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Toelichting 
 

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

De gemeente Deventer heeft het streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn, waarbij alle energie duurzaam 
wordt opgewekt. Eén van de mogelijkheden om op een duurzame manier energie op te wekken is door het 
ontwikkelen van grootschalige zonneakkers. 

Initiatiefnemer is voornemens in een deel van deze behoefte te voorzien door een zonneakker van circa 11 
hectare, op een locatie van circa 16 hectare, ten noordwesten van de kern Bathmen - langs de spoorlijn 
Deventer - Almelo - te realiseren. Deze gronden zijn momenteel agrarisch in gebruik. De ontwikkeling zal in 
samenwerking met de lokale energiecoöperatie Noaberenergie uit Bathmen plaatsvinden. 

Het realiseren van de voorgenomen ontwikkeling is niet toegestaan op basis van het geldende 
bestemmingsplan "Buitengebied Deventer, 1e herziening". Een herziening van het bestemmingsplan is 
noodzakelijk. In voorliggend bestemmingsplan zal worden aangetoond dat de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.2  Ligging van het plangebied 

Het plangebied ligt ten noordwesten van de kern Bathmen in het buitengebied van de gemeente Deventer. In 
afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte van de kern Bathmen en de directe 
omgeving. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding behorende bij 
dit bestemmingsplan. 

 
Afbeelding 1.1 Ligging plangebied (Bron: ArcGIS) 
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1.3  De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan "Zonneakker De Bathmense Landen" bestaat uit de volgende stukken:  

 verbeelding (tek. nr. NL.IMRO.0150.P381-OW01); 
 regels. 
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten en belangenafweging maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan. 
 

1.4  Geldende bestemmingsplannen 

1.4.1  Algemeen 

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van de bestemmingsplannen "Buitengebied Deventer, 1e herziening", 
"Parapluherziening standplaatsen en warenmarkten (digitaal)","Parapluherziening Kleinschalige Kinderopvang" 
en "Parapluherziening parkeereisen". 

In voorliggend geval is enkel het bestemmingsplan "Buitengebied Deventer, 1e herziening" relevant. De overige 
bestemmingsplannen hebben geen relevantie ten aanzien van het plan en worden daarom buiten 
beschouwing gelaten. 

Het bestemmingsplan "Buitengebied Deventer, 1e herziening" is vastgesteld door de gemeenteraad van de 
gemeente Deventer op 1 maart 2017. Op basis van dit bestemmingsplan is het plangebied voorzien van de 
enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden', dubbelbestemming 'Waterstaat - 
Waterbergingsgebied' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Daarnaast is de gebiedsaanduiding 
'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' van toepassing. 

In afbeelding 1.2 is een uitsnede opgenomen van de verbeelding van de geldende bestemmingsplannen. Het 
plangebied is hierin met de rode belijning indicatief aangegeven. 

 
Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding geldende bestemmingsplannen (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4.2  Beschrijving van de bestemmingen 
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Gronden met de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' zijn bestemd voor de 
uitoefening van een agrarisch bedrijf en het behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke 
waarde van de gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in het reliëf, de kleinschaligheid, de openheid en de 
beplantingselementen (houtsingels en houtwallen). Op basis van de bouwregels is het alleen mogelijk om 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen het bouwvlak en ten dienste van de bestemming te 
bouwen. 

Gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' zijn mede bestemd voor de 
instandhouding van primaire watergebieden. Op gronden met deze bestemming mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale hoogte van 1 meter. 

Gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' zijn behalve voor de andere voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of in deze gronden 
voorkomende archeologische verwachtingswaarde. 

De gebiedsaanduiding 'reconstructiewetzone - verwevingsgebied' biedt de burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid om het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten van een bouwvlak ten behoeve van een 
intensieve veehouderij tot ten hoogste 1,5 ha. 

1.4.3  Strijdigheid 

Het realiseren van een zonneakker op de beoogde locatie is niet in overeenstemming met de gebruiks- en 
bouwregels van het geldende bestemmingsplan. Binnen de bestemming 'Agrarisch met waarden – 
Landschapswaarden' zijn grondgebonden zonnepanelen niet toegestaan. Daarnaast is er binnen de 
dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterbergingsgebied' zijn de bouwregels voor bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde te beperkt, namelijk maximaal 1 meter hoog. Daarom moet het bestemmingsplan worden 
herzien. Voorliggend bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.5  Leeswijzer 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk volgt 
in Hoofdstuk 2 een beschrijving van het plangebied en de ontwikkeling. In Hoofdstuk 3 is het beleidskader 
opgenomen dat van toepassing is op dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 ingegaan op de 
randvoorwaarden zoals milieuaspecten en waterhuishouding. In Hoofdstuk 5 worden de juridische aspecten 
nader toegelicht. Er wordt beschreven hoe de verbeelding en de planregels zijn opgebouwd en welke 
bestemmingen er in het plan voorkomen. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de planregels moeten 
worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op handhaving. Tenslotte wordt in Hoofdstuk 6 
ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving 

2.1  Huidige situatie 

Het plangebied bevindt zich ten noordwesten van de kern Bathmen in het buitengebied van de gemeente 
Deventer. Het plangebied ligt bijna volledig ingeklemd tussen de spoorlijn Deventer - Almelo en de 
Spildijkswatergang, die uitkomt op de Schipbeek. De spoorlijn Deventer - Almelo vormt aan de zuidzijde de 
grens van het plangebied. Ten zuiden van de spoorlijn liggen woonpercelen behorende bij de kern Bathmen en 
agrarische cultuurgronden. De Spildijkswatergang vormt aan de west- en noordzijde de grens van het 
plangebied. Aan de andere zijde van de watergang liggen agrarische cultuurgronden, deze liggen ook ten 
oosten van het plangebied. 

Het plangebied is onbebouwd en in gebruik en bestemd als landbouwgrond. Een weergave van de ligging en 
begrenzing wordt weergegeven in afbeelding 2.1. In afbeelding 2.2 zijn een aantal foto's van de huidige 
situatie in het plangebied opgenomen. 

 
Afbeelding 2.1 Huidige situatie plangebied (Bron: provincie Overijssel) 
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Afbeelding 2.2 Foto's plangebied (Bron: Natuurbank Overijssel) 
 

2.2  De ontwikkeling 

2.2.1  Aanleiding 

Duurzame energie is nu een belangrijk item en wordt in de toekomst steeds belangrijker. Forse inspanningen 
op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking zijn noodzakelijk om minder 
afhankelijk te zijn van fossiele grondstoffen zoals kolen, olie en gas. Om de doelstellingen van energietransitie 
te halen zijn naast zonnepanelen op daken ook veldopstellingen van zonnepanelen noodzakelijk. Met het 
goedkoper worden van zonnepanelen en verruimde mogelijkheden in wet- en regelgeving zijn grote 
grondgebonden zonnevelden financieel steeds beter haalbaar. De ruimte om deze te realiseren ligt (vanwege 
de ruimtevraag en beperkte schaduwwerking) hoofdzakelijk in het buitengebied. Zo ook de in dit 
bestemmingsplan besloten locatie, die aan verschillende locatiecriteria voor een zonneakker voldoet. Het 
terrein is voldoende groot, kan aangesloten worden op het energienet en kent weinig tot geen 
schaduwwerking. 

2.2.2  Beschrijving zonneakker 

Voorliggende ontwikkeling voorziet in het realiseren van een zonneakker van circa 11 hectare op een locatie 
van in totaal circa 16 hectare. De overige 5 hectare zal worden gebruikt voor het vergroten van de 
natuurwaarde door middel van verschraling en vernatting. Daarnaast wordt in het zuidoosten van het 
plangebied een heuvel aangebracht waar informatie over de zonneakker gegeven gaat worden. 
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Het voornemen is om de zonnepanelen in een zuidopstelling te plaatsen. De panelen worden hierbij op stalen 
onderconstructies geplaatst. De hoogte zal maximaal 2,50 meter bedragen. De zuidopstelling zorgt ervoor dat 
er vanaf de spoorlijn niet onder de panelen gekeken kan worden. De minder fraaie zijde van de panelen is 
hierdoor vanaf openbaar gebied niet te zien. 

Vanuit veiligheid moet het terrein geheel af te sluiten zijn. Dit zal gedaan worden middels een antracieten 
nader te bepalen hekwerk rondom de uitkijkheuvel. De west- en noordzijde wordt afgeschermd door de 
watergang, de zuidzijde door het spoor (met hekwerk). Enkel aan de oostzijde zal een hekwerk noodzakelijk 
zijn. Deze wordt naast het struweel geplaatst. Hierdoor is het hekwerk niet te zien vanuit het landschap. De 
beperkte aanwezigheid van het hekwerk maakt dat de ontwikkeling beter past in het agrarische gebied. Ook 
de ruime afstand (15 meter) van het spoor en de ooghoogte van de passanten (circa 2 meter boven maaiveld) 
zorgen ervoor dat de panelen geen barrière vormen. 

Zie afbeelding 2.3 voor de landschappelijke inpassing van de zonneakker. Het volledige ruimtelijk 
kwaliteitsplan is toegevoegd als Bijlage 1 bij deze toelichting. Het inrichtingsplan is als voorwaardelijke 
verplichting opgenomen als Bijlage 1 bij de regels van dit bestemmingsplan. 

 
Afbeelding 2.3 Inpassing zonneakker (Bron: Ruimtelijk kwaliteitsplan van de Erfontwikkelaar) 

2.2.3  Beschrijving landschappelijke inpassing 

De gronden aan de noordzijde (natste deel) worden, verspringend naast de watergang, vernat waardoor een 
natuurlijke zone ontstaat. Dit is vanuit het landschapsontwikkelingsplan Salland wenselijk mits het maar geen 
hoge opgaande beplanting is. Er is gekozen voor poelen aangezien deze een hogere natuurwaarde kennen. Het 
water wordt namelijk zo min mogelijk verrijkt met meststoffen als deze niet in verbinding is met een 
watergang. De poelen zullen een aantrekking hebben op insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren. 
Doordat er meer permanent water ontstaat, wordt het gebied meer geschikt voor libellen en amfibieën, een 
kruidenrijke begroeiing van moerasplanten zoals gele lis, koninginnenkruid en riet. 



  Zonneakker De Bathmense Landen 
  concept 
 
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

11 11 

Onder de zuidopstelling van zonnepanelen kan een kruidenrijk grasland ontstaan. Door de beschaduwing door 
zonnepanelen ontstaat er geen zonnig grasland, maar een licht beschaduwde situatie die te vergelijken is met 
een bosrand. Dit kan groeiplaats bieden voor zoom- en bosrandplanten zoals dagkoeksbloem, look-zonder-
look, hengel, grasklokje, echte gulden-roede en grote muur. 

Aan de zuid- en oostzijde wordt een rand met struweel van bijvoorbeeld sleedoorn, esdoorn of eenstijlige 
meidoorn geplant. Door struiken in groepjes aan te planten kan een mooie afscherming naar het oosten 
ontstaan. Dit levert goed leefgebied op voor struweelvogels zoals grauwe klauwier, geelgors en grasmus, das, 
vlinders van bosranden, amfibieën en reptielen. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

3.1  Rijksbeleid 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

3.1.1.1  Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteitsaanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

3.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven 

In de SVIR formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028): 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk 
economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijke zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn: 

 Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 

 Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, 
ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw; 

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de 
Veluwe); 

 Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 
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3.1.1.3  Duurzame energie 

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening en het geschikt maken 
van de elektriciteitsinfrastructuur op de langere termijn voor meer decentrale opwekking van elektriciteit. In 
de Structuurvisie wordt aangegeven dat het aandeel van duurzame energiebronnen als wind, zon, biomassa en 
bodemenergie in de totale energievoorziening omhoog moet. De ambitie is dat Nederland in 2040 een robuust 
internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie ver gevorderd is. Het is primair de taak van 
provincies en gemeenten om voldoende ruimte te bieden voor duurzame energievoorziening (zoals zonne-
energie en biomassa). Het ruimtelijk rijksbeleid voor (duurzame) energie beperkt zich daarom enkel tot 
grootschalige windenergie op land en op zee, gelet op de grote invloed op de omgeving en de omvang van 
deze opgave. Voor andere energiefuncties is geen nationaal ruimtelijk beleid nodig, naast het faciliteren van 
ontwikkelingen door het aanpassen van wet- en regelgeving en het delen en ontwikkelen van kennis. 

3.1.1.4  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en 
geoptimaliseerd instrument. 

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. 

3.1.1.5  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. 
Wel sluit de ontwikkeling aan op de ambitie van het Rijk om een transitie te maken naar een duurzame, 
hernieuwbare energievoorziening (3.1.1.3). Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt 
opgemerkt dat de ladder van toepassing is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen (3.1.6 Bro). Het begrip 
'stedelijke ontwikkeling' wordt in Bro 1.1.1. als volgt gedefinieerd: stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke 
ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties 
of andere stedelijke voorzieningen. 

Een zonneakker/-park wordt op basis van jurisprudentie (uitspraak ECLI:NL:RVS:2019:178) niet aangemerkt als 
‘stedelijke ontwikkeling’. Het doorlopen van de ladder is hierdoor niet noodzakelijk. 

3.1.2  Conclusie rijksbeleid 

Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid de ontwikkeling van het plangebied niet in de weg staat. 
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3.2  Provinciaal beleid 

In deze paragraaf wordt het voor deze ontwikkeling relevante provinciale beleid behandeld. Op 12 april 2017 
hebben Provinciale Staten van Overijssel de Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken Kleur' en bijbehorende 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Op 1 mei zijn de Omgevingsvisie en 
Omgevingsverordening in werking getreden. 

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel 

De omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke beleidsplan voor het fysieke 
leefmilieu in Overijssel. De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn vertaald in centrale 
beleidsambities voor negen beleidsthema's. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste 
groei van welvaart en welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en 
voorraden. De beleidsambities worden benaderd vanuit de overkoepelende rode draden - duurzaamheid, 
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit - waarvoor thema overstijgende kwaliteitsambities zijn geformuleerd. 

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle 
initiatieven in de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel. Voor onderliggend initiatief wordt op de 
belangrijkste rode draden en kwaliteitsambities in gegaan. 

Duurzaamheid 

Eén van de vier kwaliteitsambities die de koers bepalen van provinciale sturing op duurzaamheid is een 
duurzame energiehuishouding. 

De provincie ambieert in Overijssel een duurzame energiehuishouding: hernieuwbare energie voor iedereen 
beschikbaar en betaalbaar. Ingezet wordt op het vergroten van het aandeel energie uit bronnen als zon, wind, 
biomassa en ondergrond. In 2023 moet 20% van de energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen bestaan, de 
ambitie voor 2030 ligt op 30%. Dit wordt bereikt door ondernemers, bewoners en organisaties te stimuleren te 
investeren in het efficiënter gebruik van energie, de opwekking van hernieuwbare energie en het aanpassen 
van de energie-infrastructuur. 

Ruimtelijke kwaliteit 

Ruimtelijke kwaliteit wil de provincie realiseren door nieuwe initiatieven in de fysieke leefomgeving te 
verbinden met de bestaande kwaliteiten van Overijssel. Dit betekent niet alleen het koesteren en beschermen 
van bestaande kwaliteiten, maar juist ook het versterken en vernieuwen van deze kwaliteiten door ze 
ontwikkelingsgericht in te zetten. Als instrument wordt de Catalogus Gebiedskenmerken, als onderdeel van de 
provinciale omgevingsverordening ingezet, om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. De Catalogus 
Gebiedskenmerken beschrijft voor alle gebiedstypen in Overijssel welke kwaliteiten en kenmerken behouden, 
versterkt en ontwikkeld moeten worden. 

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel 

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er 
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat 
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. Eén van de instrumenten om het 
beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening Overijssel. De 
Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen 
waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd 
is. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking 
en economische activiteiten gebundeld worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand 
bebouwd gebied. 
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3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie Overijssel, wordt het 
Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel gebruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen 
centraal: 

1. Of – generieke beleidskeuzes; 
2. Waar – ontwikkelingsperspectieven; 
3. Hoe – gebiedskenmerken. 
 
Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een initiatief 
binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden. 

De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven 
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de 
(wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan 
en wat niet kan. 

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van 
publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of 
inspirerend. 

In afbeelding 3.1 is het Uitvoeringsmodel weergegeven. 

 
Afbeelding 3.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 
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3.2.3.1  Of - generieke beleidskeuzes 

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon 
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld 
woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen. 
In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd. 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De 
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening. 

3.2.3.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven 

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de 
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven 
aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan 
waar wat ontwikkeld zou kunnen worden. 

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat 
ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden 
te worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde 
stap in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging ten aanzien van functies en 
ruimtegebruik, is er ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de 
ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen. 

3.2.3.3  Hoe - gebiedskenmerken 

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen 
een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van 
een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. 
Voor alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en 
kenmerken van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden. 

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de 
normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de 
omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe 
rekening gehouden moet worden. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt 
dat met het alternatief de kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De 
inspirerende uitspraken bieden een wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop 
ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, 
maar dit hoeft niet. 

3.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat 
globaal het volgende beeld. 
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3.2.4.1  Of - generieke beleidskeuzes 

Ten aanzien van de generieke beleidskeuzes zijn de artikelen 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), 2.1.5 
(Ruimtelijke kwaliteit) en 2.1.8.2 (Realisatie zelfstandige opstelling zonnevelden) uit de Omgevingsverordening 
Overijssel van belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan. Opgemerkt wordt dat artikel 2.1.4 
(Toekomstbestendigheid) van de Omgevingsvisie Overijssel niet van toepassing is aangezien in voorliggend 
geval sprake is van een tijdelijke initiatief (25 jaar). 

Artikel 2.1.3: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt: 

 dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering 
en/of transformatie; 

 dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn 
benut. 

 

Toetsing aan artikel 2.1.3: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

De behoefte aan zonnepanelen is niet op te vangen in het bestaand bebouwd gebied. Binnen het bestaand 
bebouwd gebied van de gemeente Deventer zijn er geen aaneengesloten gebieden van circa 11 hectare 
beschikbaar. Alternatieve locaties binnen bestaand bebouwd gebied voldoen niet aan verschillende 
locatiecriteria die gelden voor de realisatie van zonneakker/-parken; voldoende groot, eenvoudige aansluiting 
op het energienet en geen schaduwwerking. Geconcludeerd wordt dat het realiseren van een zonneakker op 
de beoogde locatie in overeenstemming is met het gestelde in artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening.  

 

Artikel 2.1.5: Ruimtelijke kwaliteit (leden 1, 2, 3 en 5) 

1. In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken. 

2. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.  

3. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief die in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd. 

4. - 
5. In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 

gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke wijze 
de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 

 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening Overijssel  

De ruimtelijke kwaliteit van de locatie wordt versterkt door het aanbrengen van onder andere beplanting, 
realisatie van waterpoelen en nieuwe natuur op/bij de zonneakker. De inpassing is uitgewerkt in het ruimtelijk 
kwaliteitsplan die als Bijlage 1 bij deze toelichting is toegevoegd. Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in 
overeenstemming is met het gestelde in artikel 2.1.5 van de Omgevingsverordening. 

Artikel 2.1.8.2: Realisatie zelfstandige opstelling zonnepanelen 

1. In de Groene Omgeving mogen zelfstandige opstellingen van zonnepanelen uitsluitend worden toegestaan 
als tijdelijk (mede)gebruik van de gronden. 

2. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in de opstelling van zelfstandige opstellingen van zonnepanelen 
in de Groene Omgeving als de maatschappelijke meerwaarde is aangetoond én is aangetoond dat het 
verlies van ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door 
investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. 
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3. De maatschappelijke meerwaarde als bedoeld in lid 2 dient te worden onderbouwd vanuit de volgende 
criteria: 
a. de mate waarin sprake is van meervoudig ruimtegebruik; 
b. maatregelen die getroffen worden om de impact op de omgeving te beperken en/of te compenseren; 
c. de mate waarin wordt aangesloten op de karakteristieken van het gebied; 
d. de bijdrage die geleverd wordt aan maatschappelijke doelen. 

4. In aanvulling op het gestelde onder 2 geldt voor nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden op gronden die 
vallen binnen het ontwikkelingsperspectief Ondernemen met Natuur en Water en die niet zijn aangeduid 
als Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)), geldt de voorwaarde dat 
de compensatie door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving gericht dienen 
te zijn op de versterking van de kwaliteit van natuur, water en landschap. 
 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.8.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Het plangebied is in de toekomstige situatie ook te gebruiken voor agrarische doeleinden, enkel de 
mogelijkheid voor het realiseren van een tijdelijke zonneakker (25 jaar) wordt toegevoegd. Het plan kent een 
grote maatschappelijke meerwaarde, want door dit plan wordt voor een deel voorzien in de behoefte naar 
hernieuwbare/duurzame energie. Ook zijn er mogelijkheden voor extensieve begrazing. Hierdoor is er sprake 
van meervoudig ruimtegebruik. Daarnaast zal de ontwikkeling bijdragen aan het vergroten van de 
biodiversiteit en dus versterken van de ecologische waarden. Dit zal plaatsvinden door het aanleggen van 
natte laagten (poelen) en ruig gras onder de zonnepanelen. De poelen zullen een aantrekking hebben op 
insecten, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren. De gronden onder zonnepanelen kunnen groeiplaats 
bieden voor planten zoals dagkoekoeksbloem, look-zonder-look, hengel, grasklokje, echte gulden-roede en 
grote muur. Vanuit het landschap is het van belang dat de natte laagtes zoveel mogelijk open blijven en dat 
opgaande beplanting in de laagtes niet wordt gestimuleerd. Deze waarden worden met dit plan 
gerespecteerd. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2.1.8.2 van de Omgevingsverordening.  

3.2.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven 

In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de Groene Omgeving van belang. In de Groene 
Omgeving gaat het vooral om: behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap, het realiseren van 
een samenhangend netwerk van gebieden met natuur- en waterkwaliteit, ontwikkelingsmogelijkheden voor 
de landbouw, het toerisme en andere economische dragers, realisatie van waterkwaliteitsdoelen, het 
duurzaam beheer van drinkwatervoorraden én het opwekken van hernieuwbare energie. In de Groene 
Omgeving onderscheidt de provincie de volgende drie ontwikkelingsperspectieven: 

 de zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW); 
 agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap; 
 wonen en werken in het kleinschalige landschap. 
 

Het plangebied behoort tot de ontwikkelingsperspectieven 'wonen en werken in het kleinschalige landschap' 
en 'agrarisch ondernemen in het grootschalige landschap'. In afbeelding 3.2 is een uitsnede van de 
perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen. 
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Afbeelding 3.2 Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel) 
 

Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap 

Het ontwikkelingsperspectief 'wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' richt zich op het in 
harmonie met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant 
melkveehouderij, akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. 
Aan de andere kant gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. Schaalvergroting in de 
landbouw en opwekking van hernieuwbare energie krijgen ruimte in dit ontwikkelingsperspectief. Het 
verbinden van de ontwikkelingsmogelijkheden van economische en maatschappelijke functies met het behoud 
en de versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke elementen draagt bij aan het behoud 
van de specifieke kwaliteiten van het kleinschalige mixlandschap in Overijssel. 

Agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap  

Het ontwikkelingsperspectief 'agrarisch ondernemen in het grootschalig landschap' biedt ruimte aan 
concurrerende en innovatieve vormen van landbouw en aan opwekking van hernieuwbare energie. Denk 
daarbij aan zonnepanelen, maar ook aan windenergie en biovergisters. Initiatieven binnen dit 
ontwikkelingsperspectief mogen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw in principe niet beperken. 

Toetsing van het initiatief aan de Ontwikkelingsperspectieven 

Het plan, waarbij een zonneakker wordt gerealiseerd, past binnen de geldende ontwikkelingsperspectieven. 
Het plan voorziet in de opwekking van hernieuwbare energie, te weten zonne-energie. Geconcludeerd wordt 
dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de ter plekke geldende ontwikkelingsperspectieven. 

3.2.4.3  Hoe - gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

1. De 'Natuurlijke laag' 

De natuurlijke laag is de laag van de bodem, het reliëf, het watersysteem en de natuur die zich hier 'van 
nature' op vestigt. Deze natuurlijke laag is het resultaat van de wisselwerking tussen abiotische (fysische) en 
biotische factoren en processen. Zo zorgden ijs-, wind- en waterstromen in Overijssel voor het ontstaan van 
een afwisselend landschap van stuwwallen, dekzandgronden, beekdalen en natte laagtes en bepaalden de 
stroomsnelheden van IJssel, Vecht, Regge of Dinkel waar het fijne (komgronden) en waar het grovere sediment 
(oeverwallen) werd afgezet. En ontwikkelde veen zich daar, waar het water maar moeilijk weg kon. 
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Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Natuurlijke laag' aangeduid met het gebiedstype 
'beekdalen en natte laagtes'. In afbeelding 3.3 is dit weergegeven. 

 
Afbeelding 3.3 Gebiedskenmerken 'Natuurlijke laag - Beekdalen en natte laagtes' (Bron: provincie Overijssel) 
 

Natuurlijke laag - Beekdalen en natte laagtes 

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich 
het water. Hier ontwikkelden zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het seizoen 
geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, naar de beken en rivieren. Als ontwikkelingen plaats 
vinden in of in de directe nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor 
de dynamiek van het stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van de samenhang in het 
beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. 

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag' 

Voorliggende ontwikkeling draagt bij aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het water door langs de 
watergang enkele poelen aan te leggen. Geconcludeerd wordt dan ook dat het initiatief een positieve invloed 
heeft op de gebiedskenmerken van de 'Natuurlijke laag'. 

2. De 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 

Het agrarisch cultuurlandschap is bij uitstek een gebruikslandschap. Bij de ontwikkeling ervan hebben nooit 
ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we het agrarisch cultuurlandschap in de loop van de tijd 
gaan waarderen. Het heeft als 'consumptielandschap' voor bewoners, recreanten en toeristen nieuwe 
betekenis gekregen. De landschappelijke structuren zijn belangrijke dragers van de biodiversiteit. 

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' aangeduid met 
de gebiedstypen 'maten- en flierenlandschap' en 'essenlandschap' In afbeelding 3.4 is dit weergegeven. 
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Afbeelding 3.4 Gebiedskenmerken 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' (Bron: provincie Overijssel) 
Laag van het agrarisch cultuurlandschap - 'Maten- en flierenlandschap' 

Het maten- en flierenlandschap is een laaggelegen kleinschalig landschap dat zich langs de beken, in de 
natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hakhout 
aangeplant. Dit diende tevens als perceelsafscheiding – daar, waar de ontwateringssloot niet altijd 
watervoerend – was in geval van beweiding. Het maten- en flierenlandschap is veelal de contramal van het 
essenlandschap en het oude hoevenlandschap en was daar functioneel aan verbonden. Als ontwikkelingen 
plaats vinden in of nabij het maten- en flierenlandschap, dan dragen deze bij aan versterking van het 
historische lineaire landschap met open 'kamers' en coulissen, aan accentuering van de overgang naar hogere 
gronden, de toegankelijkheid, de beleefbaarheid en het vasthouden van water. 

Laag van het agrarisch cultuurlandschap - 'Essenlandschap' 

Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager gelegen maten en 
fliergronden, – voormalige – heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es (esdorpen en verspreide 
erven). Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de 
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd.  

Als ontwikkelingen plaats vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect 
voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het landschappelijk 
raamwerk. 

Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 

Het aanbrengen van beplanting langs twee randen van de zonneakker draagt bij aan een versterking van het 
historische lineaire landschap die behoort tot het maten- en flierenlandschap. Daarnaast draagt de 
ontwikkeling bij aan het vasthouden van het water. Hiermee is de ontwikkeling in overstemming met het 
gestelde in de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'. 

3. De 'Stedelijke laag' 

In de “Stedelijke laag” ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen. Elke stad of dorp bezit zijn eigen 
karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Het plangebied is op 
gebiedskenmerkenkaart in de “Stedelijke laag” aangeduid met het gebiedstype “Informele trage netwerk”. In 
afbeelding 3.5 is dit weergegeven. 
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Afbeelding 3.5 Gebiedskenmerken 'Stedelijke laag' (Bron: provincie Overijssel) 
Laag van het informele trage netwerk 

Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, vaarroutes) 
van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke laag toegankelijk en 
ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het basisstramien. 

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag” 

Bij het realiseren van het zonneakker wordt rekening gehouden met de omliggende omgevingskwaliteiten. 
Door het plangebied heen lopen geen wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden of vaarroutes. Met de 
voorliggende ontwikkeling wordt doormiddel van een uitkijkheuvel het landschap ervaarbaar gemaakt. De 
invulling van het plangebied is in overeenstemming met de ter plekke geldende gebiedskenmerken van de 
'Stedelijke laag'. 

4.  De 'Laag van de beleving' 

In deze laag kan ruimtelijke kwaliteit, belevenis, betekenis en identiteit worden toegevoegd door de 
kwaliteiten van de andere drie lagen te gebruiken. De ambitie is om de beleving, betekenis en kwaliteit van de 
leefomgeving te versterken. Het plangebied ligt in een gebied waar 'Donkerte' een kwaliteit is. 

 
Afbeelding 3.6 Gebiedskenmerken 'Laag van beleving' (Bron: provincie Overijssel) 
Toetsing van het initiatief aan de "Laag van beleving”  

De voorgenomen ontwikkeling doet nauwelijks afbreuk aan de beleving van de omgevingskwaliteit donkerte. 
Dit omdat de extra verlichting die de voorliggende ontwikkeling met zich meebrengt zeer gering is. Daarnaast 



  Zonneakker De Bathmense Landen 
  concept 
 
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

23 23 

wordt zoveel mogelijk onnodig kunstlicht worden vermeden. Hiermee sluit de ontwikkeling goed aan op de 
ambities uit de laag van beleving. 

3.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met het van toepassing zijnde provinciale beleid. 

3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Toekomstvisie Wensbeeld Deventer 2030 (2009) 

In de Toekomstvisie 'Wensbeeld Deventer 2030', vastgesteld op 1 juli 2009, staat beschreven waar Deventer 
naar toe wil in 2030. Bij het proces tot het maken van deze visie, is veel inbreng gekomen van de Deventer 
bevolking, bedrijven en instellingen. In de toekomstvisie Deventer 2030 kiest de gemeente voor kwaliteit 
boven kwantiteit. Kwaliteit in duurzaamheid, in de ruimtelijk/fysieke omgeving, in sociaal en economisch 
opzicht. 

Het Groene Platteland 

De landbouw is voor het platteland allang niet meer de enige bron van inkomsten. Naast het toerisme is er een 
veelheid aan andere activiteiten te vinden. Sommigen daarvan maken gebruik van de specifieke kwaliteiten 
van het platteland, zoals zorgboerderijen of cursuscentra. Maar ook kleine zelfstandigen in de 
dienstverlenende, de kennis- of creatieve sector weten het platteland te vinden. 

Het Deventer buitengebied is geen museum geworden. Er is plaats voor nieuwe activiteiten en de daarvoor 
benodigde uitbreidingen of veranderingen, zolang die maar passend zijn in het landschap. 

Toetsing van het initiatief aan de "Toekomstvisie Deventer 2030 (2009)” 

De binnen dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is een andere vorm van inkomsten en maakt gebruik 
van de kwaliteiten van het platteland. De ontwikkeling wordt ingepast in het landschap en past daardoor 
binnen de toekomstvisie Wensbeeld Deventer 2030. 

3.3.2  Structuurplan Deventer 2025 

In het structuurplan Deventer 2025 (april 2004) zijn de toekomstige ruimtelijke opgaven voor Deventer en de 
gewenste ontwikkelingsrichting in beeld gebracht. 

De ambitie van Deventer voor het landelijke gebied is het versterken van de groene kwaliteiten van Deventer 
en het beter beleefbaar maken hiervan. Naast de uitloop- en recreatiefunctie, vervult het landelijk gebied een 
belangrijke natuur- en ecologische functie. Versterking van de ecologische hoofdstructuur en realisering van 
de verbindingszones zijn uitgangspunten van het Deventer beleid. 

Omdat de landbouw als economische drager van het landelijk gebied onder druk staat, wordt actief gezocht 
naar nieuwe dragers en ontwikkelingsmogelijkheden. Uitgangspunt hierbij is versterking van het kleinschalige 
karakter van het landschap. Natuurbeheer, ruimte voor water, verbreding van agrarische activiteiten, 
hergebruik van agrarische bedrijfsbebouwing voor andere functies, landgoedontwikkeling en bijzondere 
vormen van woningbouw kunnen-onder voorwaarden hiervoor worden ingezet. 

Toetsing van het initiatief aan de "Structuurplan Deventer 2025” 

Het voorliggend plan past binnen de gestelde ambities om nieuwe dragers en ontwikkelingsmogelijkheden 
voor het landelijk gebied te vinden. Geconcludeerd wordt dat het plan past binnen het 'Structuurplan 
Deventer 2025'. 

3.3.3  Visie Duurzaam Deventer (2009) 
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In 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Deventer een Visie Duurzaam Deventer 
vastgesteld. In die visie zijn de belangrijkste keuzes opgenomen die nodig zijn om tot een resultaatgericht 
milieubeleid te komen. Voor de drie speerpunten van het gemeentelijke milieubeleid in de periode 2009-2014: 
klimaat, ecologie en afval, zijn de kaders en uitgangspunten benoemd. 

Voor het klimaat is de ambitie dat de gemeente in 2030 klimaatneutraal is. Toegespitst op energie betekent 
dat heel Deventer is overgeschakeld op duurzame energiebronnen en per saldo geen CO2 toevoegt aan de 
atmosfeer. Het restje CO2-uitstoot in 2030 wordt gecompenseerd door een surplus aan duurzaam opgewekte 
energie in Deventer. Het opwekken van duurzame energie binnen de gemeentegrenzen eventueel in 
samenwerking met omliggende gemeenten, is dus cruciaal voor een klimaatneutraal Deventer. Duurzame 
energiebronnen zijn zon, wind, waterkracht en biomassa.  

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid (2011) 

Om de bovengenoemde ambities te behalen is een uitvoeringsagenda Duurzaamheid gemaakt. De 
uitvoeringsagenda is een leidraad voor de raad, het college, de directie en de ambtelijke organisatie om in 
samenspraak met de externe partners tot realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen te komen. Uit een 
eerste evaluatie, periode 2011-2013, blijkt dat de ambitie Deventer Klimaat-/energieneutraal in 2030 nu niet 
binnen bereik is. Dit doordat de kwantitatieve resultaten tot op heden, het vooralsnog ontbreken van een 
brede maatschappelijke beweging en de verwachting dat een significante versnelling van de energietransitie in 
2018 niet realistisch is.  

In het evaluatierapport klimaat-/energiebeleid gemeente Deventer, 24 januari 2018, hebben de onderzoekers 
geconstateerd dat de ambitie van 2% CO2-reductie per jaar is bereikt. De beleidsdoelstelling van de gemeente 
Deventer niet voor alle partijen helder is. De visie op de invloed en benodigde rollen van de gemeente in de 
Uitvoeringsagenda Duurzaamheid is juist, maar deze is onvoldoende uitgewerkt in een visie op governance 
waarin duidelijk wordt wat de gemeente kan en gaat doen om te zorgen dat de brede maatschappelijke 
beweging die nodig is voor het realiseren van de doelstelling, ook daadwerkelijk op gang komt. Niet aan alle 
randvoorwaarden, benodigd voor het realiseren van de doelstelling, is voldaan in de periode 2011-2017. Het 
ontbrak aan uitvoeringscapaciteit en expertise, financiële middelen, integrale verankering van energiebeleid in 
de gemeentelijke organisatie en commitment, richting en steun vanuit de politiek. 

Toetsing van het initiatief aan de "Visie Duurzaam Deventer (2009)” 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de ambities van de gemeente Deventer en levert een bijdrage aan 
het duurzaam opwekken van zonne-energie. Daarnaast wordt de inwoners van Bathmen aangeboden om mee 
te participeren in de zonneakker. Hierdoor wordt het maatschappelijk draagvlak voor de zonneakker vergroot. 
Geconcludeerd wordt dat het plan aansluit bij de Visie Duurzaam Deventer. 

3.3.4  Uitgangspunten zonneparken Deventer 

3.3.4.1  Algemeen 

De gemeente Deventer heeft geconstateerd dat belangstelling voor zonneparken in het buitengebied 
toeneemt. Daarom heeft de gemeente, vooruitlopend op het te maken energieplan, verschillende 
uitgangspunten opgesteld voor zonneparken in de gemeente. Om zo de ambitie van de gemeente Deventer, in 
2030 energieneutraal te zijn, te kunnen halen. Hierbij dient de balans gezocht te worden tussen de bijdrage 
van zonneparken in de ambitie en lokaal draagvlak voor zonneparken, gecombineerd met een verantwoorde 
ruimtelijke afweging of/en hoe een zonnepark landschappelijk inpasbaar is. 
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3.3.4.2  Uitgangspunten bij zonneparken 

Het kader voor de uitgangspunten voor zonneakker/-parken in het buitengebied van de gemeente Deventer is 
dat bij elke afweging of ergens een zonnepark kan komen er een integrale afweging van de belangen van 
klimaat, mens, dier en landschap gemaakt wordt. Want een zonnepark heeft in de gemeente Deventer niet 
alleen waarde voor duurzame energieopwekking, maar ook een ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke 
meerwaarde. Een initiatief heeft dan ook lokaal draagvlak waarbij de omgeving kan meeprofiteren van de 
opbrengsten van het zonnepark. Dit levert de volgende uitgangspunten op, welke nader zijn uitgewerkt in 
Bijlage 2: 

1. Aansluiten op de karakteristieken van het gebied 
2. Aansluiten op de omgeving 
3. Maak randen met kwaliteit 
4. Eenvoudige hekwerken en poorten 
5. Logische opstelling panelen 
6. Eenvoudige transformator- en bijgebouwen 
7. Bijdrage aan natuur en biodiversiteit 
8. Bijdrage aan een klimaatbestendig Deventer 
9. Circulaire economie 
10. Creëer meerwaarde voor de omgeving 
11. Participatie en draagvlak 

3.3.4.3  Toetsing aan de uitgangspunten bij zonneparken 

Bij de voorliggende ontwikkeling van de zonneakker is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld voor de 
zonneakker (zie paragraaf 2.2). In het landschappelijk inpassingsplan is aangesloten bij de karakteristieke van 
het plangebied en de omgeving. Zo is ervoor een zuidopstelling van de zonnepanelen gekozen om het zicht van 
de panelen te beperken. De minder fraaie zijde van de panelen is hierdoor vanaf openbaar gebied niet te zien. 
Hiermee wordt aangesloten op de uitgangspunten één, twee en vijf. 

In aansluiting op de uitgangspunten drie, zeven en acht worden de gronden aan de noordzijde, verspringend 
naast de watergang, vernat waardoor een natuurlijke zone ontstaat. Langs de randen van de zuid- en oostzijde 
wordt een rand met struweel van bijvoorbeeld sleedoorn, esdoorn of eenstijlige meidoorn geplant. Hiermee 
wordt bijgedragen aan de natuur en biodiversiteit in het plangebied. Onder de zonnepanelen is ervoor 
gekozen om kruidenrijk grasland in te zaaien om zo een groene inrichting te krijgen en de hoeveelheid 
verharding in het plangebied zoveel mogelijk te beperken. 

Vanuit veiligheid moet het terrein geheel af te sluiten zijn. Dit zal gedaan worden middels een antracieten 
hekwerk rondom de uitkijkheuvel. De west- en noordzijde wordt afgeschermd door de watergang, de zuidzijde 
door het spoor (met hekwerk). Enkel aan de oostzijde zal een hekwerk noodzakelijk zijn. Deze wordt naast het 
struweel geplaatst. Hierdoor is het hekwerk niet te zien vanuit het landschap. De transformatorhuisjes 
betreffen een standaard ontwerp wat functioneel is ingericht voor de zonneakker. Bij de afbraak van de 
zonneakker is het uitgangspunt dat de zonnepanelen hergebruikt kunnen worden. Hiermee wordt aangesloten 
op de uitgangspunten vier, zes en negen. 

De initiatiefnemer heeft een inloopavond gehouden voor omwonende en belangstellende (zie paragraaf 
6.3.2). Na aanleiding van de inloopavond is op basis van de ingebrachte ideeën en suggesties van omwonende 
en belangstellende aanpassingen gedaan. Daarnaast is de uitkijkheuvel voor een ieder bereikbaar om te 
kunnen genieten van het uitzicht en van het landschap waardoor meerwaarde voor de omgeving wordt 
gecreëerd. Hiermee wordt aangesloten op de uitgangspunten tien en elf. 

Geconcludeerd wordt dat het voorliggend plan voldoet aan de opgestelde uitgangspunten. 



  Zonneakker De Bathmense Landen 
  concept 
 
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

26 26 

Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden 

4.1  Archeologie / cultuurhistorie en monumenten 

4.1.1  Archeologie 

4.1.1.1  Algemeen 

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. 

4.1.1.2  Situatie plangebied 

Het archeologiebeleid van de gemeente Deventer is doorvertaald in het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Deventer 1e herziening'. Op grond van dit bestemmingsplan is een deel van het plangebied voorzien met de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Op basis van deze bestemming zijn de bestemde gronden mede 
bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of in deze gronden voorkomende archeologische 
verwachtingswaarden. 

Wanneer een initiatiefnemer wil bouwen op gronden met deze dubbelbestemming is deze verplicht om bij de 
omgevingsvergunningaanvraag voor de activiteit bouw een rapport te overleggen waarin de archeologische 
waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag 
in voldoende mate is vastgesteld. Deze verplichting geldt echter alleen als de bodemingreep groter is dan 500 
m2 en dieper is dan 0,50 meter onder maaiveld. Als de bodemingreep groter is dan 200 m2, kleiner is dan 500 
m2, en dieper is dan 0,50 meter onder maaiveld kan het bevoegd gezag aan de vergunning een voorschrift 
verbinden die initiatiefnemer verplicht om gelegenheid te bieden tot een archeologische waarneming door het 
bevoegd gezag tijden de uitvoering van de werkzaamheden. 

Wanneer een initiatiefnemer werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden wil uitvoeren op gronden 
met deze dubbelbestemming is een omgevingsvergunning noodzakelijk als de bodemingreep groter is dan 200 
m2 en dieper dan 0,50 meter onder maaiveld. Deze vergunning kan slechts worden verleend indien de 
betrokken archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijk schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden. Dit kan alleen worden aangetoond 
door een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal 
worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. Dit is echter niet 
van toepassing als de bodemingreep groter is dan 200 m2 en kleiner is dan 500 m2, mits aan de vergunning het 
voorschrift wordt verbonden tot het bieden van gelegenheid voor een archeologische waarneming tijdens de 
werkzaamheden. 

4.1.1.3  Inventarisatie bodemingreep 

In de Bijlage 3 Onderzoeken intentiefase PV Park Bathmense Landen staan de berekeningen voor het aantal 
vierkante meters waarover bodemingreep plaatsvinden nader uitgewerkt. 

Sleuven 

Voor de benodigde leidingen ten behoeven van de aansluiting van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet 
zullen in het veld verschillende sleuven gegraven dienen te worden. Er wordt uitgegaan van één lange sleuf 
over de hele lengte van het veld en per twee velden een sleuf dwars daarop over de breedte van het veld. De 
afmetingen van het park zijn 900 x 200 m. Een sleuf is in deze berekening 0,3 m breed en zal ongeveer 0,8 m 
diep zijn. In totaal komt de bodemingreep op 352,5 m2 waarvan 157,5 m2 in het Archeologie 3 gebied valt. 
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Door de sleuf over de lengte van het park (900 m) slim te kiezen, en ook de dwarssleuven op slimme posities te 
plaatsen, blijft de bodemverstoring beperkt. Op het moment dat deze precies door de het gebied zonder 
archeologische dubbelbestemming, in het midden van het parkgebied, wordt gegraven wordt daarmee de 
voor archeologie relevante verstoring beperkt tot het minimum. 

Transformatoren 

Voor het aansluiten van het park op het elektriciteitsnet zijn twee 6 MW aansluitstations en meerdere 
transformatoren nodig. Deze kunnen strategisch in het park geplaatst worden zodat de bodemingreep voor de 
benodigde fundering geen bodemverstoring in het Waarde – Archeologie 3 gebied geeft. De totale 
bodemverstoring komt daarmee op 0 m2. 

Palen (aanname 50% evenredig van plangebied) 

De zonnepanelen worden gemonteerd op een stalen frame dat rust op geramde palen. Ter indicatie van het 
oppervlak dat door de palen wordt verstoord is een afstand van 3 m (hart op hart) tussen de palen 
aangehouden, een paaldiameter van 7 cm en twee palen per steun. Vervolgens is uitgegaan van een 
gemiddelde lengte van de paneelrijen per veld en is voor ieder veld het aantal palen en het bijbehorende 
oppervlak bepaald. Waar nodig is naar boven afgerond. Hierbij wordt opgemerkt dat voor in de toekomst bij 
het demonteren van de palen deze ook weer rechtstandig uitgetrokken kunnen worden. 

Met een berekende hoeveelheid palen van 9.058 komt het oppervlak van de totale verstoring door palen op 
34,9 m2. Daarvan zal ongeveer 50% in het Waarde – Archeologie 3 gebied vallen en de andere helft er buiten. 
Dat brengt de totale verstoring door het plaatsen van palen op 17,4 m2.  

Poelen 

Voor de landschappelijke inpassing worden aan de buitenrand, nabij de Spildijkswaterleiding, vier poelen 
aangelegd. Het totale oppervlak van deze poelen bedraagt 2.890 m2. Deze worden volledig buiten het Waarde 
– Archeologie 3 gerealiseerd. Daarmee komt de voor archeologie relevante verstoring op 0 m2. 

4.1.1.4  Conclusie 

De totale bodemverstoring dieper dan 0,5 m als gevolg van het plaatsen van de panelen, transformatoren, 
leidingwerk en landschappelijke inpassing komt op 3.297,4 m2. Daarvan valt 174,9 m2 in het Waarde – 
Archeologie 3 gebied. Dat is minder dan de 500 m2 rapportagevrijstellingsvoet zoals genoemd in artikel 31 en 
zelfs minder dan de genoemde 200 m2 grens waarbij eventueel aanvullende voorwaarden tijdens de bouw 
gesteld zouden kunnen worden. Gegeven bovenstaande lijkt verder archeologisch onderzoek op dit moment 
niet aan de orde. 

Tenslotte is door de gemeente Deventer voor de realisatie van het zonneakker een archeologisch advies 
opgesteld. In Bijlage 4 Advies Archeologie gemeente Deventer is het gemeentelijk advies opgenomen. De 
gemeente geeft aan dat bij de toekomstige afbraak van het veld met zonnepanelen de aangebrachte palen 
rechtstandig uitgetrokken dienen te worden. Om zo de verstoring beperkt te houden tot de oppervlakte van 
de paal. Wanneer grootschaliger grondwerkzaamheden nodig zijn kan een veel groter deel van de bodem 
verstoord raken. In dat geval zou voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch onderzoek nodig zijn 
omdat archeologisch onderzoek achteraf door het intensieve palengrid van 3 x 3 m geen werkbare optie is.  

Van dit onderzoek kan alleen worden afgezien wanneer in de omgevingsvergunning wordt vastgelegd dat 
palen moeten worden gehanteerd die alleen hun eigen oppervlakte verstoren en die na hun gebruiksperiode 
rechtstandig moeten worden getrokken. 

4.1.2  Cultuurhistorie 

4.1.2.1  Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 
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In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

4.1.2.2  Situatie plangebied 

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel, in het 
plangebied zelf geen rijks- en gemeentelijke monumenten of andere cultuurhistorische waarden. Daarnaast 
bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten. 

4.1.2.3  Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

4.2  Milieuaspecten 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op een bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreffen de thema's bedrijven en milieuzonering, geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
ecologie, besluit milieueffectrapportage en duurzaamheid. 

4.2.1  Bedrijven en milieuzonering 

4.2.1.1  Inleiding 

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 gebruikt de gemeente Deventer de VNG-uitgave 'Bedrijven 
en Milieuzonering' uit 2009. Dit bestemmingsplan bevat op basis van deze uitgave een Staat van 
bedrijfsactiviteiten, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) 
richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de 
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is 
bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de 
uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is 
welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de 
daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de dichtst 
daarbij gelegen situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan 
mogelijk is. 
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4.2.1.2  Gebiedstypen 

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.  

Gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging wordt 
nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), worden aangemerkt als 
'gemend gebied'. Bij 'gemengde gebieden' moet gedacht worden aan: 

"Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier 
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend."  

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het 
woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij 
wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt 
ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed 
woon- en leefklimaat noodzakelijk is.  

Het gebied waarin het plangebied zich bevindt is aan te merken als een 'gemengd gebied'. Dit vanwege het feit 
dat de spoorlijn Deventer - Almelo direct naast het plangebied ligt. 

milieucategorie richtafstand tot omgevingstype 
rustige woonwijk 

richtafstand tot omgevingstype 
gemengd gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 
3.1 50 m 30 m 
3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m 500 m 
5.3 1.000 m 700 m 
6 1.500 m 1.000 m 

4.2.1.3  Situatie plangebied 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Zoals reeds hiervoor 
genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de omgeving waarin de nieuwe 
functie gerealiseerd wordt. Hierbij spelen twee vragen en rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 
 

Een zonneakker betreft geen milieugevoelige functie en is niet opgenomen in de VNG-uitgave. De 
zonnepanelen produceren geen relevant geluid. Alleen de omvormers en transformatorstations kunnen 
zorgen voor een zoemend geluid. Indien de zonneakker wordt gezien als een elektriciteitsdistributiebedrijf met 
een transformatorvermogen van lager dan 10 MVA (Mega Volt Ampere), geldt een minimale afstand tot 
woningen van 10 meter (gemengd gebied). Gelet op de ligging naast de spoorlijn Deventer - Almelo - die 
tussen de woningen en het plangebied ligt - en de afstand tot de dichtstbijzijnde woning (circa 30 meter van 
het plangebied) zal de zonneakker geen verandering veroorzaken op de geluidsbelasting bij de omliggende 
woningen. Er is geen sprake van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

4.2.1.4  Conclusie 
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Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

4.2.2  Geluid 

4.2.2.1  Wettelijk kader 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch 
onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden 
en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen. 

4.2.2.2  Situatie plangebied 

Een zonneakker vormt een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Een zonneakker is een type A- 
inrichting. De inrichting valt daarmee onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Op voorhand kan 
worden geconstateerd dat deze inrichting geen relevante geluidbelasting veroorzaakt. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 4.2.1. 

Als gevolg van de ontwikkeling is tevens geen sprake van een significante verkeersaantrekkende werking. De 
zonneakker wordt incidenteel bezocht, uitsluitend ten behoeve van beheer en onderhoud. 

Ook is een zonneakker geen geluidgevoelig object. Het plan voorziet dan ook niet in het toevoegen van een 
geluidsgevoelig object, waardoor onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder niet nodig is. 

4.2.2.3  Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor voorliggend bestemmingsplan. 

4.2.3  Bodem 

4.2.3.1  Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen 
NEN 5740. 

4.2.3.2  Situatie plangebied 

Het uitvoeren van onderzoek naar de bodemkwaliteit doet zich voor in situaties waarin personen langdurig 
verblijven of aanwezig zijn. In voorliggend geval worden overwegend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
gerealiseerd waar zonnepanelen op bevestigd worden. Daarnaast worden kleine gebouwen (trafostations e.d.) 
gerealiseerd, echter wordt hierin niet langdurig door personen verbleven. 

Verder wordt opgemerkt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen risicovolle activiteit voor 
de bodem betreft. Het instellen van een bodemonderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

4.2.3.3  Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.  

4.2.4  Luchtkwaliteit 

4.2.4.1  Algemeen 
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Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. 

In de Wet milieubeheer staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet milieubeheer zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 
 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
milieubeheer vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

 woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
 woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 
 
Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet milieubeheer nodig. 

4.2.4.2  Situatie plangebied 

Gelet op de aard en omvang van dit project en de beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen, in 
verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in paragraaf 4.2.4.1, kan worden gesteld dat 
voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. In de aanlegfase vinden 
er alleen maar verkeersbewegingen plaats en in de gebruiksfase wordt de zonneakker incidenteel bezocht, 
uitsluitend in het kader van beheer en onderhoud. Er is dan ook geen sprake van significante 
verkeersaantrekkende werking. Vermindering van de luchtkwaliteit is daarom niet aan de orde en vormt geen 
belemmering voor de ontwikkeling van de zonneakker. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'. 
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4.2.4.3  Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.2.5  Externe veiligheid 

4.2.5.1  Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
 de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
 het Registratiebesluit externe veiligheid; 
 het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
 het Vuurwerkbesluit. 
 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat vervoer 
gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening zijn 
vastgesteld in: 

 het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 
 de Regeling basisnet; 
 de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 
 

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen per buisleiding is geregeld via het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

4.2.5.2  Situatie plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 4.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied (met 
blauwe stippellijn aangegeven) en de omgeving weergegeven. 
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Afbeelding 4.1 Uitsnede risicokaart (Bron: Riscokaart.nl) 
 

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied: 

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen dan wel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
 is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer van gevaarlijke stoffen; 
 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
 

Opgemerkt wordt dat de spoorlijn Deventer-Almelo de zuidgrens van het plangebied vormt en dat deze 
spoorlijn onderdeel uitmaakt van het Basisnet spoor. Dit bestemmingsplan staat geen nieuwe kwetsbare 
objecten toe. Dit betekent dat een nadere verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk is. 

4.2.5.3  Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

4.2.6  Ecologie 

4.2.6.1  Algemeen 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet 
natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

4.2.6.2  Gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebied 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 
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Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Rijntakken' 
ligt op een afstand van circa 6,5 kilometer van het plangebied. Gelet op de aard en omvang van de 
voorgenomen ontwikkeling, de afstand tot het Natura 2000-gebied, wordt geconcludeerd dat er als gevolg van 
de voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'-principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

Het plangebied ligt niet binnen het concreet begrensde NNN. De dichtstbijzijnde gronden van het NNN liggen 
op minimaal 130 meter van het plangebied. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en de 
activiteit heeft geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied. Het plangebied ligt buiten het 
Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking 
heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Geconcludeerd wordt dat er geen 
sprake is van enige aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

4.2.6.3  Soortenbescherming 

Wat betreft de soortenbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere 
de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst 
of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing 
of vrijstelling worden gevraagd. 

Natuurbank Overijssel heeft een Quickscan natuurwaarden voor de locatie uitgevoerd. De conclusies van het 
onderzoek worden hierna weergegeven. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar Bijlage 5. 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen 
benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied en bezetten er geen (winter)rust- of 
voortplantingslocatie. Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels op de akker. Van de 
vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 
nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

De functie van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd voor de in het plangebied voorkomende 
amfibieën, vogels en grondgebonden zoogdieren. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het 
foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast. 

4.2.6.4  Conclusie 

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van soortbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen 
voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving. Daarnaast is geen sprake van negatieve effecten op 
Natura 2000-gebieden of het Natuurnetwerk Nederland. 
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4.2.7  Besluit milieueffectrapportage 

4.2.7.1  Algemeen 

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen:  

 Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is.  

 Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van 
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).  

 Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van 
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).  

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is er na een 
bestemmingsplan geen m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit meer nodig, dan is er sprake van een 
bestemmingsplan in kolom 4 (besluit). 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije 
m.e.r.beoordeling gehanteerd.  

4.2.7.2  Verantwoording vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Voorliggend plan voorziet in het realiseren van een zonneakker van circa 11 hectare op een locatie van 16 
hectare. Realisatie van projecten met zonne-energie worden niet in het Besluit milieu-effectrapportage 
(besluit m.e.r.) genoemd.  

In ABRvS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770, oordeeld de Afdeling dat een zonnepark geen 
landinrichtingsproject (ex D-9), geen stedelijk ontwikkelingsproject (ex D-11.2) en evenmin een industriële 
installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water (ex D-22.1) is. De mer-richtlijn (in 
het bijzonder bijlage I, onder 2, en bijlage II, onder 3), alsmede D-22.1 van het Besluit mer, richten zich op 
industriële (verbrandings)installaties waarbij een brandstof wordt ingezet en op thermische centrales. Bij 
zonneparken wordt geen brandstof ingezet. Daarnaast is er geen sprake van opwekking van thermische 
energie, maar wordt stralingsenergie (zonlicht) rechtstreeks omgezet in elektrische energie. 

Gelet op de uitspraak van 14 augustus 2019 wordt geconcludeerd dat het uitvoeren van een m.e.r- 
beoordeling of het doorlopen van een m.e.r-procedure niet aan de orde is. 
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4.2.8  Duurzaamheid 

4.2.8.1  Algemeen 

In juni 2009 is de Visie Duurzaam Deventer bestuurlijk vastgesteld. De gemeentelijke ambitie is dat Deventer in 
2030 klimaat-en energieneutraal is. Om deze ambitie te realiseren is voor de periode 2011-2014 door de 
gemeenteraad de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid "Op weg naar een duurzaam evenwicht" vastgesteld. 
Deze periode is verlengd tot 2018. In april 2016 heeft de raad de doelstelling energieneutraal 2030 
herbevestigd en besloten dat tot 2018 de uitvoeringsagenda duurzame energie het kader is. De 
beleidsprioriteit duurzame mobiliteit is aan acht beleidsprioriteiten toegevoegd. De focus ligt naast duurzame 
mobiliteit ook op verduurzaming van bestaande woningbouw en verduurzaming van bedrijven en kantoren. 
Daarnaast zijn er beleidsprioriteiten over energieneutrale nieuwbouw en gebiedsontwikkeling, 
partnerschappen, duurzame energiebronnen (zon, wind en biomassa) en de eigen bedrijfsvoering. 

De uitvoeringagenda is de leidraad om in samenspraak met externe partners de doelstelling te realiseren. De 
sleutel zit in samenwerken, partnerschappen en verbinding leggen met economie, innovatie, arbeidsmarkt, 
wonen en cultuur. Als burgers en bedrijven initiatieven nemen zal de gemeente Deventer deze graag 
faciliteren, de ruimte geven, daarvoor lobbyen en marketing stimuleren.  

De lijst "Aanbevelingen voor duurzaam bouwen op bestemmingsplanniveau" uit de VNG - publicatie 
"Bouwstenen voor een duurzame stedenbouw" is voor duurzaamheid een bruikbare "Checklist" met 
maatregelen en aanbevelingen, die mogelijk in een plan toegepast kunnen worden. In het kader van duurzaam 
bouwen verdient een aantal aspecten bij de ontwikkeling van het woongebied bijzondere aandacht. Voor 
zover deze aspecten nog niet in het voorgaande zijn beschreven gaat het om onderstaande aspecten.  

4.2.8.2  Bouwrijp maken 

Bij het bouw- en woonrijp maken wordt zo veel mogelijk met een gesloten grondbalans gewerkt. Het toekomstig 
peil wordt bepaald in samenhang met het nog op te stellen waterhuishoudkundig plan, de vereiste drooglegging, 
het rioleringsplan en de werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken (vrijkomende grond uit de 
cunetten en de bouwputten). Uitgangspunt hierbij is zo weinig mogelijk grond en zand aan te voeren. Dit ter 
beperking van de milieubelasting, die met het transport van grond samenhangt. In de uitwerking van de 
bestekken voor het bouwrijp maken wordt dit verwerkt. 

4.2.8.3  Energie 

Energiekosten gaan een steeds belangrijkere rol spelen, voor de ontwikkel- en beheerkosten voor vastgoed. Ook 
de (toekomstige) huizenbezitters en bedrijven zijn zich hiervan bewust en zullen dit laten meewegen. Het is 
vanuit de beleidsprioriteit energieneutrale nieuwbouw/gebiedsontwikkeling noodzakelijk inzicht te krijgen in 
het toekomstig energieverbruik van het te ontwikkelen vastgoed. 

4.2.8.4  Situatie plangebied 

Dit in dit bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling betreft een zonneakker. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd aan de doelstelling van de gemeente Deventer voor wat betreft klimaatneutraliteit. Voor een toetsing 
aan de Visie Duurzaam Deventer wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3. 

4.2.8.5  Conclusie 

Het aspect duurzaamheid levert geen beperkingen op voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3  Leidingen en kabels 

Uit de toelichting en verbeelding van het geldende bestemmingsplan is op te maken dat er geen planologisch 
relevante kabels en leidingen in het plangebied of in de directe omgeving daarvan aanwezig zijn. 
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4.4  Waterhuishouding 

4.4.1  Vigerend beleid 

4.4.1.1  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, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen 
worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de 
ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische 
ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.  

4.4.1.2  Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 

4.4.1.3  Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.  

4.4.1.4  Waterschap Rijn en IJssel 

Het Waterschap Rijn & IJssel heeft in 2015 een nieuw waterbeheerplan vastgesteld voor de periode 2016-
2021. Dit plan beschrijft het beleid voor alle taakgebieden van Waterschap Rijn en IJssel. Het plan geeft aan 
welke doelen het waterschap nastreeft en met welke aanpak we deze willen bereiken. Het plan gaat over het 
waterbeheer in het hele stroomgebied van Rijn en IJssel en het omvat alle watertaken van het waterschap: 
waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. 

Het waterschap laat in dit waterbeheerplan zien welke ontwikkelingen voor het waterbeheer van belang zijn 
en welke accenten we in de samenwerking met onze partners willen leggen. Vanuit die omgevingsverkenning 
wordt vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 beschreven voor de primaire taakgebieden: 

 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. 
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4.4.2  Waterparagraaf 

4.4.2.1  Algemeen 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).  

4.4.2.2  Watertoetsproces 

In artikel 3.1.6 (Bro) is aangegeven dat bij een ruimtelijke overweging moet worden beschreven op welke wijze 
in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. De relevante waterthema's 
worden door middel van de watertoetstabel geselecteerd en vervolgens beschreven. 

Thema Toetsvraag Relevant Intensiteit 
Veiligheid 
 

Ligt in of binnen 20 meter vanaf het plangebied een 
waterkering? (primaire waterkering, regionale 
waterkering of kade) 
Ligt het plangebied in een waterbergingsgebied of 
winterbed van een rivier? 

Nee 
 
Nee 

2 
 
2 

Riolering en 
Afvalwaterketen 

Is de toename van het afvalwater (DWA) groter dan 
1m3/uur? 
Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
Ligt in of nabij het plangebied een RWZI of rioolgemaal 
van het waterschap? 

Nee 
Nee 
Nee 

2 
1 
1 

Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 
 

Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met 
meer dan 2500 m2? 
Is er sprake van toename van het verhard oppervlak met 
meer dan 500 m2? 
Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 
oppervlak?  
In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Nee 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 

2 
 
1 
 
1 
 
1 

Oppervlakte-
waterkwaliteit 

Wordt vanuit het plangebied (hemel)water op 
oppervlaktewater geloosd? 

Nee 1 

Grondwateroverlast Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen 
in de ondergrond?  
Is in het plangebied sprake van kwel? 
Beoogt het plan dempen van perceelsloten of andere 
wateren? 
Beoogt het plan aanleg van drainage? 

Nee 
 
Nee 
Nee 
Nee 

1 
 
1 
1 
1 

Grondwaterkwaliteit Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking? 

Nee 1 

Inrichting en beheer Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 
eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 
Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

ja 
 
Nee 

1 
 
2 

Volksgezondheid  
 

In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit 
het gemengde stelsel?  
Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 

Nee 
 
Nee 

1 
 
1 
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projectgebied die milieuhygiënische of 
verdrinkingsrisico's met zich meebrengen (zwemmen, 
spelen, tuinen aan water)? 

Natte natuur Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
Bevindt het plangebied zich in beschermingszones voor 
natte natuur? 
Bevindt het plangebied zich in een Natura 2000-gebied? 

Nee 
Nee 
Nee 
 
Nee 

2 
2 
1 
 
1 

Verdroging Bevindt het plangebied zich in een TOP-gebied? Nee 1 
Recreatie Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of 

gronden in beheer van het waterschap waar actief 
recreatief medegebruik mogelijk wordt? 

Nee 2 

Cultuurhistorie Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het 
plangebied aanwezig? 

Nee 1 

 

Waterhuishoudkundige aspecten in het plangebied 

Het plangebied ligt in een primair watergebied. Primaire watergebieden zijn laaggelegen gebieden in de buurt 
van steden en dorpen die bij hevige neerslag ruimte bieden voor waterberging. In de primaire watergebieden 
is het belang van het water kaderstellend. Hier is geen ruimte voor initiatieven die de wateropvangfunctie 
belemmeren. Dit betekent niet dat ontwikkelingen uitgesloten zijn: nieuwe bebouwing bijvoorbeeld is 
toegestaan, mits het waterbergend vermogen niet wordt aangetast. Nieuwe kapitaalintensieve functies 
worden zoveel mogelijk geweerd in verband met de kans op schade. 

Een zonneakker tast de waterbergende functie van het gebied niet aan, maar er dient in de aanleg van het 
park wel rekening gehouden te worden met een grotere kans op wateroverlast. In de bouwhoogte van de 
panelen en benodigde voorzieningen dient hiermee rekening gehouden te worden. In het overleg met de 
initiatiefnemer en het waterschap is als uitgangspunt een hoogte van 70 cm boven maaiveld afgesproken voor 
de zonnepanelen. 

Bij de beoogde ontwikkeling worden zonnepanelen geplaatst op een metalen frame. Het regenwater dat op de 
panelen valt, stroomt af richting de bodem (tussen de zonnepanelen is voldoende ruimte aanwezig zodat het 
regenwater verspreid op het maaiveld kan vallen), waar het water infiltreert. Het regenwater zal dan ook niet 
versneld afstromen richting het oppervlaktewater. Het zonneakker wordt door de vrije afstroming van het 
regenwater richting de onderliggende bodem niet gezien als toename in verharding. Watercompensatie is 
voor dit plan dan ook niet vereist. 

De zonneakker wordt niet aangesloten op het rioleringsstelsel. De ontwikkeling is dan ook niet van invloed op 
de belasting van het rioleringssysteem. Het regenwater stroomt direct af richting de bodem waar dit water 
infiltreert. Het oppervlak van de zonnepanelen is niet verontreinigd. Door het afstromende regenwater vindt 
dan ook geen verontreiniging van bodem en water plaats.  

Langs het plangebied liggen wel twee watergangen: Spildijkswatergang en Afwatering van de Bathmense 
Landen. De Spildijkswatergang heeft aan beide zijden een onderhoudsstrook van 4 meter. De Bathmense 
leiding heeft geen onderhoudsstrook in het plangebied. De onderhoudsstroken behoren tot de 
beschermingszone op basis van de keur van het waterschap. Wanneer werkzaamheden binnen deze zone 
plaatsvinden dient een vergunning te worden aangevraagd. 

4.4.2.3  Ingewonnen advies waterschap Rijn en IJssel 

Bij het waterschap Rijn en IJssel is advies ingewonnen in het kader van de Watertoets over verschillende 
aandachtspunten die bij de realisatie van het Zonneakker Bathmense Landen zouden kunnen spelen. Met het 
Waterschap, zijn de volgende zaken besproken en afgesproken: 

1. Het waterschap voorziet geen problemen voor de waterbergingsfunctie door de komst van het 
Zonneakker. Verder heeft het waterschap ook geen opgave voor het vergroten van de 
waterbergingsfunctie of andere water/natuur verbetering binnen het plangebied; 
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2. De aanleg van twee poelen die elk verbonden zijn met de spildijkswaterleiding d.m.v. twee duikers biedt 
ecologisch het voordeel van verlaagde overs en heeft niet de hinder voor het 
maaibeleid/onderhoudsregime van het waterschap. Dit geniet de voorkeur; 

3. In plaats van prefab uitstroomconstructies van de duikers is het de wens van het waterschap dat duikers 
richting de watergang rondom (ca. 0,5 meter rondom de buis) in het beton worden gezet; 

4. Hekwerk aan de watergang dient voorzien te zijn van een poort met sleutel van het waterschap. Dit is 
vergunningsplichtig; 

5. Benodigde vergunningen (duikers, hekwerk etc) hebben een maximale doorlooptijd van 8 weken. Hier 
worden geen problemen voorzien; 

6. Het vastleggen van de beschermingszones van de watergang op de plankaart hoeft niet; 
7. De onderhoudspaden worden door het waterschap meegemaaid. Welke begroeiing daar op staat is voor 

het waterschap niet zozeer van belang. 

4.4.2.4  Conclusie 

Op basis van de watertoets is er op dit moment geen reden voor verdere actie/onderzoek voordat de 
bestemmingswijziging kan plaatsvinden. Voordat het park gerealiseerd wordt zal een vergunning aangevraagd 
dienen te worden voor duikers naar twee poelen en een toegangshek voor het onderhoud aan de watergang. 

4.5  Verkeer en parkeren 

Het ontsluiten van de zonneakker zal plaatsvinden via de Bathmense Landen en vervolgens de Koekendijk. De 
zonneakker kent een zeer beperkte verkeersaantrekkende werking. Er vinden verkeersbewegingen plaats die 
uitsluitend samenhangen met het beheer en onderhoud van het zonneakker. Het planvoornemen zal hierdoor 
niet leiden tot een significante wijziging ten opzichte van de huidige situatie. De Bathmense Landen heeft 
voldoende capaciteit om de afwikkeling van het zeer beperkte verkeer als gevolg van de ontwikkeling te 
kunnen verwerken. Het parkeren zal binnen het plangebied plaatsvinden. Hiervoor is voldoende ruimte 
beschikbaar. Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de in dit plan besloten ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 5  Planopzet en juridische aspecten 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de plansystematiek. Allereerst wordt in 5.2 de standaardisering van de 
bestemmingsplannen toegelicht. In 5.3 wordt ingegaan op de opzet van dit bestemmingsplan. Tenslotte wordt 
in 5.4 aandacht gegeven aan de handhaving van de bestemmingsplanregels. 

5.2  RO Standaarden 2012 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat planologische 
visies, plannen, besluiten, verordeningen en algemene maatregelen van bestuur digitaal vervaardigd en op 
elektronische wijze beschikbaar gesteld moeten worden. Om dit mogelijk te maken zijn de RO standaarden 
ontwikkeld. 

De SVBP2012 (standaarden) bevatten de normen die van toepassing zijn op de vormgeving en inrichting van o.a. 
het bestemmingsplan, met het doel om deze op vergelijkbare wijze op te bouwen en weer te geven. De 
SVBP2012 geeft daartoe normen voor de opbouw van de regels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. 

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar 
zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd. In de digitale verbeelding wordt alle relevante 
bestemmingsplaninformatie in een interactieve raadpleegomgeving getoond. Een raadpleger van het 
bestemmingsplan moet alle relevante bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen 
krijgen. Dit betekent dat bestemmingsplannen alleen in digitale vorm rechtskracht kunnen krijgen. De papieren 
versie betreft slechts een verbeelding van de digitale versie. Dit bestemmingsplan is daarom digitaal en IMRO-
gecodeerd opgesteld, zodat het is voorbereid om digitaal te worden vastgesteld en gepubliceerd. 

5.3  Planopzet 

5.3.1  Algemeen 

Dit bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de planregels 
vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in 
onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen aangegeven. 
Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en planregels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen juridische betekenis, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van het plan. De 
toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en 
de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van 
wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken: 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels beogen een eenduidige interpretatie en toepassing van de 
overige, meer inhoudelijke regels en van de verbeelding te waarborgen. 

Hoofdstuk 2 bevat de planregels in verband met de bestemmingsbepalingen. Per op de verbeelding aangegeven 
bestemming bevat dit hoofdstuk planregels, welke specifiek voor die bestemming gelden. 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Hierbij gaat het om planregels die op nagenoeg alle bestemmingen 
betrekking hebben en die vooral om praktische redenen zijn ondergebracht in dit hoofdstuk, alsmede een aantal 
specifieke planregels, waaronder een anti-dubbeltelbepaling. 

Tenslotte bevat hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels. Deze planregels bevatten onder meer het 
overgangsrecht en de titel. 

5.3.2  Hoofdstuk 1: Inleidende regels 
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Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

 Begrippen (Artikel 1) 
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

 Wijze van meten (Artikel 2) 
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en oppervlakten 
moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering begrepen moeten 
worden. 

5.3.3  Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 

5.3.3.1  Algemeen 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 

De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

 Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan; 
 Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte, dakhelling etc.); 
 Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig/toegestaan zijn; 
 Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarden mag worden afgeweken van de 

opgenomen bouw- en gebruiksregels. 
 

Enkelbestemmingen 

Agrarisch met waarden - Landschapswaarden (Artikel 3) 

De geldende agrarische bestemming is overgenomen in dit bestemmingsplan. Dit is gedaan om de agrarische 
mogelijkheden te behouden. 

Gronden met de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' zijn bestemd voor de 
uitoefening van een agrarisch bedrijf. Daarnaast zijn de gronden ook bestemd voor het behoud, versterking en 
ontwikkeling van de landschappelijke waarde van de gronden, zoals deze tot uitdrukking komt in het reliëf, de 
kleinschaligheid, de openheid en de beplantingselementen (houtsingels en houtwallen). 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten behoeve van een zonneakker worden gebouwd. Ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - transformatorhuis' zijn transformatorhuisjes 
toegestaan ten behoeve van de zonneakker met een maximale bouwhoogte van 4 meter. Geen gebouwen 
zijnde zijn tevens toegestaan, waarbij zonnepanelen uitsluitend mogen worden geplaatst met een maximum 
hoogte van 2,5 meter. Camera’s, afrasteringen en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn tevens 
toegestaan, met inachtneming van de aangegeven bouwhoogten. 

Binnen deze bestemming zijn geen bouwwerken of gebouwen toegestaan ten behoeve van de uitoefening van 
agrarische bedrijven alleen erf- of terreinafscheidingen en veekeringen met een maximale bouwhoogte van 1 
m zijn toegestaan. 

Waarde - Archeologie 3 (Artikel 4) 

Gronden met de bestemming 'Archeologie 3' zijn behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) 
mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of in deze gronden voorkomende 
archeologische verwachtingswaarden. 

Waarde - Waterbergingsgebied (Artikel 5) 

Gronden met de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' zijn mede bestemd voor de 
instandhouding van primaire watergebieden. Op gronden met deze bestemming mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

5.3.4  Hoofdstuk 3: Algemene regels 
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Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

 Anti-dubbeltelregel (Artikel 6)  
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer 
betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

 Algemene bouwregels (Artikel 7)  
In dit artikel zijn regels opgenomen ten aanzien van bestaande afwijkingen, overschrijding bouwgrenzen 
en voldoende parkeergelegenheid. 

 Algemene gebruiksregels (Artikel 8)  
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het 
gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. 

 Overige regels (Artikel 10) 
In dit artikel wordt bepaald dat de wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden 
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan. 

5.3.5  Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

5.4  Handhaving 

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien na de 
vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om reeds ten tijde 
van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de handhaafbaarheid van de 
voorgeschreven regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid. 

1. Voldoende kenbaarheid van het plan 
Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij degenen die het moeten 
naleven. De wet bevat enkele waarborgen ten aanzien van de te volgen procedure: deze heeft in de 
bestemmingsplanprocedure een aantal inspraakmomenten ingebouwd. 

2. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan 
De inhoud van het bestemmingsplan kan slechts gehandhaafd worden, indien het beleid en de regeling in grote 
kring ondersteund worden door de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in 
elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel 
wenselijk. 

3. Realistische en inzichtelijke regeling 
Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet onnodig beperkend of inflexibel. 
Bovendien moeten de regels goed controleerbaar zijn. De planregels moeten niet meer regelen dan noodzakelijk 
is. 

4. Actief handhavingsbeleid 
Er moeten adequate maatregelen worden getroffen indien de planregels niet worden nageleefd, met name als 
dit negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de (volks)gezondheid. 

Voornoemde onderwerpen zijn als uitgangspunt opgenomen en als richtlijn gehanteerd bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Inleiding 

In artikel art. 3.1.6 lid 1, aanhef en onder f van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat onderzocht moet 
worden of een bestemmingsplan uitvoerbaar is. Allereerst wordt in 6.2 ingegaan op de economische 
uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in 6.3 ingegaan op de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad naar aanleiding van een 
omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad 
verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan of omgevingsvergunning geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. 

De gemeentelijke kosten worden verhaald op basis van de legesverordening. Eventuele planschade komt voor 
rekening van de initiatiefnemer. Er is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de initiatiefnemer en de 
gemeente waarin onder andere de realisatiekosten en eventuele planschade zijn verzekerd. Hiermee is het 
kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig. 

6.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.3.1  Vooroverleg 

6.3.1.1  Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit plan geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van 
het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

6.3.1.2  Provincie Overijssel 

Het bestemmingsplan zal in het kader van wettelijk vooroverleg aan de provincie worden voorgelegd. 

6.3.1.3  Waterschap 

Het bestemmingsplan zal in het kader van wettelijk vooroverleg aan het waterschap worden voorgelegd. 

6.3.1.4  Advies Omgevingsdienst IJsselland 

Door de omgevingsdienst IJsselland is ten behoeve van het voorliggend plan een advies opgesteld. In de Bijlage 
6 Advies Omgevingsdienst IJsselland is het advies opgenomen. Uit het advies blijkt dat er geen 
milieubelemmeringen zijn ten aanzien van realisatie van het plan. 

6.3.2  Inloopavond omwonenden en belangstellende 

Door de initiatiefnemer is op 11 juli 2018 een inloopinformatiemoment gehouden voor omwonende en 
belangstellende. Op verschillende manieren zijn de belangstellende op deze avond geïnformeerd. Zo was er 
ook een ideeënbus waar mensen suggesties en verzoeken konden indienen. 
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In totaal waren er circa 100 belangstellenden. Op de avond zelf zijn geen tekenen van bezwaren opgemerkt 
wel zijn er aantal tips en verzoeken gedaan door mensen die op enige afstand er op uit zouden kijken. Daarop 
is het ruimtelijke kwaliteitsplan iets aangepast. Het gaat hier om de zuidzijde langs het spoor, om 
daar begroeiing te laten plaatsen in plaatse van zomereiken, evenals ook aan de oostzijde. 

Verder is er een verzoek gedaan om de uitkijkheuvel niet helemaal voor aan op het perceel te plaatsen, maar 
ongeveer 100 meter richting het westen. Dit in verband met uitkijk op woningen die aan de andere kant van de 
spoorlijn staan. Een alternatief is dat de uitkijkheuvel wat minder hoog zal worden aangelegd. In het 
voorgaande plan was het idee om de uitkijkheuvel drie meter hoog te maken. Na overleg is besloten om de 
uitkijkheuvel te verlagen naar 2,5 meter hoog van af het maaiveld. 

Tenslotte is door LTO aangegeven dat de locatie niet verkeerd gekozen was mede doordat het perceel lang 
(tien jaar) te koop heeft gestaan. 

6.3.3  Inspraak 

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan 
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1  I N T R O D U CT I E
1.1. AANLEIDING
dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting 

van zonneakker de Batmense Landen ten noord-westen van het 

dorp Bathmen. 

Initiatiefnemer wil is samenwerking met coöperatie Noaberenergie 

een zonneakker van ca. 16 ha voorzien. Het doel is om te komen tot 

een gedragen initiatief waarbij aandacht is voor de omgeving. Daar-

bij sluit het aan op het energieneutraal maken van Bathmen. 

Het plangebied ligt in de gemeente Deventer. Ruimtelijke ontwikke-

lingen als deze verlangen een adequate landschappelijke inpassing. 

Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt daarom de omge-

vingsvisie Overijssel en het LandschapsOntwikkelingsPlan Deventer. 

Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van 

opdrachtgever verwerkt in een plan. 

l o c a t i e  p l a n g e b i e d



2 p l a n g e b i e d  i n  o m g e v i n g

plangebied
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Bathmen

spoorlijn op talud
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enige toegang perceel

bestaande bom
enrij
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p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  r o n d  2 010

p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  r o n d  19 0 0

p l a n g e b i e d  e n  o m g e v i n g  r o n d  19 5 0
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2  V I G E R E N D  B E L E I D
2.1. OMGEVINGSVISIE OVERIJSSEL
De Provincie Overijssel heeft het Streekplan, het verkeer- en 

vervoerplan, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan 

samengevoegd tot de Omgevingsvisie. Het vormt het provinciale be-

leidsplan voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. De Provincie 

Overijssel stuurt op ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bestaan-

de kwaliteiten moeten worden beschermd en er moeten verbindin-

gen worden gelegd tussen deze bestaande kwaliteiten en nieuwe 

ontwikkelingen. Dat wil zeggen dat nieuwe ontwikkelingen moeten 

bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het 

behoud en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit vormen essen-

tiële gebiedskenmerken het uitgangspunt.

Gebiedskenmerken

Middels een verdeling in 4 lagen zijn de gebiedskenmerken binnen 

de Omgevingsvisie toegelicht:

• De natuurlijke laag

• De laag van het agrarisch-cultuur landschap

• De stedelijke laag

• De laag van de beleving

Natuurlijke laag: 

dekzandvlakten en ruggen

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte 

van de provincie. Na de ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk 

– door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt 

wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat 

gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijdert. De 

ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen 

n a t u u r l i j k e  l a a g

a g a r a r i c h e  c u l t u u r l a n d s c h a p

droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. 

Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door 

beplanting met ‘natuurlijke’ soorten en door de (strekkings)richting 

van het landschap te benutten in gebiedsontwerpen.

Sturing:

Norm

• Dekzandvlakten en ruggen krijgen een beschermende bestem-

mingsregeling, gericht op instandhouding van de hoofd- lijnen 

het huidige reliëf.

Richting

• Als ontwikkelingen plaats vinden, dan dragen deze bij aan het 

beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogtever- schillen 

en het watersysteem. Beiden zijn tevens uitgangspunt bij (her)

inrichting.

• Bij ontwikkelingen is de (strekkings)- richting van het landschap, 

gevormd door de afwisseling van beekdalen en ruggen, het 

uitgangspunt.

Agrarisch cultuurlandschap: 

Essenlandschap

Samenhangend systeem van open essen, kleinschalige flanken met 

erven en esdorpen, kleinschalige natte laagtes met beken en - voor-

malige - grote open heidevelden. De ordening van het landschap 

volgt de natuurlijke ondergrond van hoog en laag en nat en droog 

en is als een spinnenwebstructuur gegroeid vanuit de nederzettin-

gen. De essen onderscheiden zich door de karakteristieke openheid, 

de bijzondere bodemkwaliteit met archeologische waarden en het 

huidige reliëf. Op de flanken ligt een kleinschalig landschappelijk 

raamwerk van landschapselementen zoals houtwallen, bosjes, 

zandpaden, karakteristieke erven en beeldbepalende open ruimte 

daartussen.

beekdalen en natte laagten

essenlandschap

heideontginningslandschap

oude hoevenlandschap

maten en flierenlandschap
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Sturing:

Norm:

• De essen krijgen een beschermende bestemmingsregeling,

gericht op instandhouding van de karakteristieke openheid, de

bodemkwaliteit en het reliëf.

Richting:

• Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenland-

schap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering van de

dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude

hoevenlandschap, en aan de samenhang en de karakteris-tieke

verschillen tussen de landschaps-elementen: de erven met

erfbeplanting; open es(je); beekdal; voormalige heide-velden,

de mate van openheid en klein-schaligheid.

• Ontwikkelingen vergroten de toegankelijkheid van erven en

erfroutes.

Maten- en Flierenlandschap

Het Overijsselse zandlandschap is van oorsprong kletsnat. In de laag-

tes van het zandgebied verzamelde zich het water. Hier ontwikkel-

den zich moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van 

het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, 

naar de beken en rivieren. Als ontwikkelingen plaats vinden in of 

in de directe nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dan dragen 

deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek van het stromende 

water en het vasthouden van water, aan versterking van de samen-

hang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, 

bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water.

Sturing:

Norm:

• Het waterpeil is niet lager dan voor granslandgebruik noodza-

kelijk is.

Richting:

• Beekdalen en laagten krijgen een beschermende bestemmings-

regeling, gericht op instandhouding van het watersysteem, de

waterkwaliteit en voldoende ruimte voor water en indien het

bestaande gebruik dat toelaat natuurlijke dynamiek

• Als ontwikkelingen plaats vinden in of in de directe nabijheid

van beekdalen en natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra

ruimte voor water en het vasthouden van water, aan verster-

king van de samenhang in het beeksysteem en aan  vergroting

van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en beleefbaarheid van

water. Dit zijn uitgangspunten bij inrichting.

Laag van de beleving

donkerte

Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek; zoals 

de steden en dorpen, de snelwegen, de kassengebieden, attractie-

parken en grote bedrijventerreinen. De donkere gebieden geven 

daarentegen een indicatie van het rustige buitengebied van Over-

ijssel. Het zijn relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een lage 

gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het koesteren van donkerte 

als kwaliteit. Het streven is gericht op het handhaven van de donker-

te en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder 

te maken. De richting van de sturing is gericht op het minimaal 

toelaten van kunstlicht.

l o c a t i e  e r f  i n  d e e l g e b i e d  4

e r f  i n  e e n  o u d  o n t g i n n i n g s l a n d s c h a p
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Landschappelijke karakteristiek:

• Wetering als structuurdrager

• Rationeel karakter weteringen

• Rechtlijnige verkaveling haaks op wetering;

• Open en nat karakter laagte;

• Waterberging ruimtelijk inpassen in dalvormige laagten;

• Natte natuurontwikkeling binnen rechtlijnig karakter verkave-

ling;

• Wegen en doorgaande structuren niet beplant,met uitzonde-

ringvan historische lanen langs wegen.

• Beplanting passend in open landschap(knotwilgen,rietoe-

vers,transparante elzensingels);

• Enkele kleinschalige ruggen met essen liggen in de laagten.

Deze hogere gronden zijn door bebouwing, erfbeplanting en

singels meer verdicht en kleinschaliger.

2.2. LOP ZUID SALLAND

Het plangebied valt binnen het landschapsontwikkeingsplan in het 

deelgebied: ‘Weteringlandschap’.

De weteringen zijn de dragers van de landschapsstructuur. De water-

lopen worden ontwikkeld tot brede moeras- en broeklandschappen 

met ruimte voor water en natte natuur Het rationele karakter van de 

gegraven weteringen blijft behouden.

De laagtes dienen zoveel mogelijk open te blijven, opgaande be-

planting en andere ruimtelijke verdichting (bijvoorbeeld bebouwing) 

worden in de laagtes niet gestimuleerd. Doorgaande structuren in 

het weteringenlandschap zoals het Overijssels Kanaal en (doorgaan-

de) wegen passen zich aan de karakteristiek van het landschap aan. 

Onbeplante wegen blijven onbeplant. Bestaande wegbeplanting 

blijft behouden en reageert op het landschap door op een andere 

manier om te gaan met onderbeplanting en de dichtheid van be-

planting om zo de openheid te ervaren. De gewenste verschijnings-

vorm voor beplante wegen is een transparante wegbeplanting, zon-

der onderbeplanting, met bomen op voldoende onderlinge afstand. 

Dit wordt nader uitgewerkt in de deeluitwerkingen. Uitzondering op 

de openheid vormen de nattere bossen van de landgoederen langs 

de weteringen (bijvoorbeeld Den Alerdinck en de Oostermaet).Bin-

nen het weteringenlandschap komen op de hogere plekken kleine 

delen dekzandruggenlandschap voor met enken en het kampen- en 

hoevenlandschap.

Het landschapsbeleid is gericht op het behouden en versterken van 

de karakteristieken. 

w e n s b e e l d  w e t e r i n g l a n d s c h a p
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3  B E S T A A N D E  S I T U A T I E
3.1. LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN
Het plangebied ligt ingeklemd tussen een Wetering (Spildijkswa-

terleiding) en het spoor. Dit spoor van Bathmen naar Deventer ligt 

hoger in het landschap. Langs het spoor staat half open beplanting. 

De enige manier om in het plangebied te komen is een toegangsweg 

parallel aan het spoor. Dit is een landweg dat enkel bestemd is voor 

landbouwverkeer. 

Het gebied is onderdeel van het Weteringlandschap. De belangrijk-

ste kenmerken zijn in hoofdstuk 2 omschreven. Kijken we naar de 

belangrijkst ruimtelijke kenmerken nabij het plangebied dan vallen-

de volgende zaken op:

Belangrijkste ruimtelijke kenmerken:

• spoor is door de hoge ligging een sterke lijn in het land- 

 schap;

• spoor schermt het plangebied aan de zuidzijde af;

• de  wetering is niet te zien, het gebied is open;

• aan de noordzijde op een dekzandkop staat bos;

• er is een bestaande waardevolle bomenrij haaks op de  

 wetering, hier kijk je onderdoor;

• er is een diversiteit aan kavelrichtingen, de verkaveling  

 was van oorsprong kleinschaliger;

• aan de noordzijde is het gebied lager/natter

losse
 beplanting

spoor 1,4 meter hoog talud

bos

b
o
m

e
n
r

ij

open

we
te

ring

bathmen

h e t  p l a n g e b i e d  i n  d e  o m g e v i n g
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4  R U I M T E L I J K               
K W A L I T E I T S P L A N
Uitgangspunten initiatiefnemer:

• aanleg zonneakker Bathmense Landen van ca. 11 ha;

• middels burgerparticipatie kunnen inwoners van Bathmen 

meedoen;

• op ca. 5 ha wordt middels verschraling en vernatting de natuur-

waarde verhoogt;

• recreatief informatiepunt met uitzicht op zonnenveld.

Uitgangspunten gemeente:

• landschappelijke goed inpassen van het geheel;

• draagvlak in de omgeving;

• uitgangspunten inrichting moeten aansluiten op het landschap-

stype Weteringlandschap, omschreven in het landschapsont-

wikkelingsplan. 

Uitgangspunten provincie:

• het erf moet aansluiten op de gebiedskenmerken (maten- en 

flierenlandschap) volgens de Omgevingsvisie Overijssel;

• de ontwikkeling is mogelijk mits er een Kwaliteitsimpuls Groene 

Omgeving wordt voorzien.

De provincie heeft de handreiking kwaliteitsimpuls Zonnevelden op-

gesteld. Deze benadering wordt hierna weergegeven in de volgende 

onderdelen en op de afbeelding geheel rechts op deze pagina:

• initiatief in het landschap

• de directe omgeving

• de zonneakker zelf

4.1. INITIATIEF IN HET  LANDSCHAP
‘Op het landschapsniveau is het vooral relevant om de omvang 

van een zonneveld af te stemmen op de maat en schaal van het 

landschap. Het gaat daarbij om het vinden van het optimum op 

basis van het principe van ‘schaal bij schaal’. Dit is afhankelijk van 

de aard van het omringende landschap.’ 

Binnen het Weteringlandschap is met name de openheid relevant. 

Daarbij kenmerkt het landschap zich door een ‘ingericht’ geheel 

van strakke kavellijnen en met name beplanting op erven en langs 

wegen. Ook het plangebied is een open ‘kamer’ tussen het spoor 

(ca. 1,4 meter boven maaiveld) en het hoger gelegen bos. Daarbij 

valt op te merken dat het een gebied is waar geen woningen of 

andere voorzieningen staan. De Wetering is niet te zien en ook de 

kavelgrensen zijn grotendeels verdwenen en vervangen door grote 

rechte percelen. 

4.2. DE DIRECTE OMGEVING
Kijkend naar het type landschaps, dan past openheid op deze plek. 

Het gebied wordt aan de zuid west en noordzijde afgeschermd. 

Enkel vanaf de oostzijde is de weide zichtbaar al staat directe 

bebouwing op ca. 500 meter. Van oorsprong was het landschap 

kleinschaliger door de verschillende akkers langs de Wetering. Om 

het veld niet een te massief beeld te geven (met name vanaf het 

spoor) is gekozen om de oorspronkelijke verkaveling als basis voor 

de inrichting te laten gelden. Door de zonneakker te compartimen-

teren ontstaat er wel weer een duidelijke richting (zichtlijnen) haaks 

op de wetering. Het beeld wordt daarmee gebroken.

Aan de zuidwestzijde was van oorsprong een spoorwegovergang. Op 

deze plek zal een heuvel aangebracht worden waar informatie over 

de velden wordt gegeven en waar men het veld kan zien. De heuvel 

past in de verkaveling en sluit qua massa aan op het talud van het 

spoor. 

l a n d s c h a p p e l i j k e  i n p a s s i n g 
( h a n d r e i k i n g  p r o v i n c i e  O v e r i j s s e l )
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4.3. DE ZONNEAKKER ZELF
De zonenpanelen zullen bestaan uit stalen frames met daarop de 

panelen. De hoogte van deze panelen is maximaal 2,50 meter. De 

gekozen zuidopstelling zorgt ervoor dat er niet onder de panelen 

gekeken kan worden. De minder fraaie zijden van de panelen zijn 

niet te zien. 

De transformatiekasten staan onder de panelen en kennen een 

gedekte kleurstellling. De deze kasten in het ritme van de panelen te 

plaatsen zullen ze minder opvallen. 

Vanuit veiligheid moet het terrein geheel af te sluiten zijn. Dit zal 

gedaan worden middels een antracieten nader te bepalen hekwerk 

rondom de informatieheuvel. De noordzijde wordt afgeschermd 

door de wetering, de zuidzijde door het spoor (met hekwerk). Enkel 

aan de oostzijde zal een hekwerk noodzakelijk zijn. Deze wordt naast 

het struweel geplant zodat het niet te zien is vanuit het landschap. 

De beperkte aanwezigheid van het hekwerk maakt dat de ontwik-

keling beter past in het agrarische gebied. Ook de ruime afstand (15 

meter) van het spoor en de ooghoogte van de passanten ( ca.3 me-

ter boven maaiveld). Maakt dat de panelen geen barriere vormen

4.4. KANSEN NATUURLIJKE INRICHTING
Door met name aan de noordzijde (natste deel) verspringend naast 

de wetering ruimten te vernatten ontstaat een natuurlijke zone. 

Vanuit het landschapsontwikkelingsplan is dit wenselijk mits het 

maar geen hoge opgaande beplanting is. Middels ruig gras en natte 

laagten wordt een stevige impuls gegeven aan de biodiversiteit in 

het gebied. 

De omzetting van de landbouw naar een natuurvriendelijke inrich-

ting, met zonnepanelen, landschapselementen en extensief gebruik 

zal bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit. Veel diersoor-

ten zullen extra profiteren indien een combinatie van maatregelen 

plaatsvindt. 

Extensief beheert gras

In het nieuwe gebruik worden geen gewasbeschermingsmiddelen 

meer gebruikt en geen meststoffen aangevoerd. De grazige vegeta-

tie zal geleidelijk veranderen in een vegetatie van een matig voed-

selarme groeiplaats. Afhankelijk van de dichtheid van de schapen 

(t.b.v. begrazing) ontstaat een structuurrijke bloem- en faunarijke 

vegetatie.  Ter bevordering van structuurrijk, bloem- en faunarijk 

grasland, worden sommige delen van het plangebied uitgerasterd en 

pas later in het seizoen begraasd. De ontwikkeling van de vegetatie 

vindt op natuurlijke wijze plaats. Er wordt géén plantenzaad gebruikt 

in het plangebied.  

Het is de bedoeling dat de eerste jaren gebruikt worden om het 

land zo veel mogelijk te verschralen en ervaring op te doen met 

de daarvoor benodigde begrazingsdruk. Sommige gebieden in het 

land zijn van nature al schraal o.a. door ijzerhoudend kwelwater wat 

in de lage zones van het land omhoog lijkt te komen. Doormiddel 

van flexibele afrastering zal het gras onevenredig begraasd kunnen 

worden op basis van de verschillen in het landschap.  

In de eerste jaren zal actief gezocht worden naar een optimale 

begrazingsdruk om een zo schraal en bloemrijk mogelijk grasland 

te creëren. Elk jaar zal geëvalueerd worden en waar nodig zullen 

aanpassingen voor het volgend jaar worden gepland. Het idee is om 

na 3 tot 5 jaar tot een stabiele situatie te komen waarbij jaarlijks 

een dan bepaald aantal schapen de begrazing/onderhoud van het 

gebied zal verzorgen.

Poelen

Er is gekozen door de aanleg van poelen. Deze zijn onder andere 

geschikt als voortplantingsbiotoop voor insecten en amfibieën als 

bastaardkikker, bruine kikker en kleine watersalamander. De poelen 

staan niet in verbinding met de watergang om verontreiniging met 

voedselrijk water in de poelen te voorkomen en om te voorkomen 

dat er vis in de poelen komt. De poelen worden dusdanig aangelegd 

dat deze tijdens een zeer droge zomer, in de (na)zomer droog zal 

vallen. Hierdoor zal de mogelijk aanwezige vis weer verdwijnen en 

de poel weer een aantal jaren een optimale amfibieënpoel is.  De 

oever van de poelen krijgen een  zeer flauw talud aan de noord en 

oostzijde (1:10 ) en minder flauw talud aan de overige zijden. De 

oevers worden niet ingeplant, maar ontstaan spontaan.  De oevers 

worden jaarlijks voor ca 25%  gemaaid om te voorkomen dat er 

DE ONDERDELEN BIJ INRICHTING:

- EXTENSIEF GRAS ONDER PANELEN (CA. 11 HA)

- BREDE STROKEN VAN MINIMAAL  15 METER BE-

STAANDE UIT EXTENSIEF GRAS

- DIVERSE POELEN LANGS WETERING

- STRUWEEL AAN DE OOSTZIJDE

- ENKELE LOSSE BOMEN

- UITKIJKHEUVEL

- BEPERKT HEKWERK NABIJ INFORMATIEHEUVEL

- ZUIDGERICHTE PANELEN VAN CA. 2,5 METER HOOG

- TRANSFORMATIEKASTEN ONDER PANELEN
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houtige beplanting opslaat (gehele poel gemaaid om de vier jaar). 

Twee poelen worden verbonden met de waterleiding om “verlaagde 

oevers” faciliteit te bieden als voortplantingshabitat voor allerlei 

aquatisch leven in de waterleiding. Twee poelen blijven geïsoleerde 

poelen om habitat voor amfibieën enz te bieden.

Bloem en faunarijk grasland

De grazige vegetatie onder de panelen wordt niet meer bemest, 

maar (extensief) begraasd door schapen. Hierdoor ontstaat op den 

duur een bloem- en faunarijk grasland. Afhankelijk van de veebezet-

ting (aantal grazers) ontstaat een structuurrijk, bloem- en faunarijk 

grasland. Ter bevordering van structuurrijk, bloem- en faunarijk 

grasland, worden sommige delen van het plangebied uitgerasterd en 

pas later in het seizoen begraasd. De ontwikkeling van de vegetatie 

vindt op natuurlijke wijze plaats. Er wordt géén plantenzaad gebruikt 

in het plangebied.

Aanleg van struweel aan de oostzijde

AAanleg van een struweel met sleedoorn, éénstijlige meidoorn, Gel-

derse roos en hondsroos.  Plukken struweel vormen het leefgebied 

van kleine zoogdieren, vogels zoals grasmus, tuinfluiter, roodborstta-

puit  en geelgors en tal van insecten. Vanwege de doorns worden ze 

met rust gelaten door schapen. Indien de struweel te groot wordt, 

kan deze afgezet worden, waarna deze weer zal uitlopen.



https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f763d57ed6&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-8705391239210753874&th=16cd9baf02fd1172&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_CcWwIcLWaedVCaZLzZg_yGHxP3q-4iUGpjjRwyvQLYwp_NIH_faCzxK7XLeFHOZAIiHRrJCOozjbf-PcYkMc0XPc1b4wN_uecuzM21G6cUoz7UGdRtL2G3Ho&disp=emb&realattid=16cd9ba4a8c4cff311
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Panelenvelden met daaronder gras

Uitkijkheuvel 2,5 meter hoog (zie detail)

Onderhoudspad van gras

Extensief gras (zichtlijn vanaf heuvel)

Gesloten beplanting van streekeigen 
soorten

Zomereik als solitair

Wilde haag (max. 2,5 meter hoog)

Hekwerk zwart en maximaal 2 meter hoog 
(zie detail)

Geisoleerde poelen t.b.v. biodiversiteit 
langs watergang (zie detail)

Spoor op talud van ca. 1,40 m

1

1
1

1

2

3
3

3
3

4

5
6

7

8

9
9

9

9

1
0

Technische gegevens veld:

Aantal panelen: 41.000

Maximale hoogte bovenzijde: 2,5 meter

Maximale onderzijde panelen: 1 meter

Hellingshoek panelen: 10-45 graden

Orientatie panelen: zuidzijde

Ruimte tussen rijen is 3 meter

5



https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=f763d57ed6&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-8705391239210753874&th=16cd9baf02fd1172&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ_CcWwIcLWaedVCaZLzZg_yGHxP3q-4iUGpjjRwyvQLYwp_NIH_faCzxK7XLeFHOZAIiHRrJCOozjbf-PcYkMc0XPc1b4wN_uecuzM21G6cUoz7UGdRtL2G3Ho&disp=emb&realattid=16cd9ba4a8c4cff311

De grazige vegetatie onder de panelen wordt niet meer bemest, maar (extensief) begraasd door schapen. Hierdoor ontstaat op den duur een bloem- en 
faunarijk grasland. Afhankelijk van de veebezetting (aantal grazers) ontstaat een structuurrijk, bloem- en faunarijk grasland. Ter bevordering van structuurrijk, 
bloem- en faunarijk grasland, worden sommige delen van het plangebied uitgerasterd en pas later in het seizoen begraasd. De ontwikkeling van de vegetatie 
vindt op natuurlijke wijze plaats. Er wordt géén plantenzaad gebruikt in het plangebied.
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4.5. KWALITEITSIMPULS GROENE OMGEVING
Met de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving biedt de provincie 

Overijssel beleidsruimte aan gemeenten voor ontwikkelingen in de 

groene ruimte. Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn onder 

voorwaarde dat ze bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. 

In het buitengebied is ruimte voor grootschalige uitbreidingen en 

nieuwe ontwikkelingen mits die gelijk opgaan met verbeteringen van 

de ruimtelijke kwaliteit. 

Ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd door naast bescherming 

vooral in te zetten op het verbinden van bestaande gebiedskwa-

liteiten en nieuwe ontwikkelingen, waarbij bestaande kwaliteiten 

worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden 

toegevoegd. De methodiek voor het bepalen van de balans tussen 

ontwikkelingsruimte en de gevraagde investering in de groene 

omgeving, is gericht op het volgende: hoe meer de ontwikkeling als 

gebiedsvreemd te beschouwen is en /of hoe groter de schaal en 

impact op de ruimtelijke kwaliteit is, des te zwaarder weegt dat aan 

de ontwikkelingskant van de balans en hoe hoger de aanvullende 

kwaliteitsprestaties dan dienen te zijn. Als het gaat om een gebieds-

vreemde ontwikkeling van een grote schaal en met een grote impact 

op de omgeving, dan zal een forse investering in het landschap 

nodig zijn. Om te beoordelen of medewerking kan worden verleend 

aan het verzoek, wordt het volgende model gevolgd:

Gebiedseigen ontwikkeling

Het ontwikkelingsperspectief voor het plangebied voorziet primair 

in het bieden van ruimte aan (verbrede) agrarische bedrijven en 

wonen.(mixlandschap). Zonnepanelenvelden zijn per definitie 

gebiedsvreemd. 

Schaal en impact op de omgeving

De schaal van het veld is afgestemd op de omgeving. Van de ca. 16 

ha wordt 5 ha ingericht met natuurlijke maatregelen. Middels com-

partimering van velden met 15 meter stroken gras daartussen wordt 

een te groot massief geheel voorkomen. 

Daarnaast is het gebied enkel beleefbaar vanaf het spoor. Het ligt in 

een ‘uithoek’ ingeklemd tussen de wetering en het spoor. Langs het 

spoor staat opgaande beplanting en ook aan de noordzijde staat een 

robuuste strook bos. 

Eigen belang en maatschappelijk belang

Er is sprake van een eigen belang. Daarnaast is er een maatschappe-

lijk belang. Gelang de belangstelling uit het dorp zal getracht worden 

om middels een te vormen cooperatie gezamelijk panelen te insta-

leren. In het voortraject zal daarom ook het dorp gevraagd worden 

naar de wensen omtrent de inpasbaarheid van de zonneakker. De 

zonneakker voorziet Bathmen volledig in duurzaam opgewekte 

stroom. Het initiatief werkt samen met de lokale energie coöperatie 

Noaberenergie te Bathmen. Deze coöperatie heeft als missie om 

klimaatneutraal en duurzaam te worden. Daarbij wil Bahtmen een 

voorbeeld zijn waaruit blijkt dat de energietransitie daadwerkelijk 

mogelijk is. 

Initiatieven:

• Zonnepanelen van burgers op schuren van 8 boeren

• Zonnepark (Bathmense landen)

• Mestvergisting 5 boeren

• Aansluiting zoeken bij zonnepanelen op geluidswerende maat-

regelen.

Tegenprestatie

Al met al worden er boven op de basisinspanning aanvullende 

kwaliteitspretaties gevraagd, die bijdragen aan de versterking van 

de gebiedskenmerken uit het landschapsontwikkelingsplan en de 

ontwikkelingsrichting uit de ontwikkelingsvisie. 

Deze tegenprestatie zal sowiezo bestaan uit een groene rand van ex-

tensief gras rondom en door het perceel waar ruimte is voor poelen, 

oevervegetatie, struweel (enkel aan de oostzijde) en enkele solitaire 

bomen. Deze inrichting past bij het Weteringenlandschap. Naast een 

natuurlijke inpassing zal ook een informatieuitkijkpunt aangelegd 

worden waarme de bewoners de mogelijkheid krijgen om informa-

tie te krijgen over energie gebruik en het duurzaam opwekken van 

energie. Deze informatie moet laagdrempelig zijn. De plek is vanuit 

cultuurhistorie gebiedseigen (vroeger was hier het spoorovergang) 

en past binnen het historisch verkavelingspatroon. Vanaf deze 

heuvel (tevens bestaande uit extensief gras) is er volledig zicht op 

de zonneakker en de omgeving ten noorden hiervan. Op pagina 12 

worden ideeen middels een collage gepresenteerd. De definitieve 

invulling zal afhangen van de input uit de omgeving.

4.6. INVESTERING RUIMTELIJKE KWALITEIT:
• zuidopstelling panelen maakt kruidenrijke bosranvegetatie

mogelijk;

• de zonneakker wordt opgedeeld in verschillende akkers over-

eenkomstig het oorspronkelijke verkavelingspatroon;

• uitkijkpunt op heuvel;

• beperkt hekwerk enkel waar nodig;

• geisoleerde poelen om natuurwaarde te vergroten

• struweel om het veld deels af te schermen vanaf de zijkant

(minder fraaie zijde) en om de natuurwaarde voor met name

de vogels te vergroten;

• enkele solitaire bomen.
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s f e e r b e e l d e n  i n r i c h t i n g
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laat plannen groeien
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1. Aanleiding  
Zonne-energie is een belangrijke bron van duurzame energie. De belangstelling in het buitengebied 
voor zonneparken¹ groeit en heeft in sommige gemeenten geresulteerd in lokaal gedragen initiatieven 
(o.a. in Hengelo (Gld.) Wierden, Rijssen en Heeten). Tegelijkertijd zoeken commerciële 
projectontwikkelaars ruimte om PV-velden² aan te leggen en te exploiteren.  
De balans moet gezocht worden tussen de bijdrage van zonneparken aan de ambities van Deventer 
om in 2030 energieneutraal te zijn en lokaal draagvlak voor een zonnepark, gecombineerd met een 
verantwoorde ruimtelijke afweging of en hoe een zonnepark landschappelijke inpasbaar is. 
Vooruitlopend op het op te stellen energieplan is er behoefte aan heldere regels t.a.v. zonne-energie 
opgewekt door zonneparken in het buitengebied, zogenaamde uitgangspunten. 
De uitgangspunten maken duidelijk welk proces er gevolgd wordt van initiatief tot mogelijke realisatie 
en met welke uitgangspunten initiatiefnemers rekening moeten houden voor de realisatie van 
zonneparken in de gemeente Deventer. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op maatwerk en worden 
in het overleg met de initiatiefnemers besproken. Daarin kan de initiatiefnemer aangeven hoe met 
deze uitgangspunten wordt omgegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ad a    ad a      ad b 

 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Ad ¹Onder een zonnepark verstaan we een aaneengesloten gebied dat zodanig is ingericht dat zo efficiënt mogelijk 
zonnestroom wordt opgewekt, voor een substantiële bijdrage in de duurzame stroomvoorziening. 
Belangrijk kenmerk van het zonnepark is verder dat dit door een partij beheerd en geëxploiteerd wordt die in principe niet 
(alleen) de eindgebruiker van de energie is.  
Ad² PV-velden is een technische benaming voor zonneparken. PV is de afkorting van ‘Photo Voltaic. Photo staat voor licht en 
Voltaic voor stroom. ’ 
Ad a Duurzaam Zonnepark Solarpark de kwekerij te Hengelo Gld, landschappelijk ingepast met ecologische en maatschappelijk 
meerwaarde. Foto Marcel Wenker 
Ad b Deventer schaapskudde – voorbeeld van duurzaam beheer zonnepark. Foto Marcel Wenker  
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2. Uitgangspunten voor zonneparken in Deventer 

2.1 Proces 
Deze paragraaf beschrijft de processtappen om te komen van initiatief tot mogelijke realisatie.  
1. Kennismaking met initiatiefnemer  

Vrijblijvend kennismakingsgesprek tussen initiatiefnemer en de juridisch planoloog / coördinator buitengebied 
en adviseur duurzaamheid van gemeente Deventer. De initiatiefnemer deelt zijn / haar idee met de 
gemeente. De gemeente geeft inzicht in het proces en geeft aan welke uitgangspunten van toepassing zijn.  

2. Initiatiefnemer komt met plan voor concrete locatie  
De initiatiefnemer geeft aan hoeveel hectares het plangebied is en wat de plangrenzen zijn en een eerste 
voorstel voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). Tevens wordt inzicht gegeven in het aantal 
zonnepanelen en de hoeveelheid op te wekken stroom.  

3. Eerste beoordeling door gemeente op haalbaarheid en wenselijkheid 
Dit gebeurt door de carrousel op basis van het 5 vragenformulier opgesteld door coördinator buitengebied.  

4. Intentieovereenkomst 
Bij een positieve grondhouding van de carrousel volgt een intentieovereenkomst. In de intentieoverkomst 
spreken gemeente en initiatiefnemer af dat de initiatiefnemer gaat onderzoeken of het plan haalbaar is. 
Onderdeel van deze haalbaarheidsstudie is onderzoek naar draagvlak en participatie door de omgeving op 
basis van een participatieplan. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek en de resultaten van participatie 
stelt de gemeente een Nota van Uitgangspunten vast met daarin de uitgangspunten voor het verdere 
ontwerp en landschappelijke inpasbaarheid van het plan. De uitkomst kan echter ook zijn dat het plan niet 
haalbaar is. De gemeente brengt in deze fase kosten in rekening. Bij het aangaan van de 
intentieovereenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkeling. 

5. Initiatiefnemer stelt participatieplan op  
Van de initiatiefnemer wordt verwacht dat hij/zij eerst een participatieplan opstelt. Hoe dit plan eruit moet zien 
wordt verderop toegelicht in de uitgangspunten. Het participatieplan is stap 1 van de intentieovereenkomst. 
Het participatieplan en de intentieovereenkomst worden gezamenlijk ter goedkeuring aan B&W voorgelegd.  

6. Goedkeuring door gemeente op resultaten participatieplan en onderzoeken naar de haalbaarheid  
Goedkeuring door gemeente op resultaten en acties voortkomend uit het participatietraject. Tevens 
goedkeuring op ruimtelijke ordeningsaspecten zoals milieuonderzoeken, ecologische onderzoeken, 
archeologie, verkeer, etc. en de KGO balans. 

7. Anterieure overeenkomst 
Initiatiefnemer werkt plan uit conform Nota van uitgangspunten. Deze uitwerking bevat in ieder geval een 
landschappelijke en ecologische inpassing en een inrichtingsplan voor het zonnepark. Dit plan wordt 
gedurende het proces besproken met diverse inhoudelijk adviseurs van de gemeente (landschapsadviseur, 
ecoloog, duurzaamheid, milieu, water, etc.). In de anterieure overeenkomst wordt een boetebeding 
opgenomen; het inrichtingsplan en de landschappelijke en ecologische inpassing worden opgenomen als 
voorwaardelijke verplichting in anterieure overeenkomst. Goedkeuring door gemeente op het plan. 
Gemeente spant zich vervolgens in om zonnepark ruimtelijk mogelijk te maken. Voor het opstellen en 
begeleiden van de anterieure overeenkomst worden kosten in rekening gebracht.  

8. Ruimtelijke procedure 
Dit is afhankelijk van locatie en omstandigheden. Een bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad. Een 
omgevingsvergunning met afwijking (3e graads) wordt verleend door het college, waarbij de raad een 
verklaring van geen bedenkingen moet afgeven. Vanwege de impact op landschap en bewoners gaat de 
voorkeur uit naar een bestemmingsplan. Door het volgen van een bestemmingsplanprocedure gebeurt de 
beoordeling van het draagvlak voor het initiatief door de raad. De kosten worden verhaald via de 
Legesverordening1.  

9. Leges  
Voor het plaatsen van zonnepanelen in een zonnepark is in alle gevallen een omgevingsvergunning vereist. 
De hoogte van de leges worden bepaald op het moment dat de aanvraag omgevingsvergunning binnenkomt 
bij de gemeente. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van de beoogde bouwkosten. De factuur wordt 
verstuurd na het moment dat er op de omgevingsvergunning aanvraag besloten is. Bij verlening van de 
omgevingsvergunning wordt 100% leges in rekening gebracht, bij een weigering van de 
omgevingsvergunning wordt 50% leges in rekening gebracht. De initiatiefnemer kan bij de gemeente een 

                                                      
1 Tijdens de raadstafel (d.d. 13 februari 2019) heeft de raad aan het college opgedragen om met een voorstel te komen 

om initiatiefnemers tegemoet te komen bij de hoogte van de legeskosten. Dit zal later in een apart raadsvoorstel aan de 
raad ter besluitvorming worden voorgelegd en valt buiten deze uitgangspunten. 
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verzoek indienen voor een betalingsregeling. Zoals bij 8 genoemd komt er een apart raadsvoorstel over 
legeskosten waardoor deze processtap  na raadsbesluit kan wijzigen. 

10. Realisatie  
Door initiatiefnemer conform vergund plan met een doorlooptijd van 25 jaar.  

2.2 Uitgangspunten zonneparken Deventer 
Deze paragraaf beschrijft de uitgangspunten waar initiatiefnemers rekening mee moeten houden bij 
de realisatie van zonneparken in de gemeente Deventer. Dit zijn geen in beton gegoten harde eisen  
maar uitgangspunten waarbij de initiatiefnemer in het voorstel kan toelichten hoe dit wel of niet wordt 
uitgewerkt. Dit uiteraard in overleg met de gemeente en op basis van maatwerk. De afweging of in 
voldoende mate invulling is gegeven aan de uitgangspunten, wordt uiteindelijk gewogen door het 
college en de gemeenteraad in de bestemmingsplanprocedure. De beoordeling van het draagvlak 
gebeurt door de raad omdat er een bestemmingsplanprocedure gevolgd moet worden.  
 
Het kader voor de uitgangspunten voor zonneparken in het buitengebied van gemeente Deventer is: 

Bij de afweging of ergens een zonnepark kan komen, maken we een integrale afweging van de 
belangen van klimaat, mens, dier en landschap. Een zonnepark heeft in onze gemeente niet alleen 
waarde voor duurzame energieopwekking, maar ook een ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke 
meerwaarde. Een initiatief heeft aantoonbaar lokaal draagvlak waarbij de omgeving kan meeprofiteren 
van de opbrengsten van het zonnepark. 

 
Lokaal draagvlak betekent dat omwonenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van het plan, dat 
serieus is geluisterd naar hun wensen of eventuele bezwaren en dat beargumenteerd wordt 
aangegeven waarom er wel of (deels) niet tegemoet wordt gekomen aan die wensen of bezwaren. Of 
er sprake is van voldoende lokaal draagvlak is ter beoordeling aan het college en de gemeenteraad.  
Bovengenoemd kader wordt uitgewerkt in verschillende thematische voorwaarden. De handreiking 
kwaliteitsimpuls zonnevelden 2017 provincie Overijssel hanteren we als leidraad, om zo goed mogelijk 
aan te sluiten op het provinciaal beleid. De Provincie Overijssel hanteert het uitganspunt dat 
zonneparken in de groene omgeving maximaal 25 jaar zijn toegestaan. Wanneer de leidraad van de 
provincie wordt aangepast op basis van nieuwe inzichten dan zullen wij dat ook volgen, bijvoorbeeld 
omdat het nu niet te voorspellen is hoe het energielandschap (als gevolg van de energietransitie) er 
over 25 jaar uitziet. 
 
Dat brengt ons op de volgende uitgangspunten:  
 
Aansluiten op de karakteristieken van het gebied 

- Stem de omvang van het zonnepark af op de schaal van het landschap. 
- Bestaande gebiedskenmerken bieden aanknopingspunten voor een verantwoorde inpassing.  
- Laat het ontwerp van het zonnepark aansluiten bij het landschap en de gebiedskenmerken 

waarbij de karakteristieke ruimtelijke structuur, patronen en verkaveling van het landschap 
herkenbaar blijft of ontwikkeld wordt. 

 
Aansluiten op de omgeving 

- Streef naar passende zichtbaarheid van het zonnepark in het landschap. 
- Beschouw kleine zonnevelden bij kernen als een nieuwe ‘dorpsfunctie’, vergelijkbaar met een 

begraafplaats, voetbalveld of volkstuintje. De nieuwe functie is onderdeel van de dorpsrand en 
wordt afhankelijk van de gebiedskenmerken ingepast. 
 

Maak randen met kwaliteit 
- Reserveer ruimte voor het maken van kwalitatief goede, bij de omgeving passende randen. 
- De begrenzing / beveiliging van het zonnepark krijgt vorm met landschappelijke elementen, 

die afgestemd zijn op het type landschap / de omgeving waarin het zonnepark komt. Te 
denken valt aan water en riet bij een open landschap, een in beplanting opgenomen hek, of 
een hek geïntegreerd binnen een landschappelijk ingepaste haag bij een meer half open tot 
besloten landschap. 
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Eenvoudige hekwerken en poorten 
- Maak hekwerken zo transparant mogelijk.  
- Positioneer de toegangspoort in lijn met het hekwerk en op een logische, goed bereikbare 

plek. 
- Zorg ervoor dat het hekwerk geen barrière is voor dieren. 

Logische opstelling panelen 
- De maximale bouwhoogte van de bouwwerken / installaties met zonnepanelen is afgestemd 

op het landschapstype en de inrichting van de rand.  
- Vermijd het zicht op achterkant van de panelen. 

 
Eenvoudige transformator- en bijgebouwen 

- Eventueel bijbehorende bebouwing zorgvuldig inpassen in landschap, omgeving en ontwerp 
van het zonnepark. De ruimtelijk impact minimaliseren. 

- Ingetogen ontwerp; functionaliteit staat voorop. 
- Verlichting zeer terughoudend toepassen in het zonnepark. Maak gebruik van ‘slimme’ 

verlichting. 
 
Bijdrage aan natuur en biodiversiteit 

- Vergroot de biodiversiteit en creëer afhankelijk van ligging en landschapstype een mogelijke 
meerwaarde voor de natuur. Dit kan bestaan uit de aanleg van stapsteenbosjes en houtwallen 
als verbindende elementen, natuurvriendelijke oevers, aanleg poelen, waterberging met hoge 
natuurwaarden, toepassen van bloemrijke extensief beheerde graslanden, soort specifieke 
maatregelen nemen ter bevordering van insecten, bijen, vlinders of bijzondere soorten zoals 
das en kamsalamander. 

- Bij de bestemmingsplanwijziging een functietoevoeging in de vorm van een 
dubbelbestemming aanbrengen. De gronden hebben dan tijdelijk als dubbelbestemming 
zonnepark en krijgt het terrein na maximaal 25 jaar zijn oude (vaak agrarische) bestemming 
terug.  
 

Bijdrage aan een klimaatbestendig Deventer 
- Een klimaatadaptieve inrichting afgestemd op extremen in weersomstandigheden met heftige 

neerslag, extreme hitte en langdurige droogte. Een groene inrichting van het maaiveld, waarbij 
de hoeveelheid toe te voegen verharding zo beperkt mogelijk is. 

- Onderzoek samen met het waterschap of er een wateropgave is in het gebied waaraan een 
bijdrage geleverd kan worden. 

 
Circulaire economie 

- Zonnepanelen en overige materialen kunnen gerecycled worden. 
- Maak bij de inrichting zoveel mogelijk gebruik van gebruikte, herbruikbare en/of gerecyclede 

materialen. 
 
Creëer meerwaarde voor de omgeving 
Afhankelijk van de ligging van het zonnepark kan deze meerwaarde bestaan uit: 

- Het zonnepark met recreatieve meerwaarde als onderdeel van een stedelijk of dorps 
uitloopgebied door aantrekkelijke routes door / langs het zonnepark te creëren of met ruimte 
voor natuurlijk spelen. 

- Een informatieve / educatieve functie: het zonnepark als uithangbord voor duurzame energie 
en andere duurzaamheidsaspecten (ecologie, klimaat). 

- Het zonnepark benutten om de cultuurhistorische, landschappelijke en/of archeologische 
betekenis van een bepaalde plek zichtbaar te maken. 

 
Participatie en draagvlak 
De initiatiefnemer heeft een inspanningsverplichting draagvlak te generen bij de omgeving voor de 
ontwikkeling van het zonnepark. Draagvlak is niet op voorhand te kwantificeren: als slechts 1 of enkele 
bewoners tegen zijn wil dat niet direct zeggen dat er geen draagvlak is. De kern van de gedachte is 
dat bewoners uit de omgeving betrokken worden bij het initiatief op basis van een participatietraject, 
en dat er serieus geluisterd is naar inbreng van de omgeving. Als bepaalde dingen niet haalbaar zijn, 
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wordt beargumenteerd uitgelegd waarom dat zo is. Bij een initiatief dichtbij een dorp of kern zal 
draagvlak en participatie belangrijker zijn dan bij inpassing in een infrastructurele omgeving 
(geluidswallen, langs snelweg, etc.). De initiatiefnemer wordt gevraagd om met een voorstel te komen 
dat past bij de locatie en omvang van het zonnepark. 
Om tot draagvlak te komen moet de initiatiefnemer een participatietraject doorlopen. Hierbij maken we 
onderscheid tussen procesparticipatie³ (planvoorbereiding) en projectparticipatie4 (deelname in 
projecten). De uitkomsten van het participatietraject zijn onderdeel van de afweging door het 
gemeentebestuur of het initiatief doorgang kan vinden of niet. Procesparticipatie is een minimale 
inspanningsverplichting die aan initiatiefnemers wordt gevraagd. 
 

Procesparticipatie  
Een minimale vereiste is dat de initiatiefnemer een communicatie - / participatieplan opstelt 
(en dat ook uitvoert), goedgekeurd door de gemeente, hoe procesparticipatie vorm wordt 
gegeven. Door middel van een communicatie-/participatieplan (inhoud: stakeholderanalyse, 
communicatiedoelen, -planning en -middelen) kan een initiatiefnemer uitwerken op welke 
wijze procesparticipatie wordt vormgegeven en duidelijk maken tot welke trede van de 
participatieladder de aanpak reikt.  
In dit plan moet in ieder geval aan bod komen: 
1. In welke mate de omgeving betrokken is bij het project. Bij planvorming en uitwerking van 

idee tot exploitatie. Een vereiste hierbij is dat minimaal trede 3 van de participatieladder 
wordt toegepast (bijlage 1 participatieladder). 

2. Welke middelen worden hiervoor ingezet. Middelen die ingezet kunnen worden zijn onder 
meer werksessies en -ateliers met de omgeving, informatiebijeenkomsten, websites, 
periodieke omgevingsoverleggen, bewonerscomités, klankbordgroepen van betrokkenen 
en stakeholders en het opzetten van allianties. 

3. Terugkoppeling uitkomsten van het proces aan gemeente. Deze terugkoppeling bevat een 
weergave van de stemming onder de omgeving, en een gemotiveerde uitleg wat er met 
eventuele opmerkingen en suggesties gedaan is.   

 
Projectparticipatie: 
Zoals genoemd is participatie en draagvlak zeer belangrijk, maar ook afhankelijk van locatie 
en omvang van het beoogde zonnepark. Van een zonnepark dichtbij een dorp of bebouwde 
omgeving is projectparticipatie zwaarder wegend dan bijvoorbeeld langs een snelweg.  
De omgeving moet kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. Hoe dit te 
realiseren moet de initiatiefnemer formuleren en voorleggen aan de gemeente. In welke mate 
de omgeving de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen kan op verschillende manieren. 
1. Financiële bijdrage aan de omgeving. Hier staat de deelvraag centraal:  

In welke mate wordt er vanuit het project een financiële bijdrage geleverd aan de 
omgeving? 

2. Financiële deelname in de projectontwikkeling. Hier staat de deelvraag centraal:  
In hoeverre worden omwonenden en anderen in de omgeving van het project in de 
gelegenheid gesteld om financieel deel te nemen in het project? 

3. Eigendom van het project. Hier staat de deelvraag centraal:  
In welke mate is er sprake van lokaal eigendom van het project? 

 
De wijze van meeprofiteren moet gedragen zijn door de omgeving. De initiatiefnemer moet dit 
kunnen aantonen. 

 
Wanneer de initiatiefnemer heeft laten zien bovengenoemde voorwaarden voldoende te hebben 
uitgewerkt in het voorstel, dan kan de gemeente hierop positief reageren.  
______________________________________ 

Ad³ Procesparticipatie betreft het betrekken van de omgeving bij de planvorming en –uitwerking, van idee tot exploitatie. 
Een juiste start van een project is daarbij van groot belang. Bij procesparticipatie gaat het om het beantwoorden van de 
vraag: In welke mate is de omgeving betrokken bij de totstandkoming van het project? 
Ad4 Projectparticipatie Hierbij gaat het om het beantwoorden van de vraag: In welke mate neemt de omgeving financieel 
deel in het project of wordt de mogelijkheid geboden om financieel deel te nemen? 
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Bijlage 1 Participatieladder 
 
 

 
 
 

De ladder kent de volgende treden in afnemende mate van betrokkenheid, met telkens als 
voorbeeld een invulling als het gaat om energieprojecten:  
 
1. Meebeslissen Gezamenlijk project met deelname door de omgeving (bijvoorbeeld middels  

een coöperatie) en inclusief eigenaarschap (deels) bij omgeving.  
2. Coproduceren Gezamenlijk project maar beslismacht en eigenaarschap ligt bij de  

initiatiefnemers/projectontwikkelaar, de omgeving/belanghebbenden zijn betrokken bij het 
vormgeven van het project; middelen bijvoorbeeld: structurele en periodieke overleggen 
en werksessies/-ateliers, klankbordgroep vanuit de omgeving/met belanghebbenden;  

3. Adviseren Communicatie met nadruk op het gericht verkrijgen van input om hiermee in 
het uitwerken van het project rekening te houden; middelen bijvoorbeeld: inspraakavond, 
werksessie/werkatelier met omwonenden;  

4. Raadplegen Communicatie is ‘tweerichtingsverkeer’: naast informeren wordt ook  
‘opgehaald’ wat de omgeving/belanghebbenden van het project vinden; middelen 
bijvoorbeeld: enquête, klankbordgroepen met omwonenden;  

5. Informeren Communicatie is te kenmerken als ‘éénrichtingsverkeer’, omgeving/  
belanghebbenden worden geïnformeerd over het project; middelen bijvoorbeeld: 
projectwebsite, informatiebijeenkomst, huis-aan-huis brieven;  



  Zonneakker De Bathmense Landen 
  concept 
 

 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

50 50 

Bijlage 3  Onderzoeken intentiefase PV Park Bathmense Landen 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Voorbereidende onderzoeken intentiefase  
PV Park Bathmense Landen 

 
Brilman & Gemeente Deventer 

 
 
 
 
 
 
Rapport :  PV 19.004 
 

Versie : 1 
 
Status: concept 
 
Datum: Maart 2019 
 
Opgesteld door: Cornelissen Consulting Services B.V.  
 Dr. G.W.P. van Pruissen 
    
Projectleider: Cornelissen Consulting Services B.V. 
 Dr. G.W.P. van Pruissen 



 
 

 

 

Colofon 

 
Bibliotheekgegevens rapport: 
Voorbereidende onderzoeken intentiefase PV Park Bathmense Landen 
 
Dr. G.W.P. van Pruissen 
Cornelissen Consulting Services B.V.  
Deventer, 2019 
  
Verspreiding van publicaties van Cornelissen Consulting Services B.V. 
geschiedt door: 
 
Cornelissen Consulting Services B.V.  
Binnensingel 3 
7411 PL Deventer 
Tel: 0570 - 667000 
E-mail: info@ccsenergieadvies.nl 
Website: www.ccsenergieadvies.nl 
 
 
Meer informatie over dit rapport is te verkrijgen bij  
projectleider Dr. G.W.P. van Pruissen. 
 
Cornelissen Consulting Services B.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ccsenergieadvies.nl
http://www.ccsenergieadvies.nl/


 
 

 

INHOUD  

SAMENVATTING .................................................................................................................................... 4 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING ...................................................................................................... 5 

ARCHEOLOGIETOETS PV PARK BATHMENSE LANDEN ................................................................. 6 

WATERTOETS...................................................................................................................................... 11 

ELECTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC) MET HET SPOOR ........................................ 12 

BLOEM EN FAUNARIJK GRASLAND – ONDERHOUDSREGIME .................................................... 14 

BIJLAGE 1 ............................................................................................................................................ 15 

 

  



 
 

 

SAMENVATTING 
 
Voor de anterieure overeenkomst dienden in de intentiefase nog een aantal zaken nader 
uitgezocht/uitgewerkt te worden. 
In dit document zijn de openstaande punten ten aanzien van de landschappelijke inpassing, 
archeologie, water, compatibiliteit met het spoor, en het onderhoudsregime nader uitgewerkt. 
Op basis van onze bevindingen staat momenteel niks de volgende stap in de ontwikkeling van 
het PV Park Bathmense Landen in de weg.   



 
 

 

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 
 
Eén van de voorwaarden voor goedkeuring van de Gemeente Deventer is het beschikbaar 
maken van ruimte ten goede voor landschappelijke inpassing en ecologische 
versterking/verrijking van het gebied. De Gemeente stelt zich op het standpunt dat tenminste 
10% van het plangebied ingericht dient te worden voor deze landschappelijke inpassing.  
 

 
Figuur 1 - De beschikbare ruimte voor landschappelijke inpassing van het PV Park Bathmense Landen in 
rood/oranje gearceerd. Het oppervlak bedraagt circa 32.000 m2 natuur/groen. 

 
Het gebied dat wordt ingericht voor ecologische doeleinden en landschappelijke inpassing 
bedraagt ongeveer 32.000 m2  ofwel 3,2 hectare zoals ingetekend in Figuur 1. Het totale 
plangebied beslaat ongeveer 16 hectare waarmee het percentage planoppervlak dat wordt 
aangewend voor landschappelijke inpassing op 20% komt. Dat is dus ruim meer dan vereist. 

  



 
 

 

ARCHEOLOGIETOETS PV PARK BATHMENSE LANDEN 
 
 
Bestemmingsplan Buitengebied Deventer, 1e herziening (vastgesteld 1-3-2017) bevat 
verschillende aanduidingen voor het plangebied van het PV Park Bathmense Landen. 
 

- Enkelbestemming: agrarisch met waarde – landschapswaarde 
- Dubbelbestemming: waarde – archeologie 3 
- Dubbelbestemming: waterstaat – waterbergingsgebied 

 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/215569.2831600483/474193.0379099971
6/idn/NL.IMRO.0150.D125a-
VG02/cs/215414.47460880643/474280.2116572984/4260.457406995169 
 

 

 
 

 
 
Figuur 2 - Bestemmingsplan buitengebied Deventer (boven) met de verschillende gebiedsbestemmingen, en de 
planmatige invulling van het PV Park Bathmense Landen (onder) bestaande uit vijf velden. 

 
Voor de archeologie is enkel het deel met dubbelbestemming archeologie relevant omdat voor 
de andere bestemmingen geen archeologische beperking of verplichtingen gelden. In het 
Bestemmingsplan is onder artikel 31 de relevante wetgeving voor gebieden met 
archeologiewaarde 3 weergeven. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/215569.2831600483/474193.03790999716/idn/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/cs/215414.47460880643/474280.2116572984/4260.457406995169
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/215569.2831600483/474193.03790999716/idn/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/cs/215414.47460880643/474280.2116572984/4260.457406995169
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/215569.2831600483/474193.03790999716/idn/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/cs/215414.47460880643/474280.2116572984/4260.457406995169


 
 

 

Hieruit blijkt dat voor een omgevingsvergunning een archeologisch rapport vereist is vanaf 
een bodemingreep groter dan 500 m2 en dieper dan 0,5 m.  

Inventarisatie bodemingreep  

Allereerst is het goed om vast  te stellen dat van het plangebied slechts 50% (ordegrootte) de 
aanduiding Waarde – Archeologie 3 heeft. Door een deel van de benodigde bodemingrepen 
(waar mogelijk) zo te plannen dat deze buiten de gebieden met Waarde – Archeologie 3 vallen, 
wordt de bodemingreep tot een minimum beperkt. Voor de park gerelateerde 
bodemverstoringen van leidingsleuven, poelen en fundering voor transformatoren kan met 
slimme plaatsing de bodemingreep in het Waarde – Archeologie 3 gebied worden vermeden 
of geminimaliseerd. Voor de steunpalen van de draagconstructie voor de zonnepanelen is 
aangenomen dat deze homogeen over het hele projectgebied verdeeld zijn en dat daarmee 
ongeveer 50% van de totale paal gerelateerde bodemverstoring in het gebied met 
archeologische waarde. Eén en ander is hieronder nader uitgewerkt. 
 
Sleuven 
Voor de benodigde leidingen ten behoeven van de aansluiting van de zonnepanelen op het 
elektriciteitsnet zullen in het veld verschillende sleuven gegraven dienen te worden. Er wordt 
uitgegaan van één lange sleuf over de hele lengte van het veld en per twee velden een sleuf 
dwars daarop over de breedte van het veld. De afmetingen van het park zijn 900 x 200 m.  
Een sleuf is in deze berekening 0,3 m breed en zal ongeveer 0,8 m diep zijn.  
In totaal komt de bodemingreep op 352,5 m2 (zie Tabel 1) waarvan 157,5 m2  in het 
Archeologie 3 gebied valt als dit op een geoptimaliseerde manier wordt aangelegd zoals 
weergegeven in Figuur 3 met de rode lijnen.  
Door de sleuf over de lengte van het park (900 m) slim te kiezen, en ook de dwarssleuven op 
slimme posities te plaatsen, blijft de bodemverstoring beperkt. Op het moment dat deze precies 
door de archeologie vrije zone in het midden van het parkgebied wordt gegraven wordt 
daarmee de voor archeologie relevante verstoring beperkt tot het minimum. 
 
Tabel 1 - Sleuven t.b.v. elektriciteitsaansluiting van de PV velden. 

 
 
 

Leidingsleuven lengte Oppervlak % Archeologie 3 Opp. Archeologie 3

Veld 1 + 2 100 30 50% 15

Veld 3 + 4 200 60 30% 18

Veld 5 75 22,5 20% 4,5

Lengte terrein 800 240 50% 120

Totaal 352,5 157,5 m2



 
 

 

 
 
 

 
 
Figuur 3 - Sleuven t.b.v. elektrische aansluiting PV Park Bathmense Landen (rode lijnen) en de plaatsing van 
transformatoren (blauwe vierkanten). 

 
 
Transformatoren 
Voor het aansluiten van het park op het elektriciteitsnet zijn twee 6 MW transformatoren nodig. 
Deze kunnen strategisch in het park geplaatst worden zodat de bodemingreep voor de 
benodigde fundering geen bodemverstoring in het Waarde – Archeologie 3 gebied geeft. De 
totale bodemverstoring komt daarmee op 0 m2 (zie Tabel 2 en Figuur 3). 
 
 
Tabel 2 – Oppervlakte bodemingreep transformatoren t.b.v. aansluiting PV Park Bathmense Landen op 
elektriciteitsnet. 

 
  

Transformatorhuisjes Lengte breedte Oppervlak % Archeologie 3 Opp. Archeologie 3

Transformator 1 4 2,5 10 0% 0

Transformator 2 4 2,5 10 0% 0

Totaal 20 0 m2



 
 

 

Palen (aanname 50% evenredig van plangebied) 
De zonnepanelen worden gemonteerd op een stalen frame dat rust op geramde palen. Ter 
indicatie van het oppervlak dat door de palen wordt verstoord is een afstand van 3 m h.o.h. 
tussen de palen aangehouden, een paaldiameter van 7 cm en twee palen per steun. 
Vervolgens is uitgegaan van een gemiddelde lengte van de paneelrijen per veld en is voor 
ieder veld het aantal palen en het bijbehorende oppervlak bepaald (zie Tabel 3). Waar nodig 
is naar boven afgerond.  
Met een berekende hoeveelheid palen van 9058 komt het oppervlak van de totale verstoring 
door palen op 34,9 m2. Daarvan zal ongeveer 50% in het Waarde – Archeologie 3 gebied 
vallen en de andere helft er buiten. Dat brengt de totale verstoring door het plaatsen van palen 
op 17,4 m2.  
 
 
Tabel 3 - Berekening aantal palen t.b.v. opstelling zonnepanelen en bijbehorende oppervlak van de 
bodemverstoring. 

 
 
 
Poelen 
Voor de landschappelijke inpassing worden aan de buitenrand, nabij de Spildijkswaterleiding, 
vier poelen aangelegd. Het totale oppervlak van deze poelen bedraagt 2890 m2. Deze 
worden volledig buiten het Waarde – Archeologie 3 gerealiseerd. Daarmee komt de voor 
archeologie relevante verstoring op 0 m2 (zie Tabel 4 en 
Figuur 4). 
 

 
 
Figuur 4 - Landschappelijke inpassing d.m.v. poelen langs de Spildijkswaterleiding. De poelen zijn in rood 
omcirkeld. 

 

Veldnaam aantal rijen gem. lengte rijen Aantal palen per rijTotaal per veld

Veld 1 23 230 154 3542

Veld 2 26 116 78 2028

Veld 3 22 110 74 1628

Veld 4 17 120 80 1360

Veld 5 10 75 50 500

9058

Totaal paaloppervlak 34,9

% Archeologie 3 50%

Opp. Archeologie 3 17,4 m2



 
 

 

Tabel 4 - Oppervlakte berekening bodemingreep t.b.v. de aanleg van poelen. 

 
 

Conclusie 

De totale bodemverstoring dieper dan 0,5 m als gevolg van het plaatsen van de panelen, 
transformatoren, leidingwerk en landschappelijke inpassing komt op 3297,4 m2. Daarvan valt 
174,9 m2 in het Waarde – Archeologie 3 gebied. Dat is minder dan de 500 m2 
rapportagevrijstellingsvoet zoals genoemd in artikel 31 en zelfs minder dan de genoemde 200 
m2 grens waarbij eventueel aanvullende voorwaarden tijdens de bouw gesteld zouden kunnen 
worden. Gegeven bovenstaande lijkt verder archeologisch onderzoek op dit moment niet aan 
de orde.  

  

Poelen oppervlak % Archeologie 3 Opp. Archeologie 3

Poel 1 375 0% 0

Poel 2 545 0% 0

Poel 3 1100 0% 0

Poel 4 870 0% 0

Totaal 2890 0 m2



 
 

 

WATERTOETS 
 
Met het waterschap is overleg gepleegd in het kader van de Watertoets over de verschillende 
aandachtspunten die bij de realisatie van het PV Park Bathmense Landen zouden kunnen 
spelen. Met dhr Alfred Schuphof, specialist vergunningverlening van het Waterschap Rijn en 
Ijssel, zijn de volgende zaken besproken en afgesproken. 
 

- Het waterschap voorziet geen problemen voor de waterbergingsfunctie door de komst 
van het PV Park. Verder heeft het waterschap ook geen opgave voor het vergroten van 
de waterbergingsfunctie of andere water/natuur verbetering. 

- Verlaging van de oever heeft het waterschap liever niet i.v.m. aldan benodigde 
aanpassingen in het onderhoud en dubbele belasting percelen aan de andere oever. 

- De aanleg van twee poelen die elk verbonden zijn met de spildijkswaterleiding d.m.v. 
twee duikers biedt ecologisch het voordeel van verlaagde overs en heeft niet de hinder 
voor het maaibeleid/onderhoudsregime van het waterschap. Dit geniet de voorkeur. 

- In plaats van prefab uitstroomconstructies van de duikers is het de wens van het 
waterschap dat duikers richting de watergang rondom (ca. 0,5 meter rondom de buis) 
in het beton worden gezet.  

- Hekwerk aan de watergang dient voorzien te zijn van een poort met sleutel van het 
waterschap. Dit is vergunningsplichtig.  

- Benodigde vergunningen (duikers, hekwerk etc) hebben een maximale doorlooptijd 
van 8 weken. Hier worden geen problemen voorzien. 

- Het vestleggen van de beschermingszones van de watergang op de plankaart hoeft 
niet. 

- De onderhoudspaden worden door het waterschap meegemaaid. Welke begroeiing 
daar op staat is voor het waterschap niet zozeer van belang. 

 
Conclusie 
Op basis van de watertoets is er op dit moment geen reden voor verdere actie/onderzoek 
voordat de bestemmingswijziging kan plaatsvinden. Voordat het park gerealiseerd wordt zal 
een vergunning aangevraagd dienen te worden voor duikers naar twee poelen en een 
toegangshek voor het onderhoud aan de watergang. Verlaging van de oevers heeft geen 
meerwaarde voor het waterschap en is zelfs eerder ongewenst in verband met de benodigde 
aanpassingen in het onderhoudsregime die dat met zich mee zou brengen. 
  



 
 

 

ELECTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)  MET HET 

SPOOR  
 
Met Prorail is overleg gevoerd over de mogelijke invloed van het zonnepark op het spoor en 
de treinen. Uit dat overleg kwam naar voren dat schittering allemaal wel mee valt en dat met 
name gekeken dient te worden of elektromagnetische straling van het park invloed heeft op 
het spoor en de veiligheid van de spoorinfrastructuur, zogenoemde elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC). Dit overleg vond plaats met dhr. Jan van Keulen, infra-architect bij 
Prorail.  
 
In dit gesprek zijn de mogelijke oorzaken en gevolgen van EMC voor het spoor besproken en 
zijn de mogelijke zenders van elektromagnetische straling vanuit de infrastructuur van het PV 
Park Bathmense Landen ook al even kort besproken.  
Daarbij wordt de grootste bijdrage verwacht van de benodigde aansluitkabels voor het park 
(Enexis) en de paralel met het spoor lopende kabels die door het park zelf lopen. 
Om zeker te zijn tot in hoeverre er een EMC rapport opgesteld dient te worden is het park met 
de RLN00398 richtlijn vergeleken.  
 
 

 
Figuur 5 - Leidingtraject voor de aansluiting van de zonnepanelen op het elektriciteitsnet en 
de afstand waarover de kabels parallel lopen met het spoor. 
 
 
Aansluiting zonnepark 
Om het park op het elektriciteitsnet aan te sluiten zal naar alle waarschijnlijkheid gebruik 
gemaakt worden van 2 6MVA aansluitingen in Bathmen. De kabels naar het aansluitstation in 
Bathmen zullen 3x630A 10/20 kV voeren. Het tracé parallel aan het spoor bedraagt ongeveer 
550 - 600 m die waarschijnlijk op ongeveer 15 m van het hart van het buitenste spoor 
ingegraven zal worden en een geïsoleerde leiding zal zijn voor zover wij nu op basis van de 
offerte van Enexis kunnen bepalen.   
In de RLN00398 wordt allereerst gesteld dat niet kruisende drie-aderige hoogspanningskabels 
met een nominale spanning < 35 kV niet aanwezig mogen zijn binnen een afstand van 11 m 
vanaf het hart buitenste spoor. Dat is hier niet het geval. 
Verder wordt gesteld dat drie-aderige hoogspanningskabels <35kV buiten beschouwing 
gelaten mogen worden voor de EMC, indien het technisch onmogelijk is dat er een 
homopolaire stroom loopt, bijvoorbeeld door tenminste één zijde van de kabel in driehoek te 
schakelen. Dit is relatief eenvoudig te verwezenlijken. 
De aansluiting van deze kabel is de verantwoordelijkheid van Enexis. Zij zullen zelf een EMC 
check uitvoeren en eventuele maatregelen toepassen. Uit deze analyse blijkt dat deze 
maatregelen nihil of minimaal zijn.  
 
 



 
 

 

Zonnepark 
Op het zonnepark zelf vindt transformatie van de 10/20 kV naar 230/400 V plaats in  twee 
transformatoren. De leidingen over het park naar de her en der in het veld opgestelde 
omvormers zijn dus laagspanning. Daarnaast lopen de leidingen parallel aan het spoor al 
aanzienlijk verder van het spoor (50 – 75 m) en zullen ook deze leidingen voorzien zijn van 
een mantel. 
De leidingen voor de connectie van de zonnepanelen loopt ook in belangrijke mate parallel 
aan het spoor, maar is uitsluitend gelijkstroom en dus niet van invloed op de EMC. 
 
Conclusie 
Op basis van de RLN00398 hoeft geen verder onderzoek plaats te vinden naar de gevolgen 
van het PV Park op de EMC voor het spoor. De gevolgen van het zonnepark zelf vallen buiten 
de beschouwing. De eventuele gevolgen voor de aanleg van de aansluitkabels door Enexis 
zijn nihil of minimaal en zijn de verantwoordelijkheid van Enexis.  

 
 
 
Reactie dhr Van Keulen/ Prorail op bovenstaande analyse/conclusie: 
 
Geachte heer van Pruissen,  
 
In anwoord op uw mail doe ik de volgende afweging 
• Ik kan alleen uitspraak doen t.a.v. de EMC beïnvloeding. Het is aan de regio (LJV) of 

men het noodzakelijk acht t.a.v. mogelijke andere aspecten wel of niet het zonnepark 
in een vergunningstraject te brengen middels het oprekken van de grenzen waarop de 
spoorwegvergunning betrekking heeft. Ik kan daarover geen enkele uitspraak doen. 

• Uit uw mail, maar ook n.a.v. het gesprek, wat wij bij de gemeente Deventer gevoerd 
hebben, zijn er meerdere zodanige maatregelen genoemd t.a.v. de instrumentatie en 
bekabeling op het zonnepark, dat de EMC bijdrage van het zonnepark met de huidige 
inzichten (kwalitatief) laag ingeschat kan worden. Genoemd zijn o.a.: afgeschermde 
kabels, kabelloop op zonnepark minimaal parallel lopend aan het spoor, 
gekwalificeerde omvormers. Daarnaast de constatering dat vele circuits op het 
zonnepark vooral DC (gelijkstroom) zijn. 

• De bijdrage van de aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk (door de netbeheerder) 
wordt significant hoger ingeschat, mede gezien de parallelligging die de aansluitkabels 
hebben met het spoor. 

• Uitgangspunt is dat de netbeheerder voor de aansluiting een EMC rapportage opstelt. 
Indien de bijdrage van EMC minder dan 20% van de normering cfm. de RLN00398 is, 
hoeft de netbeheerder geen detailstudie te doen. Mocht een detailstudie toch 
noodzakelijk zijn, dan dient de netbeheerder overige (in de buurt aanwezige) 
hoogspanningsinfrastructuur mee te modelleren. Op dat moment zou opnieuw 
vastgesteld moeten/kunnen worden of de bijdrage van het zonnepark wel/niet in de 
modellering meegenomen moet worden. Dat kan dan gebeuren op meer concrete 
inzichten dan nu aanwezig.         

• Uitgangspunt blijft dat we vooraf zo goed mogelijke inschattingen maken t.a.v. de te 
verwachten situatie; bij een eventueel toch manifesterende invloed zal alsnog naar een 
oplossing gezocht moeten worden. De kans daarop wordt met de huidige inzichten en 
informatie indicatief als zeer laag ingeschat. 

• Er van uit gaande dat u op korte termijn wellicht meer zekerheid wil creëren, adviseer 
ik U te overwegen om de netbeheerder alvast een eerste EMC berekening/ 
beschouwing op de beoogde aansluiting te laten doen (vooruitlopend op de 
vergunningsaanvraag die op termijn volgt).    

 
Op basis hiervan is Enexis op de hoogte gesteld van bovenstaande. 



 
 

 

BLOEM EN FAUNARIJK GRASLAND – ONDERHOUDSREGIME 

 
Extensief beheert gras  
In het nieuwe gebruik worden geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt en geen 
meststoffen aangevoerd. De grazige vegetatie zal geleidelijk veranderen in een vegetatie van 
een matig voedselarme groeiplaats. Afhankelijk van de dichtheid van de schapen (t.b.v. 
begrazing) ontstaat een structuurrijke bloem- en faunarijke vegetatie. 
Ter bevordering van structuurrijk, bloem- en faunarijk grasland, worden sommige delen van 
het plangebied uitgerasterd en pas later in het seizoen begraasd. De ontwikkeling van de 
vegetatie vindt op natuurlijke wijze plaats. Er wordt géén plantenzaad gebruikt in het 
plangebied.  
Het is de bedoeling dat de eerste jaren gebruikt worden om het land zo veel mogelijk te 
verschralen en ervaring op te doen met de daarvoor benodigde begrazingsdruk. Sommige 
gebieden in het land zijn van nature al schraal o.a. door ijzerhoudend kwelwater wat in de lage 
zones van het land omhoog lijkt te komen. Doormiddel van flexibele afrastering zal het gras 
onevenredig begraasd kunnen worden op basis van de verschillen in het landschap.  
In de eerste jaren zal actief gezocht worden naar een optimale begrazingsdruk om een zo 
schraal en bloemrijk mogelijk grasland te creëren. Elk jaar zal geëvalueerd worden en waar 
nodig zullen aanpassingen voor het volgend jaar worden gepland. Het idee is om na 3 tot 5 
jaar tot een stabiele situatie te komen waarbij jaarlijks een dan bepaald aantal schapen de 
begrazing/onderhoud van het gebied zal verzorgen.  
  
Poelen 
Er is gekozen voor de aanleg van vier poelen. Twee van deze poelen staan middels duikers 
in verbinding met de spildijkswaterleiding waardoor ze een habitat vormen voor insecten en 
vis. Deze poelen staan jaarrond vol water en vormen met hun vlakke oevers een alternatief 
voor de steile en strak onderhouden oevers van de watergang zelf. De twee overige poelen 
staan niet in verbinding met de watergang waarmee wordt voorkomen dat er vis in de poelen 
komt. Deze zijn onder andere geschikt als voortplantingsbiotoop voor insecten en amfibieën 
als bastaardkikker, bruine kikker en kleine watersalamander. Deze poelen worden dusdanig 
aangelegd dat deze tijdens een zeer droge zomer, in de (na)zomer droog vallen. Hierdoor 
zal de (eventueel na verloop van tijd aanwezige) vis weer verdwijnen en zullen de poelen 
weer een aantal jaren een optimale amfibieënhabitat zijn.  De oevers van de poelen krijgen 
een  zeer flauw talud aan de noord en oostzijde (1:10 ) en minder flauw talud aan de overige 
zijden. De oevers worden niet ingeplant, maar ontstaan spontaan.  De oevers worden 
jaarlijks voor ca 25%  gemaaid om te voorkomen dat er houtige beplanting opslaat (gehele 
poel gemaaid om de vier jaar).  
 

  



 
 

 

BIJLAGE 1 

Artikel 31 Waarde - Archeologie - 3 

31.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de 

op en/of in deze gronden voorkomende archeologische verwachtingswaarden.  

31.2 Bouwregels 

31.2.1 Vaststelling archeologische waarde 

• De aanvrager van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw is verplicht een 

rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende 

mate is vastgesteld.  

• Deze verplichting geldt uitsluitend als de bodemingreep groter is dan 500 m2  en 

dieper is dan 0,50 m onder maaiveld.  

• Als de bodemingreep groter is dan 200 m2 , kleiner is dan 500 m2 , en dieper is dan 

0,50 m  onder maaiveld kan door het bevoegd gezag een voorschrift als bedoeld in 

artikel 31.2.3 onder d aan de vergunning worden verbonden.  

31.2.2 Uitzonderingen 

Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing:  

• als het bouwen uitsluitend betrekking heeft op de vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op 

of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de 

bestaande fundering,  

• als de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag al 

voldoende vaststaat.  

31.2.3 Voorwaarden 

Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende 

voorschriften verbinden:  

• de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;  

• de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de 

Monumentenwet 1988;  

• de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij 

die voorschriften te stellen kwalificaties;  

• de verplichting tot het bieden van gelegenheid tot een archeologische waarneming 

door het bevoegd gezag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, als de 
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bodemingreep groter is dan 200 m2 , kleiner is dan 500 m2 , en dieper is dan 0,50 m 

onder maaiveld  

31.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

31.3.1 Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor een 

aanlegactiviteit de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren, waarbij sprake is van 

een bodemingreep die groter  is dan 200 m2 en een bodemverstoring die dieper is dan 0,50 

m onder maaiveld:  

• het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden;  

• het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden;  

• het uitvoeren van graafwerkzaamheden en grondbewerkingen;  

• het aanbrengen van diepwortelende beplanting;  

• het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden 

en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;  

• het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

de daarmee verband houdende constructies;  

• het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen;  

• het uitvoeren van sloopwerkzaamheden met een bodemverstorende werking.  

31.3.2 Uitzonderingen vergunningplicht 

Het in artikel 31.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en 

werkzaamheden:  

• in het kader van het normale beheer en onderhoud;  

• in het kader van archeologisch onderzoek en/of het doen van opgravingen, mits 

verricht door een ter zake deskundige;  

• indien op basis van door een deskundige uitgevoerd bureauonderzoek of 

inventariserend veldonderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen 

behoudenswaardige archeologische monumenten of waarden aanwezig zijn;  

• die noodzakelijk zijn met het oog op het realiseren of slopen van een bouwwerk, 

waarvoor een omgevingsvergunning is verleend;  

• waarmee is begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan indien daarvoor 

geen vergunning vereist was;  

• waarmee op grond van een omgevingsvergunning of ontgrondingsvergunning is of 

mag worden begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van het plan.  

31.3.3 Toelaatbaarheid 

• De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 31.3.1 kan slechts worden verleend, 

indien de betrokken archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad 

of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning 

voorschriften te verbinden.  

• Ter uitvoering van het gestelde onder a is de aanvrager van een omgevingsvergunning 

als bedoeld in artikel 31.3.1 verplicht een rapport te overleggen waarin de 
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https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/r_NL.IMRO.0150.D125a-VG02.html#_31.3.1_Vergunningplicht
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/r_NL.IMRO.0150.D125a-VG02.html#_31.3.1_Vergunningplicht


 
 

 

archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord 

naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.  

• Het bepaalde onder b is niet van toepassing:  

o als de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bevoegd 

gezag al voldoende vaststaat;  

o als de grondingreep groter is dan 200 m2 en kleiner is dan 500 m2 , met in 

achtneming van het bepaalde onder 31.3.4 onder a.  

31.3.4 Voorwaarden 

• Als de bodemingreep groter is dan 200 m2 en kleiner is dan 500 m2 , kan aan de 

vergunning het voorschrift worden verbonden tot het bieden van gelegenheid voor een 

archeologische waarneming tijdens de werkzaamheden.   

• Als uit het in artikel 31.3.3 onder b genoemde rapport blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen 

worden verstoord, kunnen een of meerdere van de volgende voorschriften aan de 

omgevingsvergunning worden verbonden:  

o de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor 

monumenten of archeologische waarden in de bodem kunnen worden 

behouden;  

o de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, 

van de Monumentenwet 1988;  

o de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 

voldoet aan bij die voorschriften te stellen kwalificaties.  

 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/r_NL.IMRO.0150.D125a-VG02.html#_31.3.4_Voorwaarden
http://https/outlook.deventer.nl/owa/UrlBlockedError.aspx
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0150.D125a-VG02/r_NL.IMRO.0150.D125a-VG02.html#_31.3.3_Toelaatbaarheid
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1. Inleiding 
De archeologische verwachting voor de gemeente Deventer is gebaseerd op de landschappelijke en 
bodemkundige context van bekende archeologische vindplaatsen. Een uitgebreide onderbouwing van 
de fysisch geografische bouwstenen van de archeologische verwachtingswaarden is te vinden in het 
RAAP- rapport 2571: “…Die plaatsen, welke in de Douwelerkolk verdronken zijn… Fysisch- en 
historische bouwstenen voor een archeologische verwachtingskaart van de gemeente Deventer”.1 
 
Vanaf de late middeleeuwen is het verband tussen landschappelijke mogelijkheden en locatiekeuze 
minder goed in een model te vatten, omdat de mens er steeds meer in slaagt de natuur naar zijn hand 
te zetten. Juist voor deze periode zijn historische bronnen, zoals kaarten, beschikbaar, waardoor veel 
elementen goed kunnen worden gelokaliseerd. Op de archeologische verwachtingskaart zijn recente 
archeologische en historische onderzoeksgegevens gecombineerd met de fysisch geografische 
verwachting ter plekke. Ook bekende verstoringen zijn weergegeven op de archeologische 
verwachtingskaart. 

2. Het archeologiebeleid en de regels in dit 
bestemmingsplan 
De archeologische verwachtingskaart vormt de basis voor het archeologiebeleid van de gemeente 
Deventer. Dit archeologiebeleid is op 28 januari 2015 door de raad vastgesteld in de vorm van een 
beleidskaart en een onderbouwing (zie hiervoor: Vermeulen, B., 20152). Het archeologiebeleid wordt zo 
nodig tussentijds geactualiseerd, om de door het bevoegd gezag in een selectiebesluit vrijgegeven 
gebieden op de beleidskaart op te nemen. 
 
De archeologische beleidskaart vormt de basis voor de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’, 
zoals die in het bestemmingsplan zijn gehanteerd. In het bestemmingsplangebied ‘Bathmense Landen’ 
gelden de beleidswaarden ‘Waarde 1 en Waarde 3’ (afb. 1). 
 
De beleidswaarden zijn vertaald in de regels van dit bestemmingsplan. In het bestemmingsplan zijn 
dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen voor de gebieden die op de beleidskaart een 
beleidswaarde 2 of hoger kennen. Er is voor gekozen om aan gronden met beleidswaarde 'Waarde - 
Archeologie 1' geen dubbelbestemming toe te kennen. 
 
Waarde - Archeologie 1 
Voor de gebieden met een lage verwachtingswaarde (beleidswaarde '1') is de kans dat een 
bodemingreep het bodemarchief verstoort door de lage dichtheid aan vindplaatsen en de veelal relatief 
kleine oppervlakte van die vindplaatsen, zeer klein. Eigenlijk komt dit type resten vooral aan het licht bij 
archeologische begeleiding van grootschalige werkzaamheden. Daarom is voor deze beleidswaarde 
een vrijstellingsoppervlakte van 10.000 m² gehanteerd. Boven de 10.000 m2 geldt een meldingsplicht. 
Dit type omvangrijke werkzaamheden is over het algemeen op ruim op tijd bekend bij de gemeente. 
Een dubbelbestemming is daarmee een relatief zwaar middel dat voor deze groep leidt tot onnodige 
administratieve last. Er wordt daarom voor deze ingrepen actief contact gezocht met de initiatiefnemer 
met het verzoek om medewerking te verlenen aan een archeologische waarneming tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden. Op deze manier kan de archeologische verwachting steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden. 
 
Waarde - Archeologie 3 
Op gronden met de dubbelbestemming 'Waarde - archeologie 3' mogen werkzaamheden tot een 
oppervlakte van 200 m² zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd. Ook werkzaamheden 
die niet dieper reiken dan 0,5 m zijn vrijgesteld. Bij werkzaamheden die leiden tot een verstoring tussen 
200 m² en 500 m² dieper dan 0,5 m geldt een meldingsplicht. Bij werkzaamheden die leiden tot een 
verstoring groter dan 500 m² en dieper dan 0,5 m dient bij de aanvraag een archeologisch rapport te 
worden overlegd. Op basis van dit rapport kunnen voorwaarden aan de vergunning worden verbonden. 
 

                                                      
 
1 Willemse et al., 2013. 
2 Vermeulen, 2015. 
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Realisatie zonnepark  
De exploitant van het zonnepark zet in op een zo archeologievriendelijk mogelijke bouwwijze. De 
waterpartijen liggen zo veel mogelijk buiten de dubbelbestemming archeologie en ook de 
transportleidingen worden zoveel mogelijk buiten de dubbelbestemming aangelegd.  
 
Wel moeten natuurlijk de zonnepanelen over het gehele gebied worden geplaatst en kennen deze ook 
een lichte fundering. Voor deze fundering wordt uitgegaan van palen met een diameter van 7 cm en een 
hart op hart afstand van 3 m. Vanwege de beperkte oppervlakte van de palen, is de verstoring door de 
palen ondanks het grote aantal palen zeer gering.  
 
Echter in de afweging moet ook de toekomstige afbraak van het veld met zonnepanelen worden 
meegenomen. Alleen wanneer de nu aangebrachte palen rechtstandig kunnen worden getrokken, blijft 
de verstoring beperkt tot de oppervlakte van de paal. Wanneer grootschaliger grondwerkzaamheden 
nodig zijn kan een veel groter deel van de bodem verstoord raken. In dat geval zou voorafgaand aan 
de werkzaamheden archeologisch onderzoek nodig zijn omdat archeologisch onderzoek achteraf door 
het intensieve palengrid van 3 x 3 m geen werkbare optie is. 
 
Van dit onderzoek kan alleen worden afgezien wanneer in de omgevingsvergunning wordt vastgelegd 
dat palen moeten worden gehanteerd die alleen hun eigen oppervlakte verstoren en die na hun 
gebruiksperiode rechtstandig moeten worden getrokken.  
 

3. Uitsnede beleidskaart 

 
Afb. 1:De ligging van het bestemmingsplangebied op de archeologische beleidskaart 2015. 
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Van verwachting naar beleid  

1. Inleiding 
In deze bijlage is in algemene zin beschreven hoe het archeologiebeleid tot stand is gekomen. Het 
archeologiebeleid is gebaseerd op de archeologische verwachtingskaart voor de gemeente Deventer. 
Meer informatie is te vinden in het achtergrondrapport bij de archeologische verwachtingskaart.3 
 
De gemeente geeft in haar archeologiebeleid aan op welke wijze rekening gehouden moet worden met 
mogelijke archeologische waarden in de bodem. Op de beleidskaart is voor elke locatie in de gemeente 
te zien welke archeologische regels van toepassing zijn. De onderbouwing van de gehanteerde regels 
is beschreven in het achtergrondrapport bij de beleidskaart: 'Onderbouwing vrijstellingsgrenzen 
Archeologie. Van verwachting naar beleid'.4  

2. De archeologische verwachting 
Onder archeologische verwachting wordt de kans op het voorkomen van archeologische resten 
verstaan. Meer specifiek zegt een archeologische verwachting iets over de relatieve dichtheid waarin 
archeologische resten (vondst- en/of spoorcomplexen) kunnen voorkomen. De archeologische 
verwachting is opgebouwd uit fysisch geografische kenmerken en historische en archeologische data. 
 
Fysische geografie 
De verwachtingskaart heeft een sterk fysisch geografische basis. Uit de archeologische onderzoeken 
die plaats hebben gehad in de gemeente Deventer en in omliggende gebieden zijn op grond van 
geomorfologische en geologische kenmerken en de bodemgesteldheid verschillende landschappen 
onderscheiden, die ieder een eigen ontwikkeling en bewoningsmogelijkheden hebben gekend. De 
hogere delen van het landschap waren vaak al in de prehistorie door mensen in gebruik. De lagere 
delen zijn minder intensief gebruikt en werden vaak pas in de middeleeuwen of de nieuwe tijd 
bewoonbaar. Op basis van geomorfogenetische kenmerken zijn drie verwachtingszones voor 
archeologische resten uit met name de prehistorie tot en met de vroege middeleeuwen onderscheiden: 
zones met een hoge, middelmatige en lage verwachte dichtheid aan archeologische resten. 
 
De locatie van het zonnepark kent verschillende terreintypes. De locatie ligt ten noorden van de grote 
dekzandduin van de Bathmense Enk. Een kleine uitloper hiervan bevindt zich nog binnen het 
bestemmingsplangebied, in het uiterste zuidoosten van het gebied.  
 
Binnen het bestemmingsplangebied is er voornamelijk sprake van lage dekzandduinen, fluviatiele 
terrasresten met (oud) dekzand en aan de noordelijke grens is er sprake van een beekdalbodem met 
meanderruggen en -geulen. De terreintypes fluviatiele terrasrest en beekdalbodem hebben een lage 
verachte dichtheid aan archeologische resten.  
 
De lage dekzandduin daarentegen heeft, gezien het feit dat deze wat hoger is, een hoge verwachte 
dichtheid aan archeologische resten, en dan met name van bewoningsresten uit de prehistorie (erven 
en grafvelden). Daarbij liggen eventueel aanwezige archeologische resten, door het ontbreken van een 
dik plaggendek, waarschijnlijk vlak onder het maaiveld en zijn daardoor kwetsbaar (geweest) voor 
bodemingrepen. Deze hoge verwachte dichtheid aan archeologische resten is vertaald naar de 
beleidswaarde 3 en daarmee de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 3’ in het bestemmingsplan.  
 
Historische verwachting 
Vanaf de middeleeuwen ging de mens het landschap naar zijn hand zetten. Op basis van historische 
bronnen (zoals kaarten en geschriften) zijn locaties van historische elementen met een hoge 
verwachting voor het aantreffen van archeologische resten aangewezen. Deze verwachting is weer 
vertaald naar de beleidswaarden op de beleidskaart. Een gedetailleerdere beschrijving van de 
historische elementen en de onderbouwing van de hieraan gekoppelde beleidscategorieën is te vinden 

                                                      
 
3 Willemse et al., 2013. 
4 Vermeulen, 2015.  
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in de rapportages bij de archeologische verwachtingskaart5 en de archeologische beleidskaart6. Deze 
rapportages maken onderdeel uit van de onderbouwing bij dit bestemmingsplan.  
 
Binnen het bestemmingsplangebied zijn geen bekende historische elementen aanwezig.  
 
Archeologische waarden 
Op basis van archeologische onderzoeken kunnen terreinen worden aangewezen waar met zekerheid 
sprake is van archeologische resten. Vindplaatsen waar de archeologische sporen met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid buiten de al onderzochte locatie doorlopen, krijgen de beleidsstatus van 
terrein met archeologische waarden.7 Hieronder bevinden zich ook vindplaatsen waar bijvoorbeeld wel 
proefsleuvenonderzoek heeft plaatsgevonden maar waar door omstandigheden het definitief onderzoek 
(nog) niet is uitgevoerd.  
 
Binnen het bestemmingsplan zijn nog geen archeologische onderzoeken uitgevoerd, er zijn dan ook 
nog geen vindplaatsen bekend.  
 

3. Vrijstellingen 
De dieptevrijstelling is de diepte tot waarop werkzaamheden zonder archeologische voorwaarden 
mogen worden uitgevoerd. Over het algemeen geldt een vrijstellingsdiepte van 0,5 meter. Alleen voor 
die locaties waar sporen zich naar alle waarschijnlijkheid direct onder maaiveld bevinden, wordt een 
dieptevrijstelling van slechts 0,3 m gehanteerd. Dit geldt voor de binnenstad en voor hele kwetsbare 
gebieden in het overige gebied van de gemeente. Binnen dit bestemmingsplan is laatstgenoemde 
dieptevrijstelling niet van toepassing. 
 
De oppervlaktevrijstellingsgrens is volgens de huidige wetgeving op 100 m² gesteld. Hiervan kan echter 
onderbouwd naar boven en beneden worden afgeweken. Voor de binnenstad is deze grens 
aantoonbaar te ruim. Daarom worden voor de binnenstad verschillende, veelal striktere grenzen 
gehanteerd. In het overige gebied worden in veel gevallen juist ruimere vrijstellingsgrenzen toegepast. 
De onderbouwing van de gehanteerde vrijstellingsgrenzen is beschreven in het rapport Onderbouwing 
vrijstellingsgrenzen Archeologie. Van verwachting naar beleid dat is uitgegeven in de serie Interne 
Rapportages Archeologie Deventer 74.8 Voor een gedetailleerde onderbouwing van de 
vrijstellingsgrenzen die gehanteerd worden in dit bestemmingsplan wordt verwezen naar deze 
rapportage.  

4. Beleidswaarden 
De beleidskaart van de gemeente Deventer kent acht verschillende waarden en hanteert per waarde 
bepaalde vrijstellingsgrenzen. 
 
Gebieden met beleidswaarde 0 zijn gebieden waar geen rekening (meer) hoeft te worden gehouden 
met archeologische resten, omdat de bodem volledig is verstoord. De overige waarden zijn gebaseerd 
op de kans dat archeologische resten worden gevonden. Bij waarde 1 is de kans op archeologische 
resten het kleinst. Bij waarde 7 is die kans het grootst. Bij een kleine kans kunnen meer werkzaamheden 
zonder archeologische voorwaarden worden uitgevoerd dan bij een grote kans.  
 
In het bestemmingsplangebied ‘Bathmense Landen’ gelden de beleidswaarden ‘Waarde 1 en Waarde 
3’. 
 

                                                      
 
5 Willemse et al, 2013. 
6 Vermeulen, 2015. 
7 Vermeulen, 2015, 59-61. 
8 Vermeulen, 2015. 
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Meer dan één waarde  
De vrijstellingsgrenzen in de tabel gaan uit van de situatie dat de volledige ingreep gelegen is binnen 
één beleidswaarde. In de praktijk zijn er ook ingrepen die gelegen zijn binnen meerdere beleidswaarden. 
Uitgangspunt is hierbij dat beleidswaarden cumulatief zijn. Een gebied met beleidswaarde archeologie 
3 heeft automatisch ook beleidswaarde archeologie 2 en lager, een gebied met beleidswaarde 
archeologie 4 automatisch ook beleidswaarde archeologie 3 en lager, enzovoort. Om de oppervlakte 
van elke beleidswaarde binnen de ingreep te bepalen worden dus bij de oppervlakte van deze 
beleidswaarde steeds ook de oppervlakten van alle hogere beleidswaarden binnen de ingreep opgeteld. 
Van laag naar hoog worden deze oppervlakten daarna per beleidswaarde archeologie getoetst aan de 
vrijstellingsgrenzen die voor die beleidswaarde archeologie van toepassing zijn. Dit bepaalt welk regime 
er geldt voor de gebieden met de getoetste beleidswaarde. De afweging bepaalt tevens het minimale 
regime dat geldt in de gebieden die een hogere beleidswaarde kennen. Aansluitend wordt de 
daaropvolgende hogere beleidswaarde getoetst. Indien op basis van deze toets een zwaarder regime 
wordt toegekend, is dat alleen van toepassing op deze beleidswaarde en eventuele hogere 
beleidswaarden. Indien het regime op basis van deze toets lager uitvalt dan dat op basis van de eerder 
getoetste lagere beleidswaarde blijft het minimale regime van deze lagere beleidswaarde van 
toepassing. 

5. Voorwaarden omgevingsvergunning 
Welke vorm van archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt af van het soort en de vorm van de 
ingreep. De juiste vorm van archeologisch onderzoek kan pas worden bepaald, indien de 
verstoringsdiepte en de begrenzing van de geplande bodemingrepen bekend zijn. Deze gegevens 
worden waar nodig in de bureaustudie gekoppeld aan de inhoudelijke gegevens over de locatie. Op 
basis daarvan kunnen aan de vergunning al dan niet voorwaarden worden verbonden. Hieronder wordt 
een toelichting gegeven op de mogelijke voorwaarden bij een omgevingsvergunning.  
 
Geen voorwaarden  
Wanneer uit de aanvraag blijkt, dat het terrein of delen daarvan al eerder verstoord zijn en de nieuw te 
verstoren oppervlakte daarmee kleiner wordt dan de aangegeven ondergrens, is archeologisch 
onderzoek niet noodzakelijk. In deze gevallen zullen geen archeologische voorwaarden worden 
verbonden aan de omgevingsvergunning. 
 
Voorwaarden (behouden) in omgevingsvergunning 
Wanneer eventuele archeologische resten bedreigd worden door verstoring, dienen eerst de 
mogelijkheden voor behoud van de archeologische resten in de bodem (in situ) te worden onderzocht. 
Hierbij kan worden gedacht aan het treffen van beschermende maatregelen, zoals een verschuiving 
van de nieuwbouwlocatie naar een gebied met een lagere verwachting of een minder verstorende 
manier van funderen. 
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Meldingsplicht 
In die gevallen waar de aanwezigheid van archeologische resten niet kan worden uitgesloten maar de 
informatiedichtheid en –waarde ten opzichte van de inspanning van een volledig archeologisch 
onderzoek echter te klein uitvallen, kan aan de omgevingsvergunning een meldingsplicht worden 
gekoppeld. Hierbij moet de start van de grondwerkzaamheden worden gemeld bij de gemeentelijk 
archeoloog. Er kan op deze manier een afspraak gemaakt worden voor een bezoek tijdens de 
werkzaamheden, een archeologische waarneming. Tijdens de archeologische waarneming zullen de 
resten in grote lijnen worden gedocumenteerd. Aan de waarneming zijn voor de aanvrager geen kosten 
verbonden. Wel dient hiervoor in overleg met de gemeentelijk archeoloog enige tijd te worden ingepland. 
 
Archeologisch Onderzoek 
Indien uit het advies blijkt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is, hangt het vervolgtraject af van 
de oppervlakte van de geplande nieuwbouw of werkzaamheden. De vorm van archeologisch onderzoek 
wordt bepaald wanneer de verstoringsdiepte en de begrenzing van geplande bodemingrepen bekend 
zijn. Deze gegevens worden in het rapport gekoppeld aan de inhoudelijke gegevens over de locatie. Op 
basis daarvan kunnen aan de omgevingsvergunning al dan niet voorwaarden worden verbonden.  
 
Wanneer de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² worden zo nodig ter plaatse controleboringen 
uitgevoerd om de intactheid van de bodem te controleren en eventueel de archeologische verwachting 
bij te stellen. Bij oppervlaktes tot 2.500 m2 zijn deze boringen voor rekening van de Gemeente Deventer. 
Bij grotere oppervlaktes dient een archeologisch booronderzoek uitgevoerd te worden ter controle van 
de intactheid van de bodem en archeologische verwachting. Dit onderzoek is voor rekening van de 
aanvrager. Indien uit de boringen blijkt dat de bodemopbouw intact is en de archeologische verwachting 
door resultaten van het booronderzoek wordt bevestigd, dient archeologisch vervolgonderzoek plaats 
te vinden. 
 
Bij kleinere oppervlaktes kan in overleg met de (gemeentelijk) archeoloog worden gekozen voor het 
archeologisch begeleiden van het ontgraven van de bouwkuip. Bij grotere oppervlaktes zal het 
vervolgonderzoek worden uitgevoerd in de vorm van proefsleuven. De kosten voor dit onderzoek zijn in 
beide gevallen voor rekening van de aanvrager. Wanneer proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd wordt 
op basis van de resultaten bepaald of en welke van de eventuele archeologische resten definitief dienen 
te worden opgegraven. Ook dit onderzoek is voor rekening van de aanvrager. Wanneer alle 
geselecteerde resten zijn onderzocht, kan worden gestart met de bouw. 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark op een perceel agrarische cultuurgrond 

ten noorden van de woonkern Bathmen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op 

beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is 

initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te 

onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 

gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 

het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 3 oktober 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 

planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 

beschermde functies. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

beschermd (natuur)gebied.  

 

Wettelijke consequenties t.a.v. gebiedsbescherming  

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Vanwege de ligging buiten 

beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

 

Wettelijke consequenties t.a.v. soortbescherming  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen 

benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied en bezetten er geen (winter)rust- of 

voortplantingslocatie. Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels op de akker. Van de 

vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

De functie van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd voor de in het plangebied 

voorkomende amfibieën, vogels en grondgebonden zoogdieren. Door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten wordt het foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.   

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de lokale invloedsfeer en de ligging buiten 

beschermd (natuur)gebied, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 

overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.  

 

 

 

 

                                                             
1
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de ontwikkeling van een zonnepark op een perceel agrarische cultuurgrond 

ten noorden van de woonkern Bathmen. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op 

beschermde flora- en faunasoorten en beschermd (natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is 

initiatiefnemer verplicht om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te 

onderzoeken. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek 

gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van 

het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 

dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 

Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 

(natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de woonkern Bathmen en ligt ten noorden van de Bathmense 

Landen (ongenummerd). Op onderstaande topografische kaart wordt de globale ligging van het plangebied 

weergegeven.  

 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de ovaal aangeduid (bron kaart: Provincie 

Overijssel). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat volledig uit agrarische cultuurgrond, tijdens het veldbezoek in gebruik als akker. Het 

plangebied grenst aan de noordzijde aan een maaipad van een sloot, aan de oostzijde aan een rij solitaire 

zomereiken in aan de zuidzijde aan een zandweg. In het plangebied liggen enkele ondiepe greppels met ruig 

gras. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied in detail weergegeven, evenals de begrenzing. 

Voor een verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.  

 

 
Ligging van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid. 
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3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  

Het voornemen bestaat om het plangebied te ontwikkelen tot zonnepark. In het plangebied worden 

zonnepanelen geplaatst. Deze panelen zijn niet hoger dan 2,5 à 3 meter. Langs de noordzijde van het 

plangebied worden enkele amfibieënpoelen aangelegd en langs de oostrand en in de zuidoosthoek wordt 

beplanting aangelegd. Op onderstaande afbeelding wordt een verbeelding van de nieuwe situatie gegeven.  

 

  
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld  (bron: De Erfontwikkelaar).  

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Bouwrijp maken plangebied (o.a. leggen kabels); 

• Aanbrengen zonnepanelen in plangebied; 

• Graven amfibieënpoelen; 

• Aanleggen landschappelijke beplanting; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 

beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 

noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 

van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 

beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  

 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het bouwrijp 

maken van het plangebied, het plaatsen van de panelen en het aanbrengen van erfbeplanting.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 

geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 

en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 

voortplantingslocaties buiten het plangebied.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 

er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 

voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 

saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 

de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 

door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 

een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  

Het plangebied ligt net ten zuiden van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Gronden die 

tot het Natuurnetwerk Nederland behoren liggen op minimaal 135 meter afstand van het plangebied. Op 

onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het 

plangebied weergegeven.  

 

 

  
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de 

gele lijn aangeduid (bron: Provincie Overijssel) 
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Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 

negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Beschermingsregime 

Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 

Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties.  

 

4.3 Natura2000 

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 

fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 

om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 

in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 

Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 

Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 

onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 

Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 

gebieden. 

 

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 

Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot Natura2000 behoren liggen op minimaal 6,5 

kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000-gebied in de 

omgeving van het plangebied weergegeven.  
  

 
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de  

groene en blauwe kleur aangeduid. De globale ligging van het plangebied wordt met de zwarte cirkel aangeduid (bron: 

Provincie Overijssel). 

 

Beschermingsregime 

De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 

speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 

deze gebieden aan. 

Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  

 

De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 

In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 

worden bereikt. 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 

rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 

door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 

ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 

plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 

mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 

aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 

werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 

andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 

waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 

gebieden. 

 

Bepalen vergunningplicht [1] Wet natuurbescherming en benodigde depositieruimte 

Als een activiteit stikstofdepositie veroorzaakt op een PAS-gebied dient de initiatiefnemer van de activiteit 

te onderzoeken of de activiteit vergunningsplichtig is onder het PAS. Dit is geregeld onder de Regeling 

programmatische aanpak stikstof. Om te bepalen of een activiteit vergunningplichtig is, of de uitzondering 

op de vergunningplicht van toepassing is, moet een enkelvoudige berekening in AERIUS Calculator worden 

uitgevoerd door een initiatiefnemer. Alleen indien vergunningplicht of meldingsplicht aan de orde is wordt 

vervolgens een tweede berekening uitgevoerd in AERIUS Calculator om de hoeveelheid benodigde 

depositieruimte te bepalen (verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-

stikstof/vergunningen-en-meldingen/vergunning-aanvragen-of-vergunningvrij/)  

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 

activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen zoals vastgesteld voor Natura2000. 

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. In verband met de ligging 

buiten het Natuurnetwerk Nederland, hebben de voorgenomen activiteiten geen wettelijke consequenties 

omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking heeft. Vanwege de lokale 

invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op instandhoudingsdoelen van 

Natura2000.  
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 

Het plangebied ligt binnen het verspreidingsgebied van verschillende algemene- en weinig kritische 

amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Het behoort niet tot het normale verspreidingsgebied van 

zeldzame- en kritische amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten.  

 

Het plangebied bestaat bijna volledig uit agrarische cultuurgrond en wordt al jaren achtereen intensief 

gebruikt als akker voor de verbouw van mais. De inrichting en het intensieve agrarische beheer maken het 

plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor beschermde diersoorten. Mogelijk benutten 

sommige vogel- en grondgebonden zoogdiersoorten het plangebied als foerageergebied, maar vanwege 

het intensieve agrarische beheer, kunnen grondgebonden zoogdieren geen rust- of voortplantingslocatie 

bezetten in de akkers. Langs de randen van de akkers kunnen soorten als mol, veldmuis en dwergmuis 

mogelijk een rust- en voortplantingslocatie bezetten. Gelet op de openheid van het plangebied en het 

naastgelegen agrarische cultuurland, nestelen er mogelijk weidevogels op de akker. Gelet op de inrichting 

en het gevoerde beheer vormt het een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten. Gelet op 

de aard van het plangebied is het niet uitgesloten dat de volgende soortgroepen in het plangebied 

voorkomen: 

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 3 oktober 2018 tijdens de 

daglichtperiode (vroege middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid 

en potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 

onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en 

zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog;2 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Half onbewolkt, droog, temperatuur 22⁰C, wind 1-2 Bft.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 

matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat vogels in deze tijd van het jaar doorgaans geen 

bezet nest hebben. De enige vogelsoorten die mogelijk nog een bezet nest hebben in deze periode in het 

                                                             
2
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 

betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-

VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 

Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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jaar zijn Turkse tortel, holenduif en houtduif. Sommige standvogels bevinden zich soms nog in de omgeving 

van de broedplaats, maar de meeste trekvogels hebben de broedplaats al verlaten.  

 

In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 

plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, ruiveren (roofvogels), eierdoppen en 

zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde 

inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  

  

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, maar 

ongeschikt voor onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar 

grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden 

zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, 

prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  

 

Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle 

vleermuissoorten bezetten de zomerverblijfplaats(en) in deze tijd van het jaar. De onderzoeksperiode is 

geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen (inclusief paarverblijfplaatsen), maar ongeschikt voor 

onderzoek naar kraamkolonies en winterverblijven van vleermuizen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Er is o.a. gezocht naar potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen zoals oude bomen met 

holen en gaten, gebouwen en andere bouwwerken zoals kelders, bruggen en tunnels.  

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. In deze tijd van het jaar 

bezetten amfibieën de winterverblijfplaats. Amfibieën kunnen een winterverblijfplaats bezetten in holen en 

gaten in de grond, onder de strooisellaag, groenafval, takkenbossen en opgeslagen afval en goederen. 

Soorten als bruine kikker en gewone pad bezetten soms ook een winterrustplaats in gebouwen. Een deel 

van de amfibieënpopulatie overwinterd in de sliblaag van natte landschapselementen.  

Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 

van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 

gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 

het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als 

reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 

kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 

soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet 

aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 

verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en 

reptielen.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 

waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 

deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 

plangebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels in het 

plangebied. Soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn kievit en scholekster.  

 

Door het betreden van het plangebied tijdens het bouwrijp maken of tijdens de bouwfase, worden mogelijk 

bezette vogelnesten verstoord en beschadigd met als gevolg dat eieren beschadigd en/of vernield worden 

en (jonge) vogels verwond en/of gedood worden. Door het inrichten van het plangebied als zonnepark gaat 

broed- en foerageergebied voor sommige soorten verloren.  

 

Wanneer de akker braak komt te liggen, vormt het een geschikte broedplaats voor andere vogelsoorten.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Betreden plangebied, omvormen akker naar zonnepark.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. Gelet op de inrichting en het 

gevoerde beheer, wordt het plangebied als een weinig geschikt functioneel leefgebied voor grondgebonden 

zoogdieren beschouwd. Mogelijk benutten sommige algemene- en weinig kritische grondgebonden 

zoogdiersoorten als haas, veldmuis, ree en vos het plangebied als foerageergebied en bezetten soorten als 

mol, veldmuis, aardmuis en dwergmuis een rust- of voortplantingsplaats in de smalle strook ruig grasland 

langs de kavelgrenssloten. De akkers vormen een ongeschikte habitat voor grondgebonden zoogdieren om 

een rust- of voortplantingslocatie te bezetten.  

 

Door het betreden van het plangebied tijdens het bouwrijp maken of tijdens de bouwfase worden geen 

grondgebonden zoogdieren verwond of gedood en worden geen rust- of voortplantingslocaties beschadigd 

of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 

foerageergebied voor sommige grondgebonden zoogdiersoorten aangetast.  

 

Wanneer het plangebied braak komt te liggen, neemt de betekenis van het plangebied als functioneel 

leefgebied voor grondgebonden zoogdieren snel toe.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen potentiële verblijfplaatsen 

van vleermuizen in het plangebied aangetroffen. Potentiële verblijfplaatsen, holenbomen, bomen met losse 

schors, gebouwen of andere bouwwerken ontbreken in het plangebied.  

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood 

en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.   

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen. 
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Foerageergebied  

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 

een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan een goede 

inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  

 

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een ongeschikt foerageergebied 

voor vleermuizen beschouwd. Misschien vliegen sommige algemene- en weinig kritische vleermuissoorten 

als gewone dwergvleermuis en laatvlieger over het plangebied terwijl ze foerageren rond de opgaande 

beplanting net buiten het plangebied.  

 

Wanneer de akker braak komt te liggen, neemt de geschiktheid ervan als foerageergebied voor vleermuizen 

toe.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Vliegroute 

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 

landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 

Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 

verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 

elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 

rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en vormt daarom 

geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet 

tot het aantasten van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer 

wordt het plangebied als een ongeschikt functioneel leefgebied voor amfibieën beschouwd. Misschien 

‘duikt’ er incidenteel een enkele amfibie op in het plangebied, maar daarbij gaat het om verdwaalde dieren 

die er geen rust- of voortplantingsbiotoop bezetten.  

 

Wanneer de akker braak komt te liggen, neemt de betekenis van de akker als functioneel leefgebied voor 

amfibieën snel toe. Braakland vormt geschikt foerageergebied en mogelijk bezetten amfibieën er dan ook 

een (winter)rustplaats.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 

de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 

levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 

zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 

 

  



16 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het betreden van het plangebied en het bouwrijp maken van het plangebied tijdens de 

voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Van de vogelsoorten 

die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de 

nestplaatsen. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het verwonden/doden van 

vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit 

niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het 

verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 

worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. De 

functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet 

beschermd.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Plangebied betreden en bouwrijp maken buiten de voortplantingsperiode van vogels.  

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 

worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 

verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

Door uitvoering van de voorgenomen plannen wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast. 

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 

onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 

worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Vliegroute 

Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op (essentiële) vliegroutes3 van 

vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft 

geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 

aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

 

 

 

                                                             
3
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waarlangs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Grondgebonden zoogdieren  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen grondgebonden zoogdieren verwond of 

gedood en worden geen rust- of voortplantingslocaties beschadigd of vernield. De functie van het 

plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Het 

uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van 

de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in 

overeenstemming met de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen amfibieën verwond of gedood en 

worden geen (winter)rustplaatsen beschadigd of vernield. De functie van het plangebied als 

foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd. Het uitvoeren van de 

voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van 

de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Wnb. 

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten  Mogelijk kievit en 

scholekster  

Art. 3.1 lid 2, 3.1 lid 2. Terrein bouwrijp maken en 

inrichten buiten de broedtijd  

Vleermuizen;  verblijfplaats en 

vliegroute 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied  Vermoedelijk diverse 

soorten 

Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast   

Geen 

Amfibieën; 

voortplantingsbiotoop en 

(winter)rustplaats 

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën; foerageergebied  Mogelijk diverse soorten 

(incidenteel) 

Vrijstelling i.v.m. ruimtelijke 

ontwikkeling. 

Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 

soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 

doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 

van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 

en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 

zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 

vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Amfibieën, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen 

benutten het plangebied uitsluitend als foerageergebied en bezetten er geen (winter)rust- of 

voortplantingslocatie. Mogelijk nestelen er ieder voortplantingsseizoen vogels op de akker. Van de 

vogelsoorten die in het plangebied nestelen, zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 

nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. 

De functie van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd voor de in het plangebied 

voorkomende amfibieën, vogels en grondgebonden zoogdieren. Door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten wordt het foerageergebied voor vleermuizen niet aangetast.   

 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Vanwege de ligging buiten 

beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

 

Conclusie  

Mits bezette vogelnesten beschermd worden, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van soortbescherming. Vanwege de lokale invloedsfeer en de ligging buiten 

beschermd (natuur)gebied, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing of vergunning aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in 

overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden.  

                                                             
4
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 

Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  

Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 

 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 

een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 12 juli 2018. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Bijlage 6  Advies Omgevingsdienst IJsselland 



 

 

Retouradres: Postbus 40252, 8004 DG Zwolle 
of Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle 
 
 
 
Gemeente Deventer 
Willem Bogers 
 
 
Onderwerp: Z2019-00005644 
Milieuadvies Zonneakker De Bathmense Landen te  Bathmen 
 
 
Plan 
De heer Brilman (Erik) is voornemens op 16 ha van zijn landbouwgrond aan De 
Bathmense Landen een zonnepark te realiseren om daarmee (een deel van) de 
lokale energiebehoefte/elektriciteitsbehoefte duurzaam op te kunnen wekken.  
Hierover lopen sinds najaar 2017 verkennende gesprekken met de Gemeente 
Deventer. Op basis van deze gesprekken is een Ruimtelijk Kwaliteitsplan 
opgesteld en een Quickscan Ecologie gemaakt. Op 11 Juli 2018 is een 
informatieavond gehouden in Bathmen waarbij de initiatiefnemers in gesprek zijn 
getreden met omwonenden en geïnteresseerden. De, doorgaans positieve, 
reacties en feedback zijn meegenomen in het uiteindelijke plan zoals dat nu 
voorligt.  
Met dit plan hopen de initiatiefnemers een intentieverklaring van de Gemeente 
Deventer te krijgen om de realisatie van dit plan mogelijk te maken 
 
 
Adviesvraag 
Verzoek om het plan te beoordelen op milieuaspecten 
 
 
Conclusie 
De in dit advies beoordeelde milieuaspecten geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid,  bedrijven en milieuzonering vormen geen belemmering voor realisatie 
van het plan. 

Voor de water toets is afstemming nodig met bevoegd gezag waterscha Drentse 
en Overijsselse Delta  

De aanvraag kan tevens gezien worden als een vorm vrije plan M.E.R 
beoordeling. Voor de in dit advies beoordeelde milieuaspecten geluid, bodem, 
luchtkwaliteit, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering kan vastgesteld 
worden dat geen significante gevolgen zijn voor omgeving. En hiervoor geen 
M.E.R. rapport te worden opgesteld. 

Voor onderdeel wet natuurbescherming en quick scan natuurwaardenonderzoek 
Bathmense Landen zal dit moeten worden afgestemd met bevoegd gezag 
provincie Overijssel. 

Voor de water toets is afstemming nodig met bevoegd gezag waterscha Drentse 
en Overijsselse Delta   
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Project: Zonneakker de Bathmense Landen     zaak: Z2019-00005644       datum: 24-04-2019 

Contactgegevens aanvrager 

Gemeente Deventer 
Contactpersoon 
Functie 

Willem Bogers 
Senior juridisch planoloog 

Telefoonnummer 06-19283096 
E-mailadres Jhw.bogers@deventer.nl 
Datum aanvraag 4 april 2019 
Zaaknummer IJVI Z2019-00005644 
Milieulocatie Bathmemse Landen Bathmen 

 
Contactgegevens behandelaar + Collegiale toets (indien van toepassing) 

Omgevingsdienst 
IJsselland 

Henk Jansen 
Adviseur bedrijven en milieuzonering 

Telefoonnummer 06-10667741 
E-mailadres h.jansen@odijsselland.nl 
Datum advies 24 april 2019 
Naam betrokken 
collega 

 

Telefoonnummer  
E-mailadres  
Datum advies  

 

Bijbehorende documenten 

- Keuzekaart adviesverzoek milieu 
- Begeleidende mail W. Bogers aan Omgevingsloket 3 april 2019 
- Aanvraag intentieverklaring De Bathemse Landen  

 
Bij dit advies zijn naast de bovengenoemde documenten, de volgende databases 
geraadpleegd: 

- www.risicokaart.nl 
- www.atlasvanoverijssel.nl 
- www.ruimtelijkeplannen.nl 
- IJVI-milieulocaties en –inrichtingen omgeving 
- www.maps.google.nl  
- Aanvraag en advies van een vergelijkbaar zonnepark in gemeente Ommen 

 
Inleiding 
 
Bij dit milieuadvies worden de milieuaspecten:, geluid, bodem , lucht/geur, externe 
veiligheid en bedrijven- en milieuzonering beoordeeld.  
Voor een beoordeling en/of advisering over archeologie en cultuurhistorie is 
afstemming nodig met de plantoetser of archeoloog van de gemeente Deventer. 
Voor een beoordeling en/of advisering over de watertoets is afstemming nodig met 
het bevoegde waterschap Drentse en Overijsselse Delta.  
Voor een beoordeling en/of advisering en Quick scan natuurwaardenonderzoek 
Bathmense Landen in kader Wet natuurbescherming is afstemming nodig met 
bevoegd gezag  de provincie Overijssel. 

http://www.risicokaart.nl/
http://www.atlasvanoverijssel.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.maps.google.nl/
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Bedrijven en milieuzonering  
 
Voor de toets milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de brochure Bedrijven en 
milieuzonering van de VNG, uitgave 2009. In bijlage 1 van de VNG brochure wordt 
een basislijst gegeven met verschillende bedrijfsactiviteiten, installaties en opslag 
van stoffen ingedeeld in een milieu categorie en worden voor de aspecten geur, 
stof, geluid en gevaar richtafstanden gegeven tot woningen of andere gevoelige 
bestemmingen. Wanneer er wettelijke grenswaarden en afstanden gelden zijn die 
leidend boven de richtafstanden 
  
Zonnevelden of -parken zijn niet specifiek genoemd in de VNG brochure (2009) 
Wel zijn PV omvormers benodigd voor het omzetten van het opgewekte 
elektriciteit naar de juiste wisselspanning alvorens levering aan het net. Deze 
kunnen in beperkte mate een  geluidemissie hebben. 
In de VNG lijst worden onder SBI-2008 code 35 C1 elektriciteit distributiebedrijven 
met transformatorvermogen < 10 MVA ingedeeld in milieucategorie 2 , met 
bijbehorende grootste richtafstand voor geluid van 30 meter.  
De 5 PV omvormers voor de 5 zonnevelden, zoals ingetekend op het mailbericht 
bij het adviesverzoek zijn aan de zuidkant geprojecteerd aan de Bathmense 
Landen. De dichtstbij gelegen woningen in Bathmen bevinden zich aan de 
Noorderenk op een afstand van 50 meter van de dichtstbij geprojecteerde PV-
omvormer. Aan de richtafstand 30 meter voor geluid wordt voldaan.  
 
 
Geluid  
 
Verkeerslawaai 
Uitgezonderd in de aanleg- en bouwfase zal de zonneakker nauwelijks verkeer 
genereren. Incidenteel zal er onderhoud moeten plaatsvinden. Maar ook die 
activiteit geeft geen significante verkeerstoename op de Bathemse Landen en de 
daarop aangesloten Koekendijk 
 
Industrielawaai 
De enige geluidbron kan worden veroorzaakt door de wisselspanning van de PV 
omvormers. Dit is geluid met een tonaal karakter (50 Herz) Dit geluid zal wel 
minder zijn dan van transformatoren < 10 MVA waarvoor voor geluid een 
richtafstand van 30 meter aan te houden tot woningen of andere geluidgevoelige 
bestemmingen. Aan de richtafstanden wordt voldaan Zie ook advies 
milieuzonering. Geluid zal niet leiden tot significant invloed op  het woon- en 
leefklimaat bij deze woningen. Mocht het geluid wel nog waarneembaar zijn dan 
kan met afschermingen van beperkte afmeting aan de zuidkant van de PV-
omvormers dit geluid nog worden afgeschermd  
 
Conclusie(s) geluid 
Geluid vormt geen belemmering voor realisatie van het plan 
Wanneer geluid PV omvormers waarneembaar bij woningen aan de Noorderenk is 
dat geluid af tet schermen  
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Bodem  
 
Er wordt geen gebouw voor verblijf van personen opgericht waarvoor op basis van 
het Bouwbesluit een verkennend bodemonderzoek NEN 5740 is vereist. 
De zonnevelden vormen geen bodembedreigende activiteit. 
Voor zover de PV-omvormers zijn voorzien van oliekoeling, is van belang dat 
voldoende preventie is van eventuele olielekkage naar de bodem. 
 
Conclusie en aanbeveling bodem 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 in kader van Bouwbesluit niet vereist 
 
 
Luchtkwaliteit  
 
Het zonnepark draagt in de gebruiksfase niet in betekenende mate bij aan  
emissie en toename van concentratie luchtverontreinigende stoffen. De emissies 
zijn beperkt tot de aanleg- en bouwfase en aan het eind in de fase van sloop en 
ontmanteling. 
 
Conclusie luchtkwaliteit is niet belemmerend voor planontwikkeling 
 
 
Externe veiligheid 
 
Het te realiseren zonnepark is zelf geen te beschermen kwetsbaar object.  
Andersom levert het zonnepark ook geen risico op buiten de inrichting. 
Voor borgen van de veiligheid binnen het zonnepark (spelende kinderen) zal wel 
een hekwerk moeten worden geplaatst. Het park zal tevens doelmatige geaard 
moeten worden en elektriciteitskabels op voldoende diepte gelegd. 
In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich geen risicovolle inrichtingen, wegen 
vervoer gevaarlijke stoffen of hoge druk aardgas buisleidingenobjecten, 
aangewezen. Het spoor is opgenomen in het basisnet voor transport gevaarlijke 
stoffen. Het zonnepark is gelegen buiten risicocontouren van dit spoor. 
 
Conclusie externe veiligheid: vormt geen belemmering voor planrealisatie. 
 
 
Elektromagnetische straling 
 
Bij de aanvraag een vergelijkbaar zonenpark van 22 hectare omvang in gemeente 
Ommen,door bedrijf Kronos zijn studies aangeleverd over de effecten van elektro 
magnetische straling Met resultaten van onderzoek stralingsbelasting is in de 
ruimtelijke onderbouwing aangetoond dat de te plaatsen zonnepanelen en PV 
omvormers een stralingsbelasting hebben die op korte afstand en ruim binnen de 
het projectgebied en omheining voldoen aan EU aanbevelingen voor maximale 
stralingsbelasting. 
 
Conclusie elektromagnetische straling:  
Vormt geen belemmering voor planrealisatie 
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Lichtreflectie 
 
In de ruimtelijke onderbouwing bij een aanvraag voor vergelijkbaar zonnepark in 
de gemeente Ommen door bedrijf Kronos is met grafieken aangetoond dat de 
uitvoering van zonnepanelen dusdanig is dat zonlicht zoveel als mogelijk wordt 
geabsorbeerd, waardoor hinderlijke lichtweerkaatsing tot minimum is beperkt. 
De zonnepanelen zijn zuid georiënteerd deels richting woonwijk. Maar er is geen 
hinderlijke of verkeersonveilige zonlichtreflectie te verwachten voor  de woonwijk 
of het spoor. 
 
Conclusie lichtreflectie: vormt geen belemmering voor planrealisatie 
 
 
Vorm vrije plan M.E.R. beoordeling 
 
Het oprichten van een zonnepark is niet genoemd als een MER-plichtige activiteit, 
plan of besluit in bijlage 1 onderdeel C van het Besluit MER. Het oprichten van 
een zonnepark is evenmin genoemd als een MER-beoordeling plichtige activiteit, 
plan of besluit in onderdeel D van bijlage 1 van het Besluit.  
Een belangrijke wijziging in het gewijzigde Besluit MER betreft het indicatief 
maken van de drempelwaarden in onderdeel D bijlage 1 van het Besluit. 
Dit betekent dat het bevoegd gezag ook voor activiteiten onder de 
drempelwaarden zich er nog steeds van moet vergewissen of activiteiten geen 
aanzienlijke milieugevolgen hebben middels een zogenoemde “vormvrije” MER 
Met de uitgevoerde onderzoeken is voor de aspecten geluid, bodem, 
luchtkwaliteit, bedrijven, externe veiligheid en milieuzonering in het kader van het 
Besluit Milieu Effect Rapportage (M.E.R.) in voldoende mate aangetoond dat het 
plan  voor de genoemde  milieuaspecten geen significante negatieve 
milieugevolgen heeft en dat voor het plan geen rapport plan M.E.R. hoeft te 
worden opgesteld. 
Wel zal hiervoor, voor zover dit nog niet is gedaan, ook nog de beoordeling van de 
QuickScan flora en fauna met bevoegd gezag provincie Overijssel moeten worden 
afgestemd 
 
Meer informatie 
Voor verdere informatie kunt u contact met mij opnemen via  06-10667741 of 
h.jansen@odijsselland.nl. Wilt u bij eventuele correspondentie het nummer van 
het zaakdossier Z2019-00003254 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Met vriendelijke groet,  

Henk Jansen 

Adviseur bedrijven en milieuzonering 

Omgevingsdienst IJsselland  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan "Zonneakker De Bathmense Landen" met identificatienummer NL.IMRO.0150.P381- 
OW01 van de gemeente Deventer; 

1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen. 

1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  afhankelijke woonruimte 
een voor de huisvesting van een (zelfstandig) huishouden geschikt gebouw, dat ruimtelijk ondergeschikt is 
en/of een geheel vormt met het hoofdgebouw en blijvend onderdeel uitmaakt van de kavel van het 
hoofdgebouw. 

1.6  agrarisch bedrijf 
een ter plaatse functionerend deeltijd, reëel of volwaardig agrarisch bedrijf, gericht op het voortbrengen van 
producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in 
de volgende productietakken: 

a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen sier-, 
fruit- en boomkwekerij; 

b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond, 
waaronder tevens een paardenfokkerij wordt verstaan; 

c. intensieve veehouderij: een agrarisch bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m² 
bedrijfsoppervlakte dat wordt gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen 
melkrundvee, schapen, paarden, of dieren 'biologisch' en waar geen dieren worden gehouden uitsluitend 
of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer; 

d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
e. sierteelt en boomkwekerij: de teelt van tuin- en potplanten en/of bomen in open grond, in potten of in 

containers, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in deze 
gewassen; 

f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
g. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij) 

(nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht. 

1.7  archeologisch onderzoek 
onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 

1.8  archeologische verwachtingswaarde 
de kans op het aantreffen van archeologische resten in een bepaald gebied. 
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1.9  archeologische waarde 
de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit het 
verleden. 

1.10  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

1.11  bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wabo. 

1.12  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1e herziening' 
het bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1e herziening' met identificatienummer 'NL.IMRO.0150.D125a-
VG02'; 

1.14  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.15  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.16  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

1.17  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 

1.18  bouwvlak 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten. 

1.19  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.20  deeltijd agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf met een omvang van 10 tot 40 Nge. 

1.21  evenementen 
gebeurtenissen die ten hoogste 5 dagen duren, gericht op een groot publiek, met betrekking tot kunst, sport, 
ontspanning en cultuur. 
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1.22  extensieve dagrecreatie 
niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, zwemmen 
en natuurobservatie. 

1.23  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt. 

1.24  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken. 

1.25  inrichtingsplan 
een inrichtingsplan is de grafische beschrijving van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling waarin de situering 
van bouwwerken ten opzichte van elkaar en van de omgeving en het al dan niet aanbrengen van beplanting op 
een goede manier is weergegeven. 

1.26  kassen 
bouwwerken van glas of ander lichtdoorlatend materiaal (ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering) met 
een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en gaaskassen daaronder begrepen. 

1.27  landschappelijke inpassing 
de situering van de ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met de landschappelijke kenmerken van de 
nabije omgeving en waarbij de ontwikkeling wordt ingepast middels bijvoorbeeld erfbeplanting. 

1.28  landschapswaarde 
de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de aardoppervlakte, 
die wordt bepaald door de herkenbaarheid van gebiedskenmerken en de identiteit van de onderlinge 
samenhang tussen levende en niet-levende natuur. 

1.29  Nge (Nederlandse grootte-eenheden) 
een economische maatstaf voor het bepalen van de bedrijfsomvang en het bedrijfstype van agrarische 
bedrijven. 

1.30  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden en bouwwerken, 
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming. 

1.31  nutsvoorzieningen 
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve 
van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.32  paardenbak 
een rijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten in de open lucht met een bodem van zand, hout, boomschors 
of ander materiaal om de bodem te verstevigen, al dan niet voorzien van een omheining. 
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1.33  peil 
a. voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: een horizontaal vlak gelegen op 30 

cm boven de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 
b. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: 10 cm boven 

de hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter hoogte van die hoofdingang, waarbij plaatselijke, 
niet bij het verdere verloop van het terrein passende, ophogingen of verdiepingen aan de voet van het 
bouwwerk, anders dan noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven. 

1.34  reëel agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf met een omvang van 40 tot 70 Nge. 

1.35  teeltondersteunende voorzieningen 
a. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen: 

1. teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van niet meer dan 1,5 m (niet zijnde 
teeltondersteunende kassen of boomteelthekken) die maximaal 6 maanden op dezelfde locatie 
gebruikt mogen worden, waaronder worden verstaan folies, insectengaas, acryldoek, vraatnetten, 
boogkassen tot 0,5 m, hagelnetten, wandelkappen en schaduwhallen; 

b. permanente teeltondersteunende voorzieningen: 
1. laag: teeltondersteunende voorzieningen met een bouwhoogte van niet meer dan 1,5 m die langer 

dan 6 maanden worden gebruikt, zoals bakken op stellingen, regenkappen en containervelden; 
hieronder worden niet verstaan teeltondersteunende kassen en boomteelthekken; 

2. hoog: teeltondersteunende kassen met een bouwhoogte van meer dan 1,5 m die langer dan 6 
maanden worden gebruikt. 

1.36  transformatorstation of inkoopstation 
een bouwwerk met daarin transformatoren die elektriciteit naar een hogere of lagere spanning transformeren, 
ten behoeve van distributie naar gebruikers of verdeling naar andere elektriciteitsnetten. 

1.37  volwaardig agrarisch bedrijf 
een agrarisch bedrijf met een omvang van meer dan 70 Nge. 

1.38  waterbergingsgebied 
een gebied waar, in tijden van overvloedige neerslag, water tijdelijk vastgehouden kan worden. 

1.39  woning 
een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.40  wooneenheid 
een woning. 

1.41  zonneakker 
een veld met zonnepanelen. 

1.42  zonnepaneel 
een apparaat dat zonlicht omzet in elektriciteit. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstand het kleinst is. 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.4  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel. 

2.5  inhoud van een bouwwerk 
tussen de bovenkant van de begane grondvloer, de binnenzijde van de buitenmuren en/of scheidingsmuren en 
de binnenzijde van daken en dakkapellen. 

2.6  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch met waarden - Landschapswaarden 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf zoals genoemd in Artikel 1 lid 1.6 onder a, b, e, f en g; 
b. een zonneakker met bijbehorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

vorm van agrarisch met waarden - zonneakker'; 
 

alsmede voor: 

c. behoud, versterking en ontwikkeling van de landschappelijke waarde van de gronden, zoals deze tot 
uitdrukking komt in het reliëf, de kleinschaligheid, de openheid en de beplantingselementen (houtsingels 
en houtwallen); 

d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals kuilvoerplaten, sleufsilo's, voedersilo's, 
mestvoorzieningen, teeltondersteunende voorzieningen, paardenbakken, groen, nutsvoorzieningen, in- en 
uitritten, (erf)ontsluitingen en voet- en fietspaden, water en voorzieningen ten behoeve van de 
waterhuishouding waaronder ook voorzieningen ten behoeve van het tijdelijk bergen van water; 

 

met daaraan ondergeschikt: 

e. evenementen; 
f. extensieve dagrecreatie. 

3.2  Bouwregels 

Op de tot 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' bestemde gronden mogen uitsluitend worden 
gebouwd bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming. 

3.2.1  Agrarische bouwwerken 

Voor bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van agrarische bedrijven gelden de volgende regels: 

a. gebouwen zijn niet toegestaan; 
b. bouwwerken geen gebouw zijnde zijn niet toegestaan, met uitzondering van erf- of terreinafscheidingen 

en veekeringen met een maximale bouwhoogte van 1 m. 

3.2.2  Bouwwerken ten behoeve van een zonneakker 

a. transformatorstations met een maximale bouwhoogte van 2,5 meter en een gezamenlijk oppervlakte van 
maximaal 100m2; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden – inkoopstations’ zijn  
inkoopstations toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 m en een maximale gezamenlijke 
oppervlakte van 60 m2;  

c. de bouwhoogte van zonnepanelen mag niet meer bedragen dan 2,5 m; 
d. de bouwhoogte van beveiligingscamera's en soortgelijke voorzieningen mag niet meer bedragen dan 6 m; 
e. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer mag dan 2 m bedragen. 
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3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Algemeen 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. buitenopslag is niet toegestaan; 
b. paardenbakken zijn niet toegestaan; 
c. het aantal evenementen bedraagt ten hoogste 2 per jaar; 
d. de functie als bedoeld in lid 3.1 onder b en de instandhouding van de bouwwerken als bedoeld in artikel 

3.2.2 zijn toegestaan tot 25 jaar na een jaar nadat de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de 
zonneakker zijn aangevangen. 

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting 

a. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 onder b opgenomen 
bestemmingsomschrijving zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 onder 
b opgenomen bestemmingsomschrijving worden gebruikt, onder de voorwaarde dat binnen 18 maanden 
na het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen uitvoering wordt gegeven aan de 
aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 1 opgenomen 
Inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

c. tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 onder b opgenomen 
bestemmingsomschrijving zonder dat voor de fundering van de bouwwerken gebruik gemaakt wordt van 
palen die bij verwijdering van de bouwwerken rechtstandig uit de grond kunnen worden getrokken met 
uitzondering van de funderingen voor transformatorstations en inkoopstations. 

3.4  Afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1  Afwijken voorwaardelijke verplichting 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.3.2 onder a en b en worden 
toegestaan dat in plaats van de bedoelde landschapsmaatregelen andere landschapsmaatregelen worden 
getroffen en bouwwerken anders worden gesitueerd, met dien verstande dat de landschapsmaatregelen 
minimaal gelijk zijn aan het in Bijlage 1 opgenomen Inrichtingsplan en voorzien in een minimaal gelijk 
beschermingsniveau van de landschappelijke waarden. 

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.5.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' 
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, geen 
bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen; 
b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen 

van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage; 
c. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting; 
d. de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden). 
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3.5.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 3.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij de bouwregels in acht zijn genomen; 
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
d. binnen het bouwvlak plaatsvinden; 
e. voor het eenmalig ophogen van grond tot een hoogte van maximaal 25 cm met een maximale oppervlakte 

van 2.000 m²; 
f. het genoemde onder e is niet van toepassing op gronden met de dubbelbestemming Waterstaat - 

Waterbergingsgebied. 

3.5.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 3.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de waarden, 
zoals in lid 3.1 onder c bedoeld, niet onevenredig worden aangetast. 



  Zonneakker De Bathmense Landen 
  concept 
 
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

64 64 

Artikel 4  Waarde - Archeologie 3 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van de op en/of in deze gronden 
voorkomende archeologische verwachtingswaarden. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Vaststelling archeologische waarde 

a. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw is verplicht een rapport te overleggen 
waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Deze verplichting geldt uitsluitend als de bodemingreep groter is dan 500 m2 en dieper is dan 0,50 m 
onder maaiveld. 

c. Als de bodemingreep groter is dan 200 m2, kleiner is dan 500 m2, en dieper is dan 0,50 m onder maaiveld 
kan door het bevoegd gezag een voorschrift als bedoeld in artikel 4.2.3 onder d aan de vergunning worden 
verbonden. 

4.2.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing: 

a. als het bouwen uitsluitend betrekking heeft op de vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid en 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering, 

b. als de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag al voldoende 
vaststaat. 

4.2.3  Voorwaarden 

Het bevoegd gezag kan aan de omgevingsvergunning een of meer van de volgende voorschriften verbinden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 
1988; 

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen 
kwalificaties; 

d. de verplichting tot het bieden van gelegenheid tot een archeologische waarneming door het bevoegd 
gezag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, als de bodemingreep groter is dan 200 m2, kleiner is 
dan 500 m2, en dieper is dan 0,50 m onder maaiveld. 
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4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.3.1  Vergunningplicht 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor een aanlegactiviteit de volgende 
werken en werkzaamheden uit te voeren, waarbij sprake is van een bodemingreep die groter is dan 200 m2 en 
een bodemverstoring die dieper is dan 0,50 m onder maaiveld: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
b. het verlagen van de bodem of het afgraven van gronden; 
c. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en grondbewerkingen; 
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting; 
e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 
f. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee 

verband houdende constructies; 
g. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen; 
h. het uitvoeren van sloopwerkzaamheden met een bodemverstorende werking. 

4.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht 

Het in artikel 4.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. in het kader van archeologisch onderzoek en/of het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake 

deskundige; 
c. indien op basis van door een deskundige uitgevoerd bureauonderzoek of inventariserend veldonderzoek 

is aangetoond dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische monumenten of 
waarden aanwezig zijn; 

d. die noodzakelijk zijn met het oog op het realiseren of slopen van een bouwwerk, waarvoor een 
omgevingsvergunning is verleend; 

e. waarmee is begonnen ten tijde van de inwerkingtreding van dit plan indien daarvoor geen vergunning 
vereist was; 

f. waarmee op grond van een omgevingsvergunning of ontgrondingsvergunning is of mag worden begonnen 
ten tijde van de inwerkingtreding van het plan. 

4.3.3  Toelaatbaarheid 

a. De omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.3.1 kan slechts worden verleend, indien de betrokken 
archeologische waarden door de activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorschriften te verbinden. 

b. Ter uitvoering van het gestelde onder a is de aanvrager van een omgevingsvergunning als bedoeld in 
artikel 4.3.1 verplicht een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat 
blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is 
vastgesteld. 

c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing: 
1. als de archeologische waarde van het terrein naar het oordeel van het bevoegd gezag al voldoende 

vaststaat; 
2. als de grondingreep groter is dan 200 m2 en kleiner is dan 500 m2, met in achtneming van het 

bepaalde onder 4.3.4 onder a. 
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4.3.4  Voorwaarden 

a. Als de bodemingreep groter is dan 200 m2 en kleiner is dan 500 m2, kan aan de vergunning het voorschrift 
worden verbonden tot het bieden van gelegenheid voor een archeologische waarneming tijdens de 
werkzaamheden.  

b. Als uit het in artikel 4.3.3 onder b genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen een of meerdere van de 
volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning worden verbonden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten of archeologische 

waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
2. de verplichting tot het doen van opgravingen in de zin van artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 

1988; 
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij die voorschriften te stellen 
kwalificaties. 

4.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde - 
Archeologie 3 geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; 
b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 
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Artikel 5  Waterstaat - Waterbergingsgebied 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de instandhouding van primaire watergebieden. 

5.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 5.1 genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 2,5 m; 
c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming van 

de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, indien het 
bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, 
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt 
gemaakt van de bestaande fundering; 

d. het bepaalde onder a, b en c is niet van toepassing op gronden voorzien van een bouwvlak. 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 5.2 onder b en c. Van de bevoegdheid tot 
afwijken wordt gebruikgemaakt, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht 
worden genomen, het waterstaatsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad en de 
wateropvang niet belemmerd wordt. Alvorens het gebruikmaken van de bevoegdheid tot afwijken wint het 
bevoegd gezag schriftelijk advies in het waterschap omtrent de vraag of door de voorgenomen 
bouwactiviteiten het belang van het waterbergingsgebied niet onevenredig wordt geschaad en de eventueel 
te stellen voorwaarden. 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

5.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de bestemming Waterstaat - Waterbergingsgebied zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm (zoals diepploegen) en ontginnen; 
b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen 

van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage. 

5.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij de bouwregels in acht zijn genomen; 
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
d. binnen het bouwvlak plaatsvinden. 
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5.4.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor het 
waterstaatsbelang niet onevenredig wordt aangetast en de wateropvang niet belemmerd wordt. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 7  Algemene bouwregels 

7.1  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 

a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge 
de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en 
oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende 
bestemming, geldt dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste 

toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste 

toelaatbaar worden aangehouden. 
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats 

plaatsvindt. 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit plan 

niet van toepassing. 

7.2  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen 
en bestemmingsregels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, 
balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m bedraagt. 

7.3  Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 
gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid 
is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels 
bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid. 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat 
in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet 
aan de parkeersituatie. 
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Artikel 8  Algemene gebruiksregels 

a. Het gebruik van gebouwen als zelfstandige of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan. 
b. Prostitutiebedrijven zijn niet toegestaan. 
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels 

9.1  Reconstructiewetzone - verwevingsgebied 

In aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt op gronden met de aanduiding 'reconstructiewetzone - 
verwevingsgebied' het bepaalde in: 

artikel 3 lid 3.7.4; 

artikel 4 lid 4.8.4; 

artikel 5 lid 5.8.3. 

zoals vervat in het 'bestemmingsplan 'Buitengebied Deventer, 1e herziening''. 
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Artikel 10  Overige regels 

10.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van 
vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 11  Overgangsrecht 

11.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning of omgevingsvergunning, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder lid a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%; 

c. dit lid onder lid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

11.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen 
of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer 
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 12  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Zonneakker De Bathmense 
Landen'. 
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Bijlage bij de regels 
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Bijlage 1  Inrichtingsplan  
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Panelenvelden met daaronder gras

Uitkijkheuvel 2,5 meter hoog (zie detail)

Onderhoudspad van gras

Extensief gras (zichtlijn vanaf heuvel)

Gesloten beplanting van streekeigen 
soorten

Zomereik als solitair

Wilde haag (max. 2,5 meter hoog)

Hekwerk zwart en maximaal 2 meter hoog 
(zie detail)

Geisoleerde poelen t.b.v. biodiversiteit 
langs watergang (zie detail)

Spoor op talud van ca. 1,40 m
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1
1
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3
3

3
3
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9

9

9

1
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Technische gegevens veld:

Aantal panelen: 41.000

Maximale hoogte bovenzijde: 2,5 meter

Maximale onderzijde panelen: 1 meter

Hellingshoek panelen: 10-45 graden

Orientatie panelen: zuidzijde

Ruimte tussen rijen is 3 meter

5
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De grazige vegetatie onder de panelen wordt niet meer bemest, maar (extensief) begraasd door schapen. Hierdoor ontstaat op den duur een bloem- en 
faunarijk grasland. Afhankelijk van de veebezetting (aantal grazers) ontstaat een structuurrijk, bloem- en faunarijk grasland. Ter bevordering van structuurrijk, 
bloem- en faunarijk grasland, worden sommige delen van het plangebied uitgerasterd en pas later in het seizoen begraasd. De ontwikkeling van de vegetatie 
vindt op natuurlijke wijze plaats. Er wordt géén plantenzaad gebruikt in het plangebied.
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