heide en akkers, is zo kenmerkend voor deze streek. In de Structuurvisie spreken we van het
kampenlandschap en het bos- en landgoederenlandschap.
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De typering:
• Lijnvormige groene opgaande beplantingen zoals statige laanbeplantingen, (hak-)houtsingels,
houtwallen.
• Door beplante perceelsgrenzen ontstaan, door groen omsloten, kamers in het landschap.
• Bosjes en landerijen vormen een kleinschalig en gevarieerd landschap.
Aanknopingspunten
Besloten landschappen kenmerken zich door samenhangen van historische wegen, bebouwing en een
rijke scharkering aan weg- en landschappelijke beplantingen, die samen leiden tot een besloten
landschapsstructuur, daarom:
• Maak gebruik van aanwezige groene kamers en behoud doorzichten door/in de kamers; voorkom
dat de zonnevelden domineren.
• Hoogte is flexibel, maar zonneveld blijft ondergeschikt aan de kamerstructuur.
• Handhaaf en herstel de kamerstructuur en maat en schaal van het landschap.
• Respecteer de hiërarchie in met name de landgoederenzone, denk aan de karakteristieke
lanenstructuur.”
Met de ligging van het projectgebied tegen de Keppelseweg moet rekening worden gehouden met de
kaders die worden gegeven voor ontwikkelingen in de nabijheid van infrastructuur:
“Houd afstand tot infrastructuur, natuur, bebouwing en cultuurhistorische waarden. Bepaal hoeveel
afstand nodig is om respectvol om te gaan met de omgeving. Het bepalen van de afstand is maatwerk
en afhankelijk van:
• de aard van de omgeving;
• maat en schaal van de ruimte;
• de snelheid waarmee men de locatie passeert of wijze van beleven;
• de context.”
Combineren van zon en wind
Wind en zon zijn complementair aan elkaar zijn. De duurzame energievormen vullen elkaar aan, ook
op aansluiting. Door gebruik te maken van verschillende energiebronnen, is er een gelijkmatiger aanbod
van energie op het net en is de energievoorziening minder kwetsbaar. Bij elk grootschalig initiatief moet
gekeken worden naar de mogelijkheid om te combineren.
Energieopslag
Opslag van energie zal in de toekomst een belangrijke schakel zijn voor meer balans op het netwerk.
Zowel opslag in accu’s aan huis, al dan niet met behulp van een elektrische auto, als op grote schaal
door bijvoorbeeld het omzetten van energie in waterstof. Elke opslagvorm heeft zijn voor- en zijn
nadelen. Naast het rendement zijn prijs en technische haalbaarheid belangrijk om een opslagmethode
te beoordelen. Veel technologieën voor opslag en omzetting zijn nog erg duur, danwel hebben last van
huidige wet- en regelgeving. De gemeente ziet op dit moment duidelijk dat voor energieopslag nog geen
echt goede kant en klare oplossing is. De gemeente vindt het van belang om ontwikkelingen en
innovaties de ruimte te bieden om te komen tot (nieuwe) opslagsystemen. Bij elk nieuw grootschalig
initiatief dat zich aandient vraagt opslag aandacht.

Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Uitgangspunt 1 stelt dat alle mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken binnen de gemeente
nodig zijn teneinde de doelstelling van 2030 te halen. Het stelt een grootschalig zonneveld in het
buitengebied mogelijk onder de volgende voorwaarden:
• mits niet in Gelders Natuur Netwerk;
• in samenwerking met omgeving;
• landschappelijk ingepast;
• waar mogelijk dubbel ruimtegebruik;
• maximaal 3% landbouwgrond
Het zonneveld Keppelseweg past binnen deze voorwaarden. Het zonneveld (de zonnepanelen en
andere toebehoren) ligt niet in het Gelders Natuur Netwerk en wordt landschappelijk ingepast.
Bovendien wordt met de realisatie van dit plan de 3% grens niet overschreden. 3% van het
landbouwgebied in de gemeente Doetinchem betekent maximaal 126 hectare van de in totaal 2400
hectare. Tot op heden is er een omgevingsvergunning voor het zonnepark Bahrseweg met een
oppervlakte van 13 hectare vergund. Samen met het voorliggende zonnepark van circa 8,5 hectare blijft
dit ruim onder de maximale grens van 126 hectare.
Ook is er gedeeltelijk sprake van dubbel ruimtegebruik. Naast het opwekken van zonenergie is het
versterken van ecologische waarde in het gebied een belangrijk thema. Hiertoe wordt het maaiveld met
vier vegetatie typologieën ingericht. Deze variatie is goed voor de insectenstand. Deze ontwikkeling is
ook gunstig voor andere fauna waarvoor insecten een voedselbron zijn, zoals de das. Daarnaast zal
het beheer plaatsvinden met behulp van schapen.
Er is ook samenwerking gezocht met de omgeving. De omgeving is betrokken bij de planvorming en de
landschappelijke inpassing. Direct omwonenden hebben bijvoorbeeld aangegeven geen zicht te willen
op de panelen. Locatie-specifiek wordt daarom beplanting toegepast. Omwonenden krijgen bovendien
de mogelijkheid om financieel te participeren. Dit is opgenomen in het separaat bijgevoegde document
‘Zonnepark Keppelseweg participatiedocument’.
Over de voorwaarde dergelijke ontwikkelingen landschappelijk in te passen wordt onder uitgangspunt
3 dieper ingegaan. Hierin wordt gesteld dat het projectgebied van zonneveld Keppelseweg, gelegen
binnen het ensemble van een bos- en landgoederenlandschap, valt te classificeren binnen het besloten
landschap. Met de genoemde aanknopingspunten wordt verzocht rekening te houden met de
karakteristieken van het landschap en deze te versterken en gebruik te maken van de groene kamers
en de historische structuren waarbinnen de zonnevelden niet mogen domineren. Er is dan ook een
inrichtings- en beplantingsplan opgesteld waarbij, voor zover relevant, is ingespeeld op deze
aanknopingspunten.
In het voorliggende plan is geen koppeling te maken tussen zon en wind. In het projectgebied en de
directe omgeving van het zonneveld staat geen windturbine en in de RES 1.0 Achterhoek is de
omgeving van de Keppelseweg niet aangeduid als zoeklocatie windturbines. Windturbines zijn vanwege
geringe afstanden ten opzichte van woonbebouwing niet realiseerbaar.
In de nabije toekomst zal energieopslag een belangrijk onderdeel vormen van het energiesysteem. Met
name wanneer er regelmatig een overschot is aan zonne-energie en windenergie zal er met
energieopslag, o.a. in de vorm van batterijen, een financieel haalbare business case mogelijk moeten
zijn. Echter, op dit moment zijn er slechts enkele experimentele batterij opslag systemen operationeel
in Nederland en deze bevinden zich op de meest optimale locaties (in combinatie met grootschalige
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zonne-energie en windenergie projecten). Om een energieopslag systeem financieel haalbaar te maken
is een stapeling noodzakelijk van verschillende verdienmodellen (o.a. FCR, aFFR, EPEX (Day Ahead,
Intraday en onbalans) en GOPACS). Echter, de meeste van deze markten zijn nog zeer onvoorspelbaar
voor de lange termijn waardoor de investering in batterij opslag nog erg risicovol is. Dit maakt het ook
moeilijk om hiervoor vreemd vermogen te lenen bij een bank. Om deze reden heeft initiatiefnemer
ervoor gekozen om op dit moment energieopslag niet mee te nemen in dit project. Echter, zodra de
omstandigheden veranderen en er wel een financieel haalbare situatie ontstaat met energieopslag, kan
opnieuw worden afgewogen of het project in de toekomst kan worden uitgebreid met energieopslag.

3.5.3 Conclusie gemeentelijk beleid
De realisatie van het zonneveld Keppelseweg past binnen de gemeentelijke beleidskaders.

3.6

Conclusie

Uit de voorgaande beleidstoets is gebleken dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen het nationale,
provinciale, regionale en het gemeentelijk beleid.

4
4 WAARDENTOETS
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de impact van de ontwikkeling op de verschillende waarden beschreven.
Hieronder vallen flora & fauna, archeologie, cultuurhistorie en water. Er wordt beschreven wat er is
onderzocht en welke resultaten hieruit zijn gekomen. Vervolgens wordt hier een conclusie uit getrokken
met betrekking tot de ontwikkeling.

4.2

Natuurwaarden

De Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen: de bescherming van soorten, de bescherming
van gebieden en de bescherming van houtopstanden.
Soortenbescherming
De voorgenomen ontwikkeling is getoetst aan de Wet Natuurbescherming. Hiertoe is een Toetsing Wet
natuurbescherming uitgevoerd. Het onderzoek (‘Toetsing Wet natuurbescherming, Zonneveld
Kraaijvanger, Doetinchem) is als separaat document toegevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing.
Het projectgebied biedt een potentieel habitat voor een aantal beschermde soorten. Hoewel er geen
gerichte en uitgebreide veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op basis van de beschikbare
literatuurgegevens en eenmalig veldbezoek vastgesteld dat het terrein mogelijk van belang is voor
enkele algemeen beschermde soorten met een landelijke vrijstelling en voor enkele soorten zonder
deze vrijstelling. Voor veel soorten maakt het projectgebied onderdeel uit van het leefgebied van de
betreffende soort. Dit betreft echter geen essentieel onderdeel van het leefgebied. Er zijn wel enkele
aandachtspunten:
Vleermuizen
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied is niet noodzakelijk mits de
verlichting tot het uiterste minimum wordt beperkt.
Das
Met de landschappelijke inrichting wordt rekening gehouden met deze soort. Het projectgebied zal
daardoor voor dassen toegankelijk blijven en geschikter worden als foerageergebied.
Grondgebonden zoogdieren
Om het projectgebied toegankelijk te houden voor grondgebonden zoogdieren wordt aanbevolen om
waar mogelijk een hekwerk te gebruiken met 10-20 cm afstand tot de grond.
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Broedvogels
Voor alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod op
handelingen die opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen of te beschadigen, of nesten van
vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. In veel situaties
kan dit voorkomen worden door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.
Verder dient er bij de werkzaamheden rekening gehouden te worden met nesten van vogels en de
algemene zorgplicht
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Nader onderzoek of een ontheffing is niet noodzakelijk, maar ten behoeve van steenuil kunnen er kasten
worden opgehangen.
Reptielen
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming
voor reptielen niet noodzakelijk. Er zijn wel mogelijkheden om het projectgebied geschikt te maken voor
levendbarende hagedis en hazelworm.
Amfibieën
Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is in het kader van de Wet natuurbescherming
voor amfibieën niet noodzakelijk. Er liggen wel kansen om het leefgebied van deze soorten te
verbeteren.
Beheer
Vanuit het perspectief van ecologie is het gunstig om ruimte tussen de panelen te houden. Dit draagt
bij aan de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Maaibeheer is gunstiger dan begrazing, met name
voor de verschraling. Als op locatie niet wordt ingezaaid zijn ook geen resultaten te verwachten.
Gebiedsbescherming
Natura 2000-gebieden betreffen een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura
2000 bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/43/EEG)
en de gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze
gebieden worden in Nederland op grond van de Natuurbeschermingswet 1998, inmiddels Wet
Natuurbescherming) beschermd. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS) betreft een
netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat
planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Natura 2000-gebieden: niet stikstof gerelateerde effecten
In de omgeving van het projectgebied liggen diverse Natura 2000-gebieden (zie figuur 8). Op ruim 8 km
afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied: Rijntakken. De aard van de voorgenomen
werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend tot het projectgebied of in de zeer
directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden, de invulling
van de tussenliggende gebieden en de voorgenomen werkzaamheden is er derhalve geen reden om
aan te nemen dat er kans is op een belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied, zij
het door een rechtstreekse invloed, cumulatieve invloed of externe werking.

Figuur 8: Ligging projectgebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden (bron: Provincie Gelderland)

Natura 2000-gebieden: Stikstof gerelateerde effecten
Activiteiten die in het kader van de aanleg van het zonneveld worden uitgevoerd, kunnen door de
uitstoot van stikstof, wel negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden. Ditzelfde geldt voor
werkzaamheden die in de gebruiksfase worden uitgevoerd. Om te bepalen of met de nieuwe
ontwikkeling/inrichting negatieve effecten op een Natura 2000-gebied plaatsvindt door de uitstoot van
stikstof tijdens de aanlegfase en tijdens de gebruiksfase, is een berekening uitgevoerd met Aerius
calculator. De berekening is uitgevoerd aan de hand van de op de werklocatie in te zetten voer- en
werktuigen met benodigde draaiuren en het wegverkeer van en naar het terrein.
De werkzaamheden behorende bij de aanleg en ingebruikname van het zonneveld aan de
Keppelseweg in Doetinchem en de bijbehorende landschappelijke inpassing heeft geen
depositieresultaten boven 0,00 mol/ha/jaar tot gevolg. Hiermee is een vergunning in het kader van de
Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof, niet aan de orde voor de desbetreffende werkzaamheden.
De Aerius-berekening is separaat bijgevoegd (Aerius-rapport Zonneveld Keppelseweg).
Houtopstanden
Er worden binnen het projectgebied geen bomen gekapt. Een nadere toetsing van houtopstanden is
daarom niet noodzakelijk.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)/ Gelders Natuurnetwerk (GNN)
Het projectgebied ligt direct tegen het NNN aan, maar maakt hier geen deel van uit (zie figuur 9),
behoudens een kleine strook natte landnatuur, welke behouden blijft. Het NNN kent geen externe
werking. Een toetsing aan het NNN-beleid is daarom niet noodzakelijk. Er kan bij de landschappelijke
inpassing wel rekening gehouden worden met het NNN door hier op aan te sluiten. Het betreft hier
deelgebied 18 van het NNN. Ontwikkelingsdoelen waar op gericht kan worden zijn
verbeteren/realiseren van het leefgebied van de das, steenuil, amfibieën en reptielen.
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Met het voorliggende plan wordt ook daadwerkelijk ingezet op het versterken van ecologische waarde
in het gebied. Hiertoe wordt het maaiveld met vier vegetatie typologieën ingericht. Deze variatie is goed
voor de insectenstand. Deze ontwikkeling is ook gunstig voor andere fauna waarvoor insecten een
voedselbron zijn, zoals de das.

Figuur 9: Ligging projectgebied ten opzichte van het GNN, waarbij met rode pijl het projectgebied is aangegeven.

4.3

Archeologische waarde

Aardkundige, archeologische waarden moeten zoveel mogelijk worden behouden. Op basis van het
verdrag van Malta en de wet op de archeologische monumentenzorg is het uitgangspunt gesteld om
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk terplekke te bewaren en maatregelen te nemen om dit te
bewerkstelligen.
De verstoorder van de bodem is verantwoordelijk voor het behoud van de archeologische resten. Daar
waar behoud ter plekke niet mogelijk is, betaalt de verstoorder het archeologisch onderzoek en de
mogelijke opgravingen. Voor ruimtelijke plannen die archeologische waarden bedreigen, moeten
betrokken partijen in beeld brengen welke archeologische waarden in het geding zijn.
Uitgevoerd onderzoek
Ten behoeve van het voorliggende plan heeft een archeologisch bureauonderzoek plaatsgevonden.
Het rapport is opgenomen in de separate bijlagen.
Het doel van het archeologische bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde
archeologische verwachting voor het projectgebied. Op basis van de landschappelijke ligging op een
rivierterras Allerød, afgedekt door dekzandwelvingen, een dekzandrug en een land-/rivierduin is aan
het projectgebied wat het rivierterras betreft een onbekende verwachting toegekend voor
vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum. Aan het afdekkende pakket is voor de noordwestelijke
helft van het projectgebied een hoge verwachting toegekend voor zowel vuursteenvindplaatsen uit het
Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum als voor nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en
met de Volle Middeleeuwen (tot in de 13e eeuw) en een lage verwachting voor bebouwingsresten vanaf

de Late Middeleeuwen (vanaf de 13e eeuw) tot en met de Nieuwe tijd. Aan het afdekkende pakket is
voor zuidoostelijke helft van het projectgebied geen verwachting toegekend voor zowel
vuursteenvindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum tot en met het Neolithicum als voor
nederzettingsresten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd.
Op grond van het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 van de gemeente Doetinchem geldt voor het
grootste deel van het projectgebied de dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting 1 en
voor een klein deel de dubbelbestemming Waarde – Archeologische verwachting 2. Dit betekent
respectievelijk dat bij bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 0,4 m dan wel 250 m2 en dieper
dan 0,3 m archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Voor de aanleg van bloemrijk grasland, het
struweel, het onderhoudspad en de transformatorstations (54 m 2) wordt de bodem niet dieper dan de
hierboven genoemde archeologische ondergrenzen verstoord. De verstoring van de bodem dieper dan
de archeologische ondergrenzen betreft het plaatsen van palen voor de zonnepanelen met een totaal
oppervlak van 3,5 m2 en het aanleggen van kabelsleuven met een totaal oppervlak van 180 m 2, wat
neerkomt op in totaal 183,5 m2. Aangezien minder dan 250 m2 van de bodem dieper dan de
archeologische ondergrenzen wordt verstoord, is geen archeologisch noodzakelijk.
Conclusie
Er worden, met de realisatie van het zonneveld, geen archeologische waarden in het geding gebracht.
Nader archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk.

4.4

Cultuurhistorie

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten
monumenten, ook cultuurhistorische waarden in het projectgebied worden meegewogen bij een
afwijkingsbesluit in het kader van de Wro.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
In het projectgebied bevinden zich geen rijks- of gemeentelijke monumenten. Daarnaast houdt het plan
rekening met bestaande kavelgrenzen, omliggende beplanting en cultuurhistorische lijnen in het
landschap. Er worden, met de realisatie van het zonneveld, geen cultuurhistorische waarden in het
geding gebracht.

4.5

Water

De toelichting van een omgevingsvergunning dient, conform artikel 3.1.6, lid 1 onder b van het Besluit
ruimtelijke ordening, een beschrijving te bevatten van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden
met de gevolgen voor de waterhuishouding. In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op het voor dit plan
relevante waterbeleid. Vervolgens is de huidige en toekomstige waterhuishoudkundige situatie van het
projectgebied beoordeeld.
Europees beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is
bedoeld om in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren.
De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater,
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overgangswateren (waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum
voor het bereiken van gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel
(derogatie) verleend worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er
op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel) stroomgebied beheersplannen staan de
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de
ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.
Rijksbeleid
Het Nationaal Waterplan 2016-2021 is op 10 december 2015 vastgesteld. Dit Nationaal Waterplan geeft
de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met
een vooruitblik richting 2050. Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op
lange termijn, om overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen
in uitvoering die een antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden
openlaten om op langere termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit daarmee aan bij de
resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is Nederland koploper en toonaangevend
voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal Waterplan zet het kabinet een volgende ambitieuze stap in
het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede bescherming
tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het bereiken van een goede
waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart.
Provinciaal beleid
De provinciale Omgevingsvisie richt zich formeel op de komende tien jaar, maar wil ook een doorkijk
bieden aan Gelderland op een langere termijn. In de Omgevingsvisie wordt de ambitie en de rol van de
provincie voor het aspect water aangegeven. De provincie stuurt op een veerkrachtig en duurzaam
water- en bodemsysteem. Dit bestaat uit bodem en ondergrond, grondwater en oppervlaktewater. Een
veerkrachtig en duurzaam water- en bodemsysteem helpt mee aan een optimale en duurzame
driedimensionale inrichting van Gelderland.
Waterplan Doetinchem
Het Waterplan Doetinchem bundelt op lokaal niveau het inzicht in de huidige situatie en geeft in de
streefbeelden en ambities aan hoe duurzaamheids- en gidsprincipes van integraal waterbeheer in
plannen vertaald kunnen worden. Hierin zijn belangen van ruimtelijke ordening, milieu, natuur en
toerisme meegewogen.Het Waterplan Doetinchem is door de gemeente in samenwerking met
waterschap, waterbedrijf, vertegenwoordigers van natuur en milieubelangen, inwoners en bedrijfsleven
tot stand gekomen. Het Waterplan Doetinchem uit 2003 vormt samen met het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2010-2015 de basis voor de omgang met water in het algemeen en het rioleringsstelsel
in het bijzonder. Met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het stedelijk gebied zijn de volgende
gidsprincipes voor integraal waterbeheer van belang:
• het toepassen van de drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren;
• water van schoon naar minder schoon laten stromen (geen afwenteling);
• met water de identiteit van een plek zichtbaar maken;
• een goede communicatie opzetten (intern en extern);
• water als mede-ordenend principe toepassen bij ruimtelijke plannen;
• samenwerken en afstemmen;
• balans in watersysteem en waterketen.
Het voorliggende plan voldoet, voor zover relevant, aan deze gidsprincipes.

Waterbeheerplan 2016-2021
Het Waterschap Rijn en IJssel geeft in het waterbeheerplan de primaire taakgebieden en
uitgangspunten aan:
• Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water.
• Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water.
• Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water.
• Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit Afvalwater.
• Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel Vaarwegbeheer.
Het voorliggende plan voldoet, voor zover relevant, aan deze uitgangspunten.
Watertoets
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden aangetoond dat de waterhuishouding niet negatief wordt
beïnvloed door de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Hiertoe is de watertoetsprocedure ontwikkeld.
Deze watertoets vormt de basis voor de planbeoordeling door het waterschap en het wateradvies. In
de volgende watertoetstabel zijn de voor het bestemmingsplan van belang zijnde
waterhuishoudkundige criteria opgenomen.
Thema

Toetsvraag

1. Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een
waterkering? (primaire waterkering, regionale waterkering of
kade)
2. Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of winterbed
van een rivier?
Riolering en
1. Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 1m3/uur?
Afvalwaterkete 2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ?
n
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?
Wateroverlast 1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met
(oppervlakte- meer dan 2500m2?
water)
2. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met
meer dan 500m2?
3. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard
oppervlak?
4. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?
Oppervlakte- 1. Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op
waterkwaliteit oppervlaktewater geloosd?

Ja

Intensit
eit#
2

Nee

2

Nee
Nee
Nee
Nee

2
1
1
2

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Nee

1

Grondwateroverlast

Nee

1

Nee
Nee

1
1

Nee
Nee

1
1

Nee

1

Nee
Nee

2
1

Nee

1

Veiligheid

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in
de ondergrond?
2. Is in het plangebied sprake van kwel?
3. Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere
wateren?
4. Beoogt het plan aanleg van drainage
Grondwater- 1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een
kwaliteit
drinkwateronttrekking?
Inrichting en
1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in
beheer
eigendom of beheer zijn bij het waterschap?
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?
Volksgezondh 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het
eid
gemengde stelsel?
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het
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Relevant

plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met
zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)?
Natte natuur
1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ?
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water?
3. Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor natte
natuur?
4. Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied?
Verdroging
1. Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied?
Recreatie
1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden
in beheer van het waterschap waar actief recreatief
medegebruik mogelijk wordt?
Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied
aanwezig?

Nee
Nee
Ja

2
2
1

Nee
Nee
Nee

1
1
2

Nee

1

Waterhuishouding
Het voorliggende plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het
verleden is er in of rondom het projectgebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd
welke beperkend is voor het gebruik en de inrichting als zonneveld. Onder de zonnepanelen wordt geen
gesloten verharding aangelegd, waardoor het regenwater vrij kan infiltreren.
Er komt geen afvalwater vrij. Het plan heeft dan ook geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit
en ecologie. De aanwezige natte natuurzone aan de noordzijde van het projectgebied blijft behouden.
Door het projectgebied loopt een watergang. Deze watergang sluit aan op de Teerink Sloot buiten het
projectgebied, waarna het water uiteindelijk richting de Oude IJssel stroomt. De Keppelseweg ligt
verhoogd op een dijk en dit betreft een waterkering. Gezien de ontwikkeling van het zonneveld nabij de
beschermingszone van deze waterkering is contact opgenomen met het Waterschap Rijn en IJssel. Het
Waterschap heeft daarbij een aantal uitgangspunten meegegeven voor het ontwerp:
- Vanuit het beheer en onderhoud van de watergangen zijn zonnepanelen in het projectgebied
geen probleem. De watergang in het projectgebied betreft geen watergang van het Waterschap
Rijn en IJssel.
- De aanleg van zonnepanelen binnen de kern- en beschermingszone is vergunningplichtig. Dit
betreft de Keppelseweg en vanaf de buitenkruin een strook van 28 meter. Een deel van het
zonneveld is in deze zone gepland. De buitenbeschermingszone beslaat een nog groter deel
van het projectgebied.
- Gelet op de geringe kerende hoogte worden geen risico’s verwacht met betrekking tot
waterveiligheid.
- Er dient ook aandacht te zijn voor het leggen van kabels en leidingen. Een eventuele kruising
van de weg kan middels en gestuurde boring.
Verder worden momenteel nieuwe ontwikkelingen rond de Grote Beek verkend. Voor de Grote Beek
wordt een robuuster watersysteem beoogd. Dit vergt meer afvoer van neerslag via het grondwater. Bij
de inrichting van het zonneveld is gewaarborgd dat het hemelwater kan infiltreren in de ondergrond.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan het waterbeleid van de
gemeente en het waterschap en dat het aspect 'water' geen belemmering oplevert voor het onderhavige
plan.

4.6

Conclusie

Met de voorgenomen ontwikkeling worden de aanwezige waarden niet aangetast. De ontwikkeling van
het zonneveld is dan ook uitvoerbaar ten aanzien van de bestaande waarden in het projectgebied.
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5
5 MILIEUASPECTEN
5.1

Inleiding

Nieuwe initiatieven hebben te maken met milieuaspecten. Een aantal van deze milieuaspecten zijn
ruimtelijk relevant. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op:
• Bodem
• Geluid
• Luchtkwaliteit
• Externe veiligheid
• Bedrijven en milieuzonering
• Verkeer en parkeren
• Vormvrije m.e.r.-beoordeling
• Leidingen
• Lichtreflectie
• Elektromagnetische straling
• Warmteontwikkeling

5.2

Bodem

Met betrekking tot het aspect bodem zijn de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer en het
Besluit Bodemkwaliteit van belang. Bij de verlening van een omgevingsvergunning in afwijking van het
bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige
gebruik.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Het zonneveld wordt gevormd door bouwwerken, waar geen personen verblijven. Daarnaast zijn er
geen grootschalige bodemingrepen aan de orde en wordt er geen grond afgevoerd. De realisatie van
een zonnepark brengt niet direct risico’s m.b.t. bodemvervuiling met zich mee.
Met betrekking tot het voorliggende plan is het bodemloket geraadpleegd. Binnen het projectgebied zijn
geen bodemverontreinigingen bekend (zie figuur 10).

Figuur 10: Weergave kaart www.bodemloket.nl, waarbij met rode pijl het projectgebied is aangegeven.

Het projectgebied is geen verdachte locatie m.b.t. bodemverontreinigingen. Er is geen vermoeden van
de aanwezigheid van verontreinigde stoffen, door uitgevoerde activiteiten in het verleden. De grond
binnen het projectgebied wordt nu gebruikt als vrij intensief gebruikte landbouwgrond. Het bodemleven
zal hierdoor minimaal zijn. Na het uitvoeren van de werkzaamheden ter oprichting van het project zal
de bodem verder niet worden aangetast. Overigens zijn de werkzaamheden ook gering van diepte.
Realisatie van een zonneveld met een bloem- en kruidenrijk grasland als vaste onderbegroeiing kan op
deze plek voor de komende decennia een stabiele situatie bieden waar geen chemicaliën (kunstmest
of gewasbeschermingsmiddelen) worden toegepast. Dit biedt kansen voor verbetering van het
bodemleven, de bodemstructuur, verbetering van het zelfreinigend vermogen en daarnaast extra
habitat voor bestuivers en plaagbestrijders. Er zijn derhalve geen nadelige effecten voor de bodem te
verwachten.
Gelet op voorgaande bevindingen wordt gesteld dat het aspect bodemkwaliteit geen probleem zal
opleveren voor de ontwikkeling van een zonneveld. Met betrekking tot het aspect bodem wordt de
voorgenomen ontwikkeling uitvoerbaar geacht..

5.3

Geluid

Voor de beoordeling van het onderdeel geluid moet in algemene zin aan de volgende punten worden
voldaan:
• de normen uit de Wet geluidhinder worden in acht genomen;
• bedrijven in de omgeving worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd;
• op en rond het projectgebied blijft sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat inzichtelijk moet worden gemaakt welke geluidsbronnen in het
gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor woningen en andere geluidsgevoelige
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bestemmingen zoals onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Op basis van de Wet
geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij nieuwe ruimtelijke plannen rekening
gehouden dient te worden: wegverkeer-, railverkeer- en industrielawaai. Artikel 76 Wgh verplicht er toe
om bij ruimtelijke ontwikkelingen die betrekking hebben op gronden binnen een geluidzone terzake van
de geluidsbelasting van de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen de grenswaarden
uit de Wgh in acht te nemen.
Op deze locatie wordt geen geluidsgevoelige bestemming toegevoegd. Het zonneveld hoeft dan ook
niet beschermd te worden tegen geluidsoverlast. Ook is er geen sprake van industrielawaai vanuit het
nieuw te realiseren zonneveld. Binnen het projectgebied worden zonnepanelen geplaatst. Deze
zonnepanelen produceren geen geluid. Daarnaast worden er ook geen installaties opgenomen die een
wezenlijke geluidsemissie veroorzaken waardoor nader onderzoek noodzakelijk is. Het inkoopstation
(onderstation), de transformatoren en de omvormers worden op ruime afstand van de dichtstbijzijnde
geluidsgevoelige bestemmingen gerealiseerd. Daarnaast is er, vanwege de hellende positie van de
panelen, geen wezenlijke reflectie van omgevingsgeluid. Door de hellende positie kaatst geluid
omhoog. Een akoestisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
Bedrijven in de omgeving
Binnen het projectgebied wordt geen nieuwe geluidgevoelige bestemming gerealiseerd. Bestaande
bedrijven worden niet extra belemmerd.
Woon- en leefklimaat
Er worden een inkoopstation, transformatorstations en omvormers geplaatst binnen het projectgebied.
Het inkoopstation en de transformatorstations hebben een bronvermogen van maximaal 10 MVA. In de
VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' is dit gelijk te stellen aan de activiteit
'elektriciteitsdistributiebedrijven. Bij een bronvermogen tot maximaal 10 MVA geldt een richtafstand voor
geluid van 30 meter tot geluidsgevoelige functies. Het inkoopstation, de transformatorstations en de
omvormers worden op aanmerkelijk grotere afstand van de bestaande woningen gesitueerd. Met
betrekking tot geluid blijft dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig.
Conclusie
Op deze locatie wordt geen geluidsgevoelige bestemming toegevoegd. Het zonneveld hoeft dan ook
niet beschermd te worden tegen geluidsoverlast. De realisatie van het zonneveld leidt anderzijds niet
tot een ontoelaatbare toename van de geluidhinder. Met betrekking tot geluid blijft een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat aanwezig voor omwonenden.

5.4

Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader met betrekking tot de luchtkwaliteit is sinds 2007 vastgelegd in hoofdstuk 5 van de
Wet milieubeheer (Wm) en in de algemene maatregel van bestuur: ‘Niet in betekenende mate bijdragen’
(Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM). In titel 5.2 van de Wm is het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) geregeld. In dit programma staat onder andere
beschreven wanneer en hoe overschrijding van luchtkwaliteitsnormen moet worden aangepakt. In het
programma wordt rekening gehouden met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die binnen
het programma passen hoeven niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitsnormen.

Voor ontwikkelingen die niet in betekende mate bijdragen aan luchtverontreiniging, hoeft geen
onderzoek te worden gedaan naar de luchtkwaliteit.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Op grond van de NIBM-tool is een ontwikkeling ‘in betekende mate’ bij een toename van het aantal
verkeersbewegingen met ruim 800 per dag (met 5% aandeel vrachtverkeer). De voorgenomen
ontwikkeling betreft de realisatie van een zonneveld. De verkeersbewegingen die de ontwikkeling van
een zonneveld met zich mee brengt, zijn alleen tijdens de aanlegfase merkbaar. In deze fase zal er
tijdelijk sprake zijn van een grotere toename van verkeersbewegingen. Nadat de bouw van het park is
afgerond daalt het aantal verkeersbewegingen weer naar de oude situatie.
Zelfs tijdens de bouwperiode zal het aantal verkeersbewegingen ruimschoots onder de 800 per dag
blijven. Daardoor leidt de ontwikkeling niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit én kan de
ontwikkeling niet als ‘niet in betekenende mate’ worden gezien.
Gelet op het voorgaande wordt gesteld dat nader onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit niet
noodzakelijk is.

5.5

Externe veiligheid

5.5.1 Algemeen
Externe veiligheid richt zich op het beheersen van risico's bij onder meer productie, opslag, transport
en gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving. Door
maatregelen kunnen de afstanden worden verkleind. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
plaatsgebonden risico en groepsrisico. Het groepsrisico heeft een oriënterende waarde, voor het
plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt
kwetsbare objecten. De grenswaarde mag niet worden overschreden.
Voor de oriënterende waarde en richtwaarde geldt dat afwijken alleen met een dergelijke motivering is
toegestaan. Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof
aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire
(chemische fabriek, lpg-tankstation) en de mobiele (tankwagen, gasleidingen) bronnen.
Er wordt getoetst aan de volgende wet- en regelgeving:
• Voor inrichtingen (bedrijven) wordt getoetst aan het besluit Externe veiligheid inrichtingen
(BEVI) en de bijbehorende regeling.
• Voor transportroutes over weg, water en spoor wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid
transportroutes (BEVT).
• Voor buisleidingen wordt getoetst aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen (BEVB).
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Om in beeld te brengen of er in het projectgebied of in de nabijheid daarvan risicobronnen aanwezig
zijn, is de provinciale risicokaart geraadpleegd (zie figuur 11).
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Figuur 11: Uitsnede risicokaart Nederland

Een zonneveld is geen gevoelig object of inrichting dat formeel een veiligheidscontour kent. Wel betreft
een zonneveld een inrichting dat energie in de vorm van elektriciteit opwekt en op het elektriciteitsnet
levert. Om de veiligheid te waarborgen komt er een (transparant) hek rondom het zonneveld. Dit
hekwerk is maximaal 2 meter hoog en staat op ruime afstand van de zonnepanelen waardoor personen
niet bij de zonnepanelen kunnen. Daarnaast wordt het zonneveld niet openbaar toegankelijk, het park
kan enkel middels een afgesloten poort worden betreden ten behoeve van regulier beheer en
onderhoud. Daarnaast wordt het park geaard en worden elektriciteitskabels ondergronds aangelegd.
De ontwikkeling is uitvoerbaar op het gebied van externe veiligheid.
Door de relatieve lage opstelling van de panelen is de kans op blikseminslag klein. De gehele installatie
is geaard, waardoor een eventuele inslag direct naar de bodem wordt afgeleid. Alle omvormers worden
uitgevoerd met een DC-overspanningsbeveiliging, waardoor gevolgschade van een eventuele inslag
wordt beperkt. Ook de transformatoren en het inkoopstation van de netbeheerder zijn voorzien van de
noodzakelijke beveiligingen. Het ontwerp uitgangspunt van de installatie is om inductielussen tot een
minimum te beperken.

5.6

Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder
milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen
milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren
anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand

tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate
de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:
• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere
gevoelige functies;
• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in eerste instantie doorgaans de VNG-uitgave
'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor de ruimtelijk relevante
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Binnen het projectgebied worden een inkoopstation en transformator-/omvormerstations geplaatst, die
enigszins geluid produceren. Het inkoopstation heeft een bronvermogen van maximaal 10,0 MVA, het
transformatorstation heeft een bronvermogen van maximaal 10,0 MVA en omvormers, die ook nog enig
geluid kunnen produceren, hebben een bronvermogen van maximaal 300 kW. In de VNG-uitgave
'Bedrijven en milieuzonering' is dit gelijk te stellen aan de activiteit 'elektriciteitsdistributiebedrijven met
transformatorvermogen tot 10 MVA'. Voor deze activiteit geldt een richtafstand voor geluid van 30
meter. Dit betekent dat wordt geadviseerd om, op basis van een goede ruimtelijke ordening, een afstand
van minimaal 30 meter aan te houden met geluidsgevoelige functies. Het inkoopstation, de
transformatorstations en de omvormers worden op aanmerkelijk grotere afstand van de bestaande
gevoelige functies (zoals (recreatie)woningen) gesitueerd. Met betrekking tot geluid blijft dan ook een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig.
Anderzijds betreft een zonneveld geen gevoelige functie. Een zonneveld hoeft qua milieuzonering niet
beschermd te worden tegen eventuele milieubelastende functies in het omliggende gebied.

5.7

Verkeer en parkeren

In de voorgenomen ontwikkeling worden de gronden die nu gebruikt worden voor onderzoek, tijdelijk,
in gebruik genomen als zonneveld. Een dergelijke ontwikkeling heeft geen grote gevolgen voor het
verkeer en parkeren. Het zonneveld moet voornamelijk in de aanlegfase en in de ontmantelingsfase
bereikt worden via de ontsluiting, en daarnaast alleen op heel beperkte schaal ten behoeve van het
beheer.
Relatie met de voorgenomen ontwikkeling
Het zonneveld wordt ontsloten via een bestaande inrit aan de noordwestkant van het plangebied op de
Keppelseweg. Een halfverharde weg loopt ten noorden van het erf Keppelseweg 300 in oostelijke
richting tot de container, transformatoren en het aansluitpunt binnen het zonneveld. Deze objecten
dienen goed toegankelijk te zijn voor beheer en onderhoud, maar vooral in het geval van calamiteiten.
De brandweer eist hiervoor een (half)verharde ontsluitingsweg van tenminste 4,5 meter breed. In het
plan is gekozen voor puinpad met een oppervlakte van circa 2000 m 2.
Een structurele verkeerstoename is niet aan de orde. Alleen tijdens de bouw en ontmanteling van het
zonneveld zal er sprake zijn van een hogere verkeersfrequentie.
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Binnen het projectgebied, buiten het zicht, is ruimte voor het parkeren van enkele voertuigen (ten
behoeve van het beheer).

5.8

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Het Besluit milieueffectrapportage geeft activiteiten en gevallen aan waarin een milieueffectrapport
moet worden gemaakt. Ook gelden er verplichtingen als een voorgenomen project valt onder de
genoemde activiteiten, maar niet onder de drempelwaarden. Voor projecten of activiteiten die beneden
de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen
kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r. beoordeling noodzakelijk;
• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.
De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de
selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie
hoofdcriteria centraal:
• de kenmerken van het project;
• de plaats van het project;
• de kenmerken van de potentiële effecten.
Het project maakt een functiewijziging naar een zonneveld mogelijk. De voorgenomen ontwikkeling is
niet opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Het zonneveld betreft bijvoorbeeld geen
landinrichtingsproject (D9). De ontwikkeling van een zonneveld valt pas onder deze categorie als deze
onderdeel uitmaakt van een groter landinrichtingsproject (het project dient een voldoende substantieel
karakter te hebben). Ook valt het project niet onder categorie D22.1. Hiervan is sprake bij de oprichting,
wijziging of uitbreiding van een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom
en warm water. Het zonneveld wekt alleen energie op. Verder is categorie D11.2 niet van toepassing,
aangezien het geen stedelijk ontwikkelingsproject betreft en het zonneveld een relatief beperkt
oppervlak beslaat.
Voor de volledigheid verwijzen wij ook naar de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 19 september
2018 en zaaknummer 18_689, waarin bevestigd wordt dat een vergelijkbaar project niet valt binnen de
categorie D van het Besluit m.e.r. en er geen beoordeling nodig is. Deze uitspraak is op 14 augustus
2019 bevestigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en na te zien onder het
zaaknummer 2019:2770.
Voor het voorgenomen plan is geen m.e.r.-beoordeling of vormvrije m.e.r. benodigd. Het zonneveld valt
niet onder het Besluit milieueffectrapportage. Aangezien het plan wel kenmerken vertoont van diverse
beoordelingscategorieën zoals hiervoor omschreven, getuigt het van een goede en zorgvuldige
ruimtelijke ordening en belangenafweging om voornoemde beoordeling van milieueffecten te doen.
Hiertoe is wel een vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld, welke separaat is bijgevoegd. De conclusie
is dat zowel tijdens de aanlegfase, als tijdens de gebruiksfase, als tijdens de ontmantelingsfase, geen
significante negatieve effecten bestaan voor het milieu.

5.9

Leidingen

Ten behoeve van het plan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van ondergrondse
kabels en planologisch relevante leidingen. Er liggen geen kabels in het projectgebied die beperkend
zijn voor het voorgenomen plan.

5.10 Lichtreflectie
Van lichtreflectie is geen sprake. De panelen worden maximaal 2,00 meter hoog (boven maaiveld),
geplaatst onder een hoek van 12,5° en landschappelijk ingepast. Daarnaast worden de zonnepanelen
in een zuidopstelling geplaatst. Hierbij zal de reflectie nooit naar beneden zijn gericht. De huidige
kwalitatieve zonnepanelen zijn daarbij voorzien van een anti reflectie coating of folie. Dit zal hinderlijke
reflectie voorkomen tijdens normale weersituaties.

5.11 Electromagnetische straling
Zowel bij de omvormers als de transformatoren zullen extreem laagfrequente elektromagnetische
velden (ELF) vrijkomen. Ten aanzien van elektromagnetische straling bij hoogspanningsmasten
hanteert de overheid een voorzorgprincipe waarbij een grens wordt aangehouden van 0,4 micro Tesla
(μT). Dit voorzorgsprincipe dient daarmee ook gehanteerd te worden bij de ontwikkeling van een
zonneveld, door de afstand van een zonneveld tot woningen en andere gevoelige bestemmingen
zodanig te laten zijn dat de magnetische veldsterkte bij de gevoelige bestemmingen niet boven de
advieswaarde van 0,4 μT komt. In het RIVM ‘Verkenning van extreem-laagfrequente (ELF) magnetische
velden bij verschillende bronnen’ (RIVM-rapport 609300011/2009) wordt aandacht besteed aan
elektromagnetische velden als gevolg van de aanwezigheid van transformatorstations. De sterkte van
deze velden neemt sterk af wanneer de afstand tot de bron groter wordt. Uit het onderzoek blijkt dat 0,4
μT wordt bereikt op een afstand van maximaal 7 m van onderzochte transformatorstations. Gezien de
relatief grote afstand van zowel omvormers als de transformatoren tot de dichtstbijzijnde woningen mag
redelijkerwijs worden aangenomen dat elektromagnetische straling geen gezondheidsrisico vormt.

5.12 Warmteontwikkeling
Recente studies (o.a. Analysis of the potential for a heat Island Effect in Large Solar Farms, Columbia
University) hebben onderzocht of er bij zonnevelden sprake is van ‘(Urban) Heat Island Effects’. Uit
onderzoeken is gebleken dat er onder bepaalde condities sprake kan zijn van een hogere temperatuur
direct boven zonnevelden. Direct rondom zonnevelden zijn eventuele temperatuurverschillen deels,
danwel geheel te verwaarlozen, afhankelijk van de windrichting en eventuele neerslag. Het is dan ook
niet te verwachten dat er sprake zal zijn van significante temperatuurverschillen in de omgeving van het
zonneveld, door de komst van dit zonneveld. Daarbij komt dat er in dit specifieke plan is gekozen voor
een zuidopstelling, met begroeiing tussen de panelen. Ook wordt er in en om het zonneveld relatief veel
beplanting toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat afkoeling door verdamping blijft plaatsvinden. Er is op dit
moment nog geen wet- en/of regelgeving omtrent ‘(Urban) Heat Island Effects’ in Nederland.
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5.13 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn alle relevante milieuaspecten beschreven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
de voorgenomen ontwikkeling geen milieubelemmeringen met zich meebrengt.

6
6 UITVOERBAARHEID
6.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoerbaarheid van het te ontwikkelen plan. De ruimtelijke uitvoerbaarheid,
de maatschappelijke uitvoerbaarheid en de economische uitvoerbaarheid wordt beschreven.

6.2

Ruimtelijke uitvoerbaarheid

In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe het voorgenomen project past binnen het van
toepassing zijnde overheidsbeleid. Geconstateerd is dat er geen omgeving- en milieukundige
belemmeringen zijn. Ruimtelijk is de voorgenomen ontwikkeling daarmee uitvoerbaar.

6.3

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Omgevingsproces
De initiatiefnemer van het plan heeft omwonenden en andere belanghebbenden zorgvuldig
geïnformeerd over het plan. Ook is, waar mogelijk, rekening gehouden met de wensen van
omwonenden en andere belanghebbenden. En zijn er mogelijkheden tot participatie. Een samenvatting
van het omgevingsproces is weergegeven in het separaat bijgevoegde document ‘Zonnepark
Keppelseweg, participatiedocument’ (en zie ook paragraaf 2.8.10 van de voorliggende Ruimtelijke
Onderbouwing).
Vooroverleg
Er is vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. Bro, gevoerd met de provincie Gelderland en Waterschap
Rijn en IJssel.
Zienswijzen
De ontwerp omgevingsvergunning wordt voor de duur van zes weken voor zienswijzen ter inzage
gelegd. Na deze termijn wordt het resultaat van de terinzagelegging in deze ruimtelijke onderbouwing
weergegeven.
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6.4

Economische uitvoerbaarheid

Kostenverhaal gemeente
Met de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten, waarin het kostenverhaal (inclusief
planschade en leges) is geregeld. Hierdoor is het kostenverhaal voor de gemeente volledig verzekerd.
De vaststelling van een exploitatieplan is niet noodzakelijk.
Financiering zonneveld
De ontwikkeling van zonnevelden doet LC Energy voor eigen rekening en risico. Hierbij wordt SDE+
subsidie aangevraagd die voor dit type projecten is bedoeld.

6.5

Conclusie

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat het voorgenomen plan ruimtelijk, maatschappelijk, en
economisch uitvoerbaarheid is. De voorgenomen ontwikkeling kan dus worden gerealiseerd.

