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Ruimtelijke onderbouwing
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Hoofdstuk 1  Inleiding


1.1  Aanleiding


In het buitengebied, ten zuiden van Biddinghuizen, ligt aan de Strandgaperweg 30 een grootschalig 


recreatiegebied. Het voornemen is om op de gronden rond het bestaande golfterrein een zonnepark van 


85,5 hectare te realiseren. 


Deze ontwikkeling kan niet plaatsvinden op basis van de huidige planologische regeling. Het college 


van B&W van de gemeente Dronten staat welwillend tegenover de ontwikkeling van een zonnepark, 


mede vanwege de duurzaamheidsambitie. 


Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan worden afgeweken van het 


bestemmingsplan, door het verlenen van een omgevingsvergunning. Voorwaarde hierbij is dat de 


activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Om dit te kunnen aantonen is een goede 


ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin en is de motivering van het besluit 


om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan.


Note: Het genoemde vermogen zoals genoemd in deze ruimtelijke onderbouwing is indicatief; waarbij is 


uitgegaan van de huidige stand van de techniek. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is op dit 


onderdeel een 'momentopname'. Indien het uiteindelijke gebouwde opgestelde vermogen hoger wordt 


dan hiervoor vermeld, is er sprake van een 'ondergeschikte wijziging', omdat deze wijziging past binnen de 


omgevingsvergunning aanvraag voor de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'. 


1.2  Het projectgebied


Het projectgebied van deze ruimtelijke onderbouwing ligt aan de Strandgaperweg 30  te Biddinghuizen.  


Het gebied bevindt zich op de gronden rondom golfclub Dorhout Mees. De ligging en begrenzing van het 


projectgebied is weergegeven in figuur 1. Het betreft de kadastrale percelen gemeente Dronten, Sectie D, 


nummers 1953, 1646, 888, 1322 en 1321. 


 


Rho adviseurs voor leefruimte   20180874







8


Figuur 1 Situering projectgebied


1.3  Planologische regeling


Het projectgebied is geregeld in  het  bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Dorhout Mees (8020)'  van  


de  gemeente Dronten, vastgesteld op 9 juli 2008. 


Figuur 2 geeft een weergave van het geldende bestemmingsplan. Het perceel heeft de enkelbestemming 


'Recreatie'. Deze bestemming is bedoeld voor sport-, spel- en recreatieve voorzieningen, waaronder in 


ieder geval begrepen: golfsport en buitensport. De realisatie van een zonnepark is niet mogelijk binnen 


deze bestemming.
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Figuur 2 Weergave vigerend bestemmingsplan


1.4  Leeswijzer


In hoofdstuk 2 van deze ruimtelijke onderbouwing wordt de beschrijving van de ontwikkeling gegeven. 


Hoofdstuk 3 beschrijft het beleidskader voor dit gebied. Daarbij wordt ingegaan op het beleid van het 


rijk, de provincie en de gemeente. Hoofdstuk 4 beschrijft de omgevingsaspecten waaraan de situatie is 


getoetst. In hoofdstuk 5 wordt de uitvoerbaarheid van het project toegelicht. In dit hoofdstuk wordt 


ingegaan op de maatschappelijke- en economische uitvoerbaarheid. Hoofdstuk 6 sluit af met de 


afwegingen en conclusies. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving


In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de bestaande situatie en de nieuwe situatie. De bestaande situatie 


is van belang voor de beoordeling van de inpassing van de gewenste ontwikkeling. De nieuwe situatie 


is het belangrijkste uitgangspunt voor het zonnepark.  


2.1  Bestaande situatie


Het projectgebied ligt ten zuiden van het dorp Biddinghuizen. Het projectgebied wordt aan de 


noordkant begrenst door het open agrarisch gebied, aan de oostkant door een boscomplex, aan de 


zuidkant ligt de Harderdijk met aangrenzend het Veluwemeer en aan de westkant ligt nog een 


kleinschalig agrarisch perceel wat even verder in westelijke richting over gaat in een boscomplex. Het 


projectgebied ligt in een zone van (grootschalige) recreatieve voorzieningen langs het Veluwemeer. 


Figuur 3 geeft een overzicht van de bestaande situatie weer.


Het projectgebied maakt deel uit van het recreatiegebied Dorhout Mees. In dit gebied zijn diverse 


voorzieningen aanwezig, zoals: 


een golfbaan;


een conferentie hotel;


een restaurant en zalen;


detailhandel voorzieningen;


een schietbaan;


een survival en adventure terrein.


Het projectgebied zelf is op dit moment ingericht ten behoeve van een golfbaan van circa 85,5 hectare 


groot. Dit gebied maakt deel uit van een patchwork landschap ofwel een eigen gemaakt landschap dat 


afwijkt van de oorspronkelijke ontginningsstructuur van de polder. Enkel het slotenpatroon vormt het 


enige tastbare onderdeel. Het huidige golfterrein kent een (typische) parkachtige structuur met 


waterpartijen, groen en hoogteverschillen. Een visualisatie van het landschap is weergeven in figuur 4. 
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Figuur 3 Huidige situatie projectgebied


Figuur 4  Landschapsanalyse  


 


Rho adviseurs voor leefruimte   20180874







  13


2.2  Nieuwe situatie


Het voornemen is om circa 85,5 hectare zonnepark te realiseren. Het zonnepark zal 25 jaar worden 


geëxploiteerd. In Figuur 5 is de inrichtingstekening inclusief landschappelijke inpassing van het 


zonnepark weergegeven. Voor de exacte technische uitvoering en inrichting van het zonnepark wordt 


verwezen naar de  technische tekeningen die  als bijlage bij de omgevingsvergunning zijn toegevoegd. 


Figuur 6 tot 13 geven een aantal visualisaties van het zonnepark weer.


Figuur 5 Inrichtingstekening zonnepark
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Figuur 6 Visualisatie zonnepark


Figuur 7 Visualisatie zonnepark


Figuur 8 Visualisatie zonnepark
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Figuur 9 Visualisatie zonnepark


Figuur 10 Visualisatie zonnepark
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Figuur 11 Visualisatie zonnepark


Figuur 12  Visualisatie zonnepark
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Figuur 13  Visualisatie zonnepark


Constructie  zonnepanelen


De oriëntatie van de panelen is oost-west gericht. Om de panelen optimaal te situeren voor het 


opvangen van zonnestralen, wordt het hoogste punt van de panelen op maximaal 2,2 meter geplaatst 


en het laagste deel op 0,70 meter. Voor de exacte oost-west opstelling van de zonnepanelen wordt 


verwezen naar de  technische tekeningen die als bijlage bij de omgevingsvergunning zijn toegevoegd. 


Infrastructuur en bebouwing 


Om de stroom op het openbare net te kunnen zetten, is de volgende infrastructuur nodig:


Kabels. Kabels die het zonnepark aansluit op het net. De kabel zal gelegd worden naar de 


aansluiting op een klantstation van Tennet. 


Transformator-/omvormerstations en containers voor reserveonderdelen. In het gebied zijn 


daarnaast  transformator-/omvormerstations en container voor reserveonderdelen in het veld 


nodig. De hoogte van de transformator-/omvormerstations gebouwen bedraagt maximaal 3,5 


meter. De hoogte van de containers voor reserveonderdelen bedraagt maximaal 2,6 meter.  De 


situering van de verschillende gebouwen is weergeven op de technische tekeningen die als bijlage 


bij de omgevingsvergunning zijn toegevoegd. 


Hekwerk. Om de veiligheid te waarborgen wordt om het zonnepark een hek geplaatst. Het hek is 


ongeveer 2,15 meter hoog en wordt rondom het zonnepark geplaatst. 


2.3  Landschappelijke inpassing


Het zonnepark is in het algemeen een ingreep die opvalt in het landschap. Daarom is gekozen voor een 


goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing die past binnen de landschappelijke kenmerken van 


de omgeving. Het landschappelijk inpassingsplan is als bijlag 1 bij de onderbouwing toegevoegd. Op 


grond van een analyse van het landschap en de ruimtelijke kenmerken van een zonnepark is een visie 


geformuleerd over de gewenste landschappelijke inpassing. Deze is vervolgens uitgewerkt in het 


inrichtingsplan. Een motivering in de gemaakte keuzes is te vinden in de bijlage. In figuur 5 is de 


inrichting inclusief landschappelijke inpassing weergeven. 
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2.4  Functionele inpassing


Functioneel is sprake van een nieuwe bedrijfsmatige functie in het buitengebied. Het gebied verandert 


van een recreatiegebied in een energie productielandschap. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de 


relevantie milieuaspecten die gepaard gaan met een zonnepark. Geconcludeerd wordt dat er in de 


beoogde situatie is sprake van een verantwoorde milieusituatie. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader


3.1  Rijksbeleid


Structuurvisie infrastructuur en Ruimte en Barro 


Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zet het Rijk in op het beschermen van 14 nationale 


belangen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) worden regels opgenomen om het 


beleid uit de Structuurvisie te verwezenlijken. 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.


Ladder voor duurzame verstedelijking 


Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren is in het Besluit ruimtelijke ordening de ladder voor 


duurzame verstedelijking opgenomen (artikel 3.1.6 lid 2). Voor een stedelijke ontwikkeling buiten 


bestaand stedelijk gebied moet worden gemotiveerd waarom deze niet binnen bestaand stedelijk 


gebied wordt gerealiseerd en moet worden aangetoond of er behoefte is in de relevante regio. 


Afweging rijksbeleid 


In het projectgebied spelen geen Nationale Belangen die zijn opgenomen in de Structuurvisie 


Infrastructuur en Ruimte of in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Daarnaast geeft het rijk 


aan dat op basis van jurisprudentie installaties voor het opwekken van duurzame energie, zoals 


windmolens, mestvergisters en zonneparken niet beschouwd worden als nieuwe stedelijke 


ontwikkelingen. Zie hiervoor onder andere de uitspraak van 16 maart 2016 onder ECLI:NL: 


RVS:2016:709. Dit maakt dat de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is voor dit 


initiatief. In onderhavig geval geldt overigens ook dat er geen sprake is van nieuw ruimtebeslag. Op de 


gronden is op grond van het bestemmingsplan een recreatieve, en daarmee stedelijke, functie reeds 


toegestaan. Er is dan ook geen sprake van het onttrekken van agrarische gronden. Geconcludeerd wordt 


dat de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is voor dit initiatief. Het rijksbeleid 


verzet zich dan ook niet tegen deze ontwikkeling.


3.2  Provinciaal beleid


Omgevingsplan 2006


In het omgevingsplan 2006 heeft de provincie Flevoland haar integrale omgevingsbeleid voor de 


periode 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het plan is voor het laatst herzien op 12 


juli 2016. 


In het document geeft de provincie aan in Nederland voorop te lopen met het opwekken van duurzame 


energie en wil deze positie behouden. Daarbij is de doelstelling gezet om in 2030 voor 50% van de 


energiebehoefte energieneutraal te zijn. Zonne-energie past in deze doelstelling en draagt daarmee bij 
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aan de ambities van de provincie op het gebied van duurzaamheid. Het omgevingsplan biedt echter 


geen specifieke beleidsruimte voor grondgebonden zonneparken.


Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks


De Omgevingsvisie FlevolandStraks (vastgesteld op 8 september 2017) geeft de visie van de provincie 


Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie gaat over de periode tot 2030 en verder. De provincie 


geeft in de visie aan dat het ruimte wil geven voor duurzame ontwikkelingen met oog voor fysieke, 


sociale en economische aspecten. Deze toekomst maken we samen: inwoners, bedrijven, organisaties, 


overheden.


De provincie wil namelijk in 2030 en verder bekend staan als provincie die draait op duurzame 


energie. Vanuit historisch perspectief doet de provincie dit doormiddel van windmolens. Er is echter 


sprake van een energietransitie. Nieuwe technieken hebben zich ontwikkeld en de provincie wil deze 


gaan toepassen en zo meewerken aan de energiestransitie in Flevoland. Zonneparken worden hierin 


ook genoemd. De provincie wil hierin ruimte bieden voor zowel kleinschalige als grootschalige 


energieopwekking. De lusten (economische profijt) en lasten (ruimtelijke impact) dient hierbij in 


evenwicht te zijn. 


In de visie staan de belangrijkste onderwerpen en ambities voor de toekomst van Flevoland. In de 


Omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt in kernopgaven en strategische opgaven. Deze opgaven 


hebben een tijdshorizon van circa tien tot vijftien jaar.


De drie kernopgaven zijn: het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), krachtige Samenleving 


(sociaal-economische omgeving) en ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). De strategische 


opgaven zijn: duurzame energie en  regionale kracht.


Voor de ontwikkelingen die dit project mogelijk maken zijn de opgaven: het Verhaal van Flevoland, 


ruimte voor initiatief, duurzame energie, circulaire economie en landbouw: meerdere smaken de 


opgaven waaraan bijdragen wordt. Met dit plan is namelijk sprake van een particulier initiatief 


waarmee de kans wordt aangegrepen om nieuwe ontwikkelingen in combinatie met duurzame energie 


mogelijk te maken. Hierna worden de relevante opgaven benoemd en beschreven. 


Kernopgave: Het verhaal van Flevoland.


In deze opgave wil de provincie laten zien waar ze vandaan komen. In 2030 en verder wil Flevoland de 


kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie zijn. Dan staat Flevoland wereldwijd bekend 


als een 20e-eeuws wederopbouwlandschap met herinneringen uit een verder verleden. 


De provincie wil dit bereiken door mensen het lef te laten hebben om de kansen voor nieuwe 


ontwikkelingen te pakken; zoals transformatie in de landbouw en duurzame energie. 


Kernopgave: Ruimte voor Initiatief


De provincie wil er zijn voor zijn inwoners en wil de krachten vanuit de samenleving dan ook benutten. 


Hiervoor bieden ze ruimte voor ondernemers en mensen die hun droom willen realiseren. Iedereen die 


wil bijdragen aan een duurzame toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd.


Strategische opgave: Duurzame Energie


Nationaal en internationaal zijn afspraken gemaakt voor een CO2-arme energievoorziening en dat 


betekent dat we ons energiegebruik moeten veranderen. Het opwekken van duurzame energie is een deel 


van de geschiedenis van Flevoland geweest. De provincie wil dan ook een provincie worden die draait 


op duurzame energie en wil dan ook ruimte scheppen voor het opwekken van duurzame energie. Dit 


gaat zowel om kleinschalige als grootschalige opwekking.


Strategische opgave: Circulaire Economie


Voor Flevoland ligt in de omschakeling naar een circulaire economie een kans. In een circulaire 
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economie worden materialen eindeloos hergebruikt en zijn producten zoveel mogelijk gemaakt van 


hernieuwbaar materiaal. In 2030 en verder staat Flevoland bekend als de grondstoffenleverancier voor 


de circulaire economie. (Rest)stromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens worden geschikt 


gemaakt voor duurzaam (her)gebruik. Groene grondstoffen en gebruikte materialen worden zodanig 


bewerkt dat ze snel en gemakkelijk hun weg vinden naar bestaande en nieuwe afzetmarkten, in 


Flevoland, in Nederland en wereldwijd.


Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in Flevoland


Duurzame energie is een strategische opgave in de concept Omgevingsvisie Flevoland. De koers voor 


duurzame energie richt zich op drie lijnen: energie neutrale steden en dorpen, ruimte voor energie en 


goed voorbeeld. Deze drie lijnen dragen bij aan het realiseren van de gestelde ambitie om in 2050 een 


energie neutrale en gasvrije provincie te zijn. Daarvoor wordt ruimte geboden aan windenergie 


(Regioplan Wind) en ingezet op ca 1.000 hectare grondgebonden zon in het landelijk gebied. Er van 


uitgaande dat tegelijkertijd de ruimte voor zon in het stedelijk gebied maximaal wordt benut.


Het huidige provinciale beleid biedt op dit moment nog geen ruimte aan grondgebonden zon, ze werken 


aan een nieuw kader. Door ruimte te bieden aan zon biedt de provincie ruimte aan initiatief en beweegt 


mee met de maatschappelijke vraag.


Onderhavig project voorziet in de bouw van een zonnepark van circa 85,5 hectare. Deze vindt plaats in 


het landelijk gebied. Hierdoor wordt bijgedragen aan de inzet van de provincie om 1.000 hectare 


grondgebonden zon te realiseren. 


Structuurvisie Zon


De Structuurvisie Zon is op 18 juli 2018 vastgesteld. In dit document wordt het beleidskader ten 


behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied weergeven. De 


Structuurvisie Zon (2018) is een verruiming van provinciaal beleid uit het Omgevingsplan Flevoland 


(OPF) 2006. Dit houdt in het toestaan van bouwwerken buiten het agrarische bouwperceel voor wat 


betreft installaties voor grondgebonden zonne-energie. 


Zoals eerder beschreven wil de provincie in 2050 een fossielvrije provincie zijn, waarmee wordt 


bedoeld dat de doelstelling is om vanaf 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. De 


provincie biedt hiervoor ruimte aan grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. Ervan 


uitgaande dat tegelijkertijd de ruimte voor zon in het stedelijk gebied maximaal wordt benut. Door 


ruimte te bieden aan grondgebonden zonne-energie biedt de provincie gemeenten de mogelijkheid om 


initiatieven duidelijk en eenduidig te behandelen en wordt meebewogen met de maatschappelijke 


vraag. 


Opgave


De energieopgave van Flevoland is groot. Om als regio in 2050 energieneutraal te zijn is, naast het 


verminderen van het energieverbruik, 41,5 Petajoules (PJ) duurzame energie op te wekken noodzakelijk. 


Dit volgt uit het onderzoek 'Verkenning energietransitie Flevoland' dat in 2015 door ECN, Posad en 


Ecofys is uitgevoerd. 


Deze hernieuwbare energie kan op verschillende manieren worden opgewekt (o.a. wind, biomassa, 


geothermie, zon). 15 PJ van de opgave dient te worden gewonnen met het opwekken van zonne-energie. 


Het uitgangspunt is dat maximaal 2/3 hiervan (10 PJ) op daken gerealiseerd kan worden. Dit is, op 


basis van experts, een optimistische inschatting van het maximum wat gerealiseerd kan worden op het 


beschikbare dakoppervlak in Flevoland. Het realiseren hiervan is een ingewikkelde opgave, gaandeweg 


moet duidelijk worden of dit doel realiseerbaar is. Hiermee moet op de helft van al het beschikbare 


dakoppervlak in Flevoland (woningen, bedrijven, agrarische gebouwen, etc.) zonne-energie worden 


geproduceerd. 
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Zodoende is er dan opwekking nodig van minimaal 5 PJ grondgebonden zonne-energie. Hiervan kan 


circa 1,5 PJ grondgebonden zonne-energie in het Stedelijk Gebied worden opgewekt. Bijvoorbeeld door 


braakliggende (bedrijven)terreinen (tijdelijk) in te richten met zonnepanelen. 


De ambitie is dat er in 2025 minimaal 3,5 PJ energie wordt opgewekt in het landelijk gebied door 


middel van grondgebonden zonne-energie. Dit vertaalt zich ruimtelijk in een minimaal benodigd 


oppervlakte zonnepanelen in het landelijk gebied van 1.000 hectare. Dit is de maximale hoeveelheid 


grond die de provincie op dit moment zien als bijdrage aan de invulling van de Flevolandse 


energieopgave. Als uit nieuwe inzichten blijkt dat de opgave anders is, dan kan dit worden bijgesteld. 


In het beleid wordt echter ruimte geboden voor 500 hectare middels een verdelingssytematiek. 


Onderhavig project past binnen het aantal hectaren dat de gemeente heeft gekregen


De locatie is gelegen in het landelijke gebied. Door op deze locatie een zonnepark te realiseren wordt 


bijgedragen aan de ambitie van de provincie Flevoland. De ontwikkeling is daarmee in lijn met de 


provinciale Structuurvisie Zon.


Voor de invulling van de opgave heeft de provincie een aantal bouwstenen ontwikkeld. Initiatieven 


dienen te voldoen aan deze bouwstenen. Voor het initiatief heeft de ontwikkelaar een ruimtelijke 


onderbouwing opgesteld waarbij de verschillende bouwstenen behandeld worden. Geconcludeerd 


wordt dat het initiatief voldoet aan het gevraagde uit de verschillende bouwstenen.


1. Bouwsteen I Initiatief staat centraal


De provincie biedt ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de opgave duurzame energie 


en matchen met het verhaal van Flevoland. Dit betekent echter niet 'u vraagt, wij draaien'. Vanuit het 


initiatief zal aangetoond moeten worden hoe het initiatief past in de opgave. 


Initiatieven worden integraal benaderd en bezien vanuit ruimtelijk, maatschappelijk en economisch 


perspectief. Initiatiefnemers zijn gebaat bij overheden die als één overheid optreden. De provincie geeft 


gemeenten de gelegenheid het voortouw te nemen om invulling te geven aan het bieden van ruimte voor 


grondgebonden zon in lijn met deze gedachte en de andere vijf bouwstenen. 


Bijdrage realisatie opgave duurzame energie


De provincie Flevoland heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal en in 2050 aardgasloos te zijn. 


Dat wil zeggen dat in 2035 in Flevoland jaarlijks evenveel hernieuwbare energie wordt geproduceerd 


als er wordt verbruikt. Concreet houdt dit in dat Flevoland in 2030 bekend staat als de provincie die 


draait op duurzame energie. Onder andere doordat er voldoende ruimte is voor Flevolanders om zelf 


hun energie op te wekken. 


Om de doelstellingen te realiseren zijn grootschalige zonneparken nodig. Ook in het landelijk gebied, 


want met alleen zonnepanelen op daken en op andere plekken in het stedelijk gebied kan de opgave 


niet worden gerealiseerd. 


De provincie heeft een nieuwe Structuurvisie die grondgebonden zon in het buitengebied onder 


voorwaarden mogelijk maakt. Het doel van de provincie hierbij is om tot 1.000 ha grondgebonden zon 


te realiseren. Met dit initiatief wordt een forse bijdrage geleverd aan de opgave die de provincie met 


betrekking tot zijn duurzame energie opgave heeft. 


Bijdrage Verhaal van Flevoland


De provincie wil laten zien waar ze vandaan komen. Derhalve is in de Omgevingsvisie Flevoland de 


opgave 'Het Verhaal van Flevoland' opgenomen. Flevoland wil zijn eigenheid behouden en zijn eigen 


verhaal blijven vertellen. 
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Waar staat Flevoland nu? 


In Flevoland is de tijdgeest van de twintigste eeuw herkenbaar. Er ligt een gebied met toplandbouw, 


afgewisseld met natuurgebieden en woonkernen gevormd door eigentijdse stedenbouwkundige 


concepten. De lange rechte wegen zijn veelal geflankeerd door majestueuze bomenrijen. De polders zijn 


omlijst met grote wateren en groene gebieden met ruimte voor recreatie. De lucht en de bodem zijn 


schoon. Flevoland wordt hierom gewaardeerd: wonen in een schone en groene omgeving, in de 


nabijheid van omliggende stedelijke regio's. 


De scheiding tussen stad en land en de gezoneerde opzet van onze steden is voelbaar en zichtbaar, 


maar neemt af. Windmolens tekenen het landschap. Woongebieden bieden steeds vaker ook een 


thuisbasis voor bedrijvigheid. Er vinden stedelijke inbreidingen plaats. Flevoland staat niet stil. De 


ontwikkelingen zetten zich door. Ze beïnvloeden in toenemende mate ons landschap en daarmee onze 


identiteit.


Waar staan de provincie Straks?


In 2030 en verder is Flevoland de kroon op de eeuwenlange Hollandse inpolderingstraditie. Flevoland 


staat wereldwijd bekend als een 20e-eeuws wederopbouwlandschap met herinneringen uit een verder 


verleden. Het oorspronkelijke overheidsideaal is verrijkt met vele nieuwe idealen van inwoners en 


ondernemers. 


(Nieuw) Erfgoed voor de Toekomst


Flevoland heeft zich ontwikkeld tot erfgoed van toekomstige generaties. Dijken, vaarten, verkavelingen, 


wegbeplanting, erfsingels, openheid of juist de grote bosgebieden zijn voorbeelden van Flevolandse 


karakteristieken. De stedenbouwkundige opzet van de poldersteden, kernen en de moderne architectuur 


zijn typisch Flevolands. 


Mensen maken Flevoland


Flevoland is gemaakt voor ontwikkeling. De ontwikkelingsgerichtheid is onderdeel van de identiteit. De 


ontwikkelingen blijven doorgaan. Denk aan opgaven zoals woningbouw, bedrijvigheid, 


herontwikkelingen, nieuwe voorzieningen, klimaatverandering, bodemdaling, waterveiligheid, 


transformatie in landbouw, duurzame energie. Bij alle ontwikkelingen dient de kenmerkende elementen 


van de polder gekoesterd te worden. 


Verhalen inspireren tot nieuwe verhalen


De verhalen achter natuurgebieden, zoals de Oostvaardersplassen, Horsterwold, Urkerbos zijn stuk 


voor stuk bijzonder. Je moet een plek en de mensen op die plek kennen om hem verder te kunnen maken. 


Dit draagt bij aan een gebiedseigen vormgeving van nieuwe ontwikkelingen. 


Hoe nu verder?


De provincie is op dit moment bezig met het uitwerken van het concept “Flevoland Erfgoed voor de 


Toekomst” uitwerken. Hierin komt te staan wat de karakteristieke elementen, structuren, ensembles zijn 


die beeldbepalend zijn voor Flevoland en op welke wijze en met welke inzet kunnen deze eigenheid 


vastgehouden, gekoesterd en versterkt kan worden. 


Hoe wordt met dit project aangesloten bij het verhaal van Flevoland? 


Dit project draagt bij aan het feit dat de provincie niet stil zit. Met dit project wordt bijgedragen aan 


een innovatieve manier met betrekking tot het opwekken van duurzame energie. Waar voorheen 


voornamelijk duurzame energie werd opgewerkt middels wind,  wordt dit tegenwoordig ook gedaan 


middels zon. Ook in de provincie is deze transitie inmiddels inwerking gezet. De provincie staat hier 


positief tegenover. De provincie zit namelijk niet stil en zet zich onder andere in voor 


klimaatverandering en duurzame energie. Het opwekken van duurzame energie middels een zonnepark 


sluit dan ook naadloos aan bij het Verhaal van Flevoland wat betreft de opgaven die provincie zichzelf 


stelt. 
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Naast het feit dat de provincie een duurzame provincie wil zijn, wil de provincie de 


ontstaansgeschiedenis koesteren en behouden. Het projectgebied ligt langs de rand van de polder, 


langs de rand van een bosrand dat typerend is in de provincie. Het betreft en zone waar ruimte is voor 


recreatie. Zie hiervoor ook de uitsnede van de kaart 'Landschappelijke en cultuurhistorische 


kernkwaliteiten' uit het document 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland' van de provincie 


Flevoland. De bosranden van de provincie zijn één van de kernkwaliteiten die de provincie wil 


behouden en wil inzetten bij nieuwe ontwikkelingen, zodat zij een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 


kwaliteit. Met de landschappelijke inpassing van het zonnepark is rekening gehouden met de 


kernkwaliteiten die de provincie rijk is. 


Figuur 10  Uitsnede kaart 'Landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten' uit 


het document 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland' 


Ruimtelijk


Met de inpassing van het zonnepark is rekening gehouden met het oorspronkelijke 


ontpolderingslandschap en het Verhaal van Flevoland. Zie hiervoor paragraaf 2.4 en het 


landschappelijk inpassingsplan dat als bijlage bij de aanvraag is toegevoegd. 


Maatschappelijk


Een zonnepark is een uiterst moderne elektrische productie-installatie. Een zonnepark biedt daarom 


uitstekende educatieve mogelijkheden. Voor jongere generaties kan het zonnepark gebruikt worden om 


voor te lichten over de werking/ het nut en de toegevoegde waarde van zonne-energie. 


Economisch


Omwonende krijgen de gelegenheid om als eerste obligaties te kopen. Daarnaast zullen er miljoenen 


worden geïnvesteerd in de bouw en exploitatie van het park. Het streven is om zoveel mogelijk lokale 


ondernemers te betrekken bij de bouw en beheer van het zonnepark. Zie verder Bouwsteen VI.


2. Bouwsteen II Opgave voorop


De opgave Duurzame Energie is één van de opgaven uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Van belang is 


de afstemming tussen meer duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid. 


Deze bouwsteen zorgt ervoor dat initiatieven versterkend werken op de opgaven. 
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Dit project voorziet in een aanzienlijke bijdrage aan de duurzame energie opgave van de provincie. 


Zoals in paragraaf 2.2 besproken voorziet het project in de bouw van een zonnepark van circa 85,5 


hectare. De oriëntatie van de panelen is oost-west gericht. Om de panelen optimaal te situeren voor het 


opvangen van zonnestralen, wordt het hoogste punt van de panelen op maximaal 2,2 meter geplaatst 


en het laagste deel op 0,70 meter. 


Infrastructuur en bebouwing 


Om de stroom op het openbare net te kunnen zetten, is de volgende infrastructuur nodig:


Kabels. Kabels die het zonnepark aansluit op het net. De kabel zal gelegd worden naar de 


aansluiting op een klantstation van Tennet (zie figuur 11).


Transformator-/omvormerstations en containers voor reserveonderdelen. In het gebied zijn 


daarnaast  transformator-/omvormerstations en container voor reserveonderdelen in het veld 


nodig. De hoogte van de transformator-/omvormerstations gebouwen bedraagt maximaal 3,5 


meter. De hoogte van de containers voor reserveonderdelen bedraagt maximaal 2,6 meter.  De 


situering van de verschillende gebouwen is weergeven op de technische tekeningen die als bijlage 


bij de omgevingsvergunning zijn toegevoegd. 


Hekwerk. Om de veiligheid te waarborgen wordt om het zonnepark een hek geplaatst. Het hek is 


ongeveer 2,15 meter hoog en wordt rondom het zonnepark geplaatst. 


Met dit initiatief wordt een forse bijdrage geleverd aan de opgave die de provincie met betrekking tot 


zijn duurzame energieopgave heeft. Op het station van de netbeheerder Tennet is voldoende capaciteit. 


De netbeheerder heeft hierover reeds een bevestiging gegeven.


3. Bouwsteen III Bundel en combineer


Bundel zonneparken waar mogelijk met (bestaande) dragende (ruimtelijke) structuren (bijvoorbeeld 


doordat er een relatie is tussen opwekking en gebruik). Dit passend bij de maat en schaal van de 


omgeving. Zorg bij voorkeur voor meervoudig ruimtegebruik. Maak waar mogelijk gebruik van de 


bestaande (infra)structuur, bijv. (snel)wegen, waterkeringen, kabels, windopstellingen, etc. 


Het klantstation Kubbetocht heeft een ontheffing (gesloten distributie systeem) ten behoeve van een 


bestaand windpark. Het bestuur van de eigenaar van het klantstation heeft bevestigd (zie de brief in de 


bijlage 3) dat er voldoende capaciteit is om het zonnepark Dorhout Mees op aan te sluiten. Er wordt 


dus gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. Een uitsnede van het kabeltrace is weergeven in 


onderstaand figuur. 
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Figuur 11 Kabeltrace zonnepark


4. Bouwsteen IV Houd rekening met (landschappelijke) kwaliteiten


Sluit aan bij het Verhaal van Flevoland zoals benoemd in de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Bezie hoe bij 


het ontwikkelen van zonneparken het Verhaal van Flevoland behouden, gekoesterd en versterkt kan 


worden. Dat gaat om het landschap en het karakter van de lokale gemeenschap; wat past bij hen? De 


omvang en inpassing van een zonnepark is afhankelijk van omgevingskenmerken, passend bij de schaal 


van het landschap, van die plek. 


Met de inpassing van het initiatief wordt aangesloten bij het Verhaal van Flevoland zoals benoemd in 


de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Zie hiervoor paragraaf 2.4, het landschappelijk inpassingsplan 


dat als bijlage bij de aanvraag is toegevoegd én onder het kopje 'Bouwsteen I Initiatief staat centraal'. 


5. Bouwsteen V Een zonnepark is tijdelijk


Om mee te kunnen gaan in technologische ontwikkelingen, bijv. om beter energetisch rendement te 


behalen, staat de provincie alleen zonneparken toe voor de periode van de technisch-economische 


levensduur (nu 25 jaar). 


Onderhavig zonnepark voorziet derhalve in een exploitatietijd van 25 jaar. Na 25 jaar worden de 


gronden weer teruggebracht  naar de oorspronkelijk staat. In de omgevingsvergunning wordt een 


termijn van 25 jaar als voorwaarde opgenomen.


6. Bouwsteen VI Betrokken en Draagvlak


Zorg ervoor dat de Flevolanders kunnen profiteren van het zonnepark. Dit kan bijvoorbeeld door financiële 


participatie mogelijk te maken, mede-eigenaarschap, bijdrage aan zonne-energie op daken en/of door 


lokale initiatieven mogelijk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan een financiële afdracht van 


zonneparken in het landelijk gebied zodat er gelden komen om zon op daken te stimuleren. Een 
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initiatiefnemer geeft aan op welke wijze hij invulling geeft aan deze bouwsteen. 


Deze bouwsteen beoogt de Flevolander te helpen bij het invullen van zijn eigen energieopgave. Op deze 


manier kan de Flevolander zijn eigen energie opwekken. Initiatiefnemers hebben een 


inspanningsverplichting om draagvlak te creëren. De provincie Flevoland vindt betrokkenheid van burgers 


en bedrijven bij de ontwikkeling en deelname in de exploitatie van zonneparken belangrijk. 


Financiële participatie


Financiële lokale participatie is voor de ontwikkelaar een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren 


van het zonnepark. Derhalve is voor het project een participatieplan opgesteld. Deze is als bijlage 4 


aan de onderbouwing toegevoegd. De ontwikkelaar hanteert de volgende uitgangspunten voor 


participatie: 


Financiële participatie door omwonenden en andere geïnteresseerden moet toegankelijk, 


begrijpelijk en eenvoudig zijn. 


Direct omwonenden moeten meer kans op participatie hebben en ontvangen hogere rendementen 


dan de overige particulieren. 


Risico van participatie door particulieren moet gelijk zijn of minder dan het risico van een 


investering van panelen op daken. 


Obligaties:


Obligaties geven een vast rentepercentage over het ingelegde geld. Een obligatie verschaft geen 


inspraak. Deze vorm van investeren kent doorgaans een laag risicoprofiel. Van de gehele 


projectinvestering zal minimaal € 100.000,- beschikbaar worden gesteld als obligaties voor 


geïnteresseerden. In principe komt iedereen in aanmerking voor een obligatie, echter de inwoners van 


de gemeente Dronten en daarna van de Provincie Flevoland hebben een voorrangspositie. 


De volgende aspecten worden toegepast: 


Obligaties worden verstrekt door een conform AFM eisen opgesteld prospectus; 


Betalingen kunnen gedaan worden via Ideal; 


Aanmelden voor de obligaties kan tijdens de bouw-/exploitatiefase via de (project) website; 


Obligatiehouders krijgen een apart inlog gedeelte krijgen op de website. Hier staat extra 


informatie over de financiële status van het park, zodat ze hun investering in de gaten kunnen 


houden. 


Economische bijdrage:


Met de realisatie van het zonnepark is een forse investering gemoeid en in aanvulling daarop is het 


park nog 25 jaar operationeel. Dit betekent een economische impuls voor de regio en de potentie tot 


het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. 


Het streven is om zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken bij de bouw en het beheer van de 


zonneweide en om op deze manier een bijdrage te leveren aan de lokale werkgelegenheid. Hierbij valt te 


denken aan: 


Grondverzet/ Fundering; 


Civiele werkzaamheden; 


Electrische engineering; 


Kantoorruimte/ facilitaire voorzieningen; 


Groenvoorziening/ terrein onderhoud; 


Aanleggen landschappelijke inpassing 


Consultancy: uitvoeren van onderzoeken, projectmanagement etc. 


Beveiliging en bewaking; 


Transport; 


Juridische/administratieve/ fiscale ondersteuning; 


Horeca en hotels; 


Schoonmaak. 
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Teneinde bovenstaande te bereiken gaat de ontwikkelaar de volgende acties ondernemen: 


Lokale bedrijven worden actief betrokken middels een banenbeurs bij het ontwikkelproces, zodat 


bekend is bij de lokale ondernemers welke vraag naar diensten en producten bestaat vanuit het 


project. 


Creëren van een gunningsplan, in dit plan wordt omschreven aan welke eisen leveranciers moeten 


voldoen en dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit gaat naar een lokaal bedrijf. 


In de 'Contracteringsfase' worden nadere afspraken gemaakt met lokale bedrijven en instellingen 


om hun rol in het project te concretiseren en toekomstige werkgelegenheid te bespreken. 


Draagvlak:


Naast het creëren van werkgelegenheid en het ruimte scheppen voor educatie vindt de ontwikkelaar het 


belangrijk dat geïnteresseerden zich betrokken voelen bij het park. Het is daarom van belang te zorgen 


dat ze over voldoende informatie beschikken over de zonneweide, dat de zonneweide en de 


initiatiefnemer toegankelijk en laagdrempelig te bereiken zijn, zodat men zelf ook over de zonneweide 


kan vertellen. Eenieder zou zich trots moeten kunnen voelen deel uit te maken van dit project.


Website


Het centrale communicatiemiddel met betrekking tot het project is de projectwebsite. Deze website is te 


allen tijde up-to-date en voor de belangstellenden de eerste bron van informatie. De volgende aspecten 


zullen op de website beschikbaar zijn: 


Visualisaties van de zonneweide; 


Vragen/klachten/contact mogelijkheid; 


Informatie over de mogelijkheid tot het kopen van obligaties, apart inlog gedeelte voor 


obligatiehouders met uitgebreidere inzage m.b.t. hun investering; 


Informatie over het gebiedsfonds; 


Een zo duidelijk mogelijk schema met geplande werkzaamheden, zodat omwonende vroegtijdig op 


de hoogte zijn; 


Inschrijfmogelijkheid park bezichtiging; 


Telefoonnummer van ons voor directe beantwoording van vragen. 


Informatie over de prestatie (productie, CO2 besparing etc) van het park 


De projectwebsite is toegankelijk via de website solarfields. 


Informatie bijeenkomst 


Afgelopen december heeft er een informatie bijeenkomst plaatsgevonden voor de "buren" van Dorhout 


Mees. De informatie bijeenkomst was ervoor bedoeld alle omwonenden de gelegenheid te bieden 


rechtstreeks in gesprek te gaan over de ontwikkelingen. Op deze avond hebben de geïnteresseerden de 


ontwikkelaar van input c.q. feedback voorzien. 


3.3  Gemeentelijk beleid


Structuurvisie Dronten 2030


In het najaar van 2012 heeft de gemeenteraad van Dronten een structuurvisie vastgesteld. Naast het 


richting geven aan de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Dronten is de structuurvisie vooral 


bedoeld om te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en andere partijen aan te zetten tot 


initiatieven en investeringen. De structuurvisie is daarmee niet alleen een kader, maar ook een 


aanjager voor toekomstige ontwikkelingen. Zij moet niet alleen de gemeente, maar ook ondernemers, 


bewoners en andere overheden aanzetten tot initiatieven en acties. Het gaat er in de structuurvisie om 


dat niet alleen problemen benoemd worden en oplossingen aangedragen worden, maar vooral ook dat 


de ‘genius loci’ (het DNA) van de gemeente benoemd wordt en dat ingezet wordt op het behouden en 


verbeteren van die identiteit.
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De gemeente Dronten is al ver in de ontwikkeling van een duurzame gemeenschap. De ambities op dit 


front zijn hoog. Dronten is sinds 2007 CO 2-neutraal, omdat in de gemeente evenveel duurzame energie 


wordt opgewekt als dat er door bedrijven en huishoudens wordt gebruikt aan elektriciteit en gas. De 


gemeente heeft echter de ambitie om binnen de planhorizon van de structuurvisie ook klimaatneutraal 


te worden, waarbij de opwekking van duurzame energie dusdanig groot is dat het ook het gebruik van 


energie door transport van inwoners en goederen overstijgt.


Naast op windenergie, wordt ook ingezet op het opwekken van andere vormen van duurzame energie. 


De gemeente zal zoveel mogelijk inspelen op duurzame initiatieven en innovaties. Daarin (en in het 


verbouwen van energiegewassen) kan de landbouw een grote rol spelen met bijvoorbeeld de plaatsing 


van biovergistingsinstallaties (zorgvuldig ingepast binnen erfbeplanting) en zonnepanelen.


Voor het halen van de energiedoelstelling moet nog circa 155 MW aan duurzame energie worden 


opgewekt. Daarbij worden zonnepanelen als kansrijke optie gezien. De realisatie van het zonnepark 


staat de recreatieve functie van het gebied en de omgeving niet in de weg. Met de realisatie van het 


zonnepark wordt voor een groot deel bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente. 


Klimaatbeleidsplan (vastgesteld 25 januari 2018)


In het Klimaatbeleidsplan wordt ingegaan op zonnepanelen. Echter niet zo concreet voor deze concrete 


situatie. 


In november 2016 vond besluitvorming plaats over een aantal specifieke verzoeken voor zonnepanelen 


op (landbouw)grond. Vooruitlopend op deze besluitvorming is aan de raad toegezegd dat geen 


agrarische productiegronden worden ingezet voor energieopwekking door middel van zonnepanelen. Er 


zijn uitzonderingen zoals overhoeken, incourante kavels, grondwallen en dergelijke. In onderhavige 


situatie gaat het niet over agrarische productiegronden, maar over gronden met een golfbaan 


(recreatief). De bestemming blijft ook “Recreatie”. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten


4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling


In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit Milieueffectenrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke 


activiteiten in het kader van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of 


m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 


opgenomen. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient alsnog een vormvrije 


m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht dient te worden of de activiteit 


belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage 


III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het 


project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.


Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 


procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije 


m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij 


ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken 


na indienen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing af te geven. 


De volgende activiteiten zoals opgenomen in kolom 1, onderdeel D, van de bijlage bij het Besluit mer, 


zijn relevant voor de aanleg van een zonnepaneelveld:


D 9 Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan.


Voor activiteit D 9 geldt een drempelwaarde voor een functiewijziging van 125 Ha, terwijl het plan een 


oppervlak van circa 85,5 Ha betreft. Voor activiteit D 22.1 geldt een drempelwaarde van  200 MW 


(thermisch). Het voorgenomen opgestelde vermogen bedraagt minder dan 200 MW. Het plan blijft dus 


voor beide activiteiten onder de drempelwaarden. Voor dit plan is daarom sprake van een vormvrije 


m.e.r.-beoordelingsplicht. Er is een aanmeldingsnotitie opgesteld waaruit blijkt dat het in dit geval niet 


nodig is om een m.e.r. op te stellen. De aanmeldingsnotitie is als bijlage 2 toegevoegd.  


4.2  Milieuzonering


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


voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Het zonnepark vormt geen 


milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit in termen van milieuzonering


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


A-inrichting. De inrichting, inclusief de transformatorhuizen, valt daarmee onder de werkingssfeer van 


het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit geeft doelvoorschriften voor geluid, van onder andere 


geluid dat veroorzaakt wordt door in de inrichting aanwezige installaties en toestellen. Met betrekking 


tot geluidsgevoelige objecten (onder andere woningen) geldt een norm van 50 dB(A) in de dagperiode, 


45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode op de gevels van deze objecten. 
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De transformatorhuizen worden op een zodanige afstand tot woningen gerealiseerd dat geen sprake zal 


zijn van geluidsoverlast. Gezien de grote afstand van 700 meter van de transformatorhuizen tot 


geluidsgevoelige objecten tussen deze objecten en het feit dat de objecten geïsoleerd zijn kan gesteld 


worden dat aan de genoemde normen voldaan wordt.  Zonne-energie is een passieve technologie: de 


panelen wekken in stilte elektriciteit op. Een zonnepark is over het algemeen erg rustig. De omvormers 


(en de ventilatoren die zorgen voor koeling) maken beperkt geluid. Daarom worden de omvormers in de 


gebouwen in het midden van het zonnepark gerealiseerd. Van geluidsoverlast zal dan ook geen sprake 


zijn. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.


Geconcludeerd wordt dat het aspect bedrijven en milieuzonering de ontwikkeling niet in de weg staat. 


Bedrijven in de omgeving vormen ook geen belemmering, omdat een zonnepark geen gevoelige functie 


betreft. 


4.3  Ecologie


Beleid en normstelling


In de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van 


natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse 


Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse 


wetgeving.


Gebiedsbescherming


De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten:


Natura-2000 gebieden;


Natuurnetwerk Nederland (NNN).


Natura-2000 gebieden 


De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 


netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de 


instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de 


instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).


Een ruimtelijk plan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 


gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 


passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 


natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan 


het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:


alternatieve oplossingen zijn niet voor handen;


het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 


sociale of economische aard, en


de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 


samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.


De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 


plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 


soorten en habitats.


Natuurnetwerk Nederland (NNN)


Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 


provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 


deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 


Soortenbescherming


In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
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soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;


soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;


overige soorten. 


De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 


beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de 


Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening 


kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan 


voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en 


vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, 


genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage 


I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te 


verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen 


van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en 


vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 


Tenslotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 


bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 


verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 


noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader 


van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 


Bij de voorbereiding van de ruimtelijke onderbouwing moet worden onderzocht of de Wet 


natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval wanneer de 


uitvoering tot ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen vergunning of 


ontheffing ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.


Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland


In de provincie Flevoland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 


bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 


gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied, 


ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, bestendig beheer of 


onderhoud in de landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 


waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, 


of bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden 


vrijstellingen verleend ten aanzien van de soorten genoemd in bijlage 3 bij deze verordening. Het 


betreft de bastaardkikker, de bosmuis, de bunzing, de bruine kikker, de egel, de gewone pad, de haas, de 


hermelijn, de kleine watersalamander, de konijn, de ree, de vos en de wezel.


Onderzoek


Gebiedsbescherming


Het projectgebied is niet gelegen in beschermde natuurgebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 


2000-gebied betreft de Veluwerandmeren en ligt op een afstand van circa 660 meter. De gronden 


rondom het zonnepark zijn aangewezen als NNN-gebied. Op grond van de provinciale 'Verordening voor 


de fysieke leefomgeving 2012' geldt er ten aanzien van het Natuurnetwerk een externe werking.


Aanlegfase


. Verstoring


Gezien de grote van het park, is de verwachting dat er ongeveer 800 vrachtwagenbewegingen gedurende 


de aanlegfase nodig zijn. Gedurende de aanlegfase zal dit tijdelijk (enkele weken) leiden tot een 


verstoring van de NNN-bosgebieden aan weerszijden van de Strandgaperweg.  Vooral bosvogels zijn 
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gevoelig voor geluid. Indien de aanvoer van de panelen over de weg beperkt blijft tot buiten het 


broedseizoen, dan is het verstoringseffect op het Natuurnetwerk gering. Mede vanwege het tijdelijke 


karakter is de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van dit deel van de EHS dan zeer 


beperkt en niet significant.


. Stikstofdepositie


Het bouwverkeer zal via de Strandgaperweg het plangebied verlaten en op de N708 opgaan in het 


heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door 


zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat 


zich op de betrokken weg bevindt. Op grond van jurisprudentie worden de gevolgen voor het milieu van 


het af- en aanrijdend verkeer niet meer aan het in werking zijn van de inrichting toegerekend wanneer 


dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 


Uitgaande van één transport per uur is er sprake van 2 x 10 transportbewegingen per etmaal. In 40 


dagen (8 weken) zijn dan alle panelen aangevoerd. Om de stikstofdepositie per jaar te kunnen bepalen 


worden de 20 vervoerbewegingen per etmaal gedurende 8 weken omgerekend tot 3 bewegingen per 


etmaal gedurende 52 weken.


Op basis van bovengenoemde verkeersproductie is in AERIUS Calculator de stikstofdepositie binnen 


Natura 2000 berekend.  Op geen enkel stikstofgevoelig Natura 2000-gebied blijkt er sprake van enige 


depositie hoger dan de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jr; zie Bijlage 7 voor de AERIUS-berekening). 


Derhalve is er geen enkel depositie-effect en is er geen sprake van een vergunning- of meldingsplicht in 


het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).


Gebruiksfase


. Verstoring


De enige bron van geluid bij een zonnepark betreft de omvormers. De geluidsproductie van deze 


omvormers bedraagt 33 dB vanuit de bron. Uit onderzoek naar verstoring van vogels door geluid 


(Reijnen, 1992) blijkt dat voor bosvogels een verstoringsdrempel geldt van 42 dB(A). het is derhalve 


uitgesloten dat bij een bronvermogen van 33 dB het aangrenzende NNN-bosgebied wordt verstoord.


De panelen zullen zonlicht deels reflecteren met schittering als gevolg. Om de effectiviteit van de 


panelen te verhogen zijn deze standaard voorzien van een anti-reflecterende coating. De panelen 


worden verder onder een hoek van zo'n 20o geplaatst, waardoor de beperkte reflectie grotendeels 


omhoog zal zijn gericht en niet het omliggende bosgebied zal beïnvloeden. Tenslotte dient bedacht te 


worden dat de beperkte schittering van een zonnepark geringer is dan dat van een wateroppervlak 


waarvan de schittering bij zonnig weer met veel wind op grote afstand zichtbaar is.


Samenvattend wordt geconcludeerd dat de uitstraling van het zonnepark naar het omliggende 


bosgebied verwaarloosbaar klein is. Afhankelijk van de inrichting en het beheer van de tussenliggende 


en omliggende ruimte (bijvoorbeeld als bloemrijk grasland) kan zelfs van een geringe ecologische 


meerwaarde worden gesproken aangezien het park dan kan fungeren als foerageergebied voor vogels 


en vleermuizen.


Soortenbescherming


De soortenbescherming vindt primair plaats via de Wet natuurbescherming. Op grond van deze wet 


mogen er geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfsplaatsen), die in de wet zijn aangewezen, 


verstoord worden. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor 


soorten die vermeld staan op bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst soorten zijn 


deze voorwaarden zeer streng. Voor de gewenste ontwikkeling is een ecologische quick scan naar de 


aanwezigheid van beschermde soorten uitgevoerd (zie bijlage 8). Hierna worden de belangrijkste 


conclusies besproken. 


In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien en 


wateren te dempen buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
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komen. Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 


worden overtreden. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en 


amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie 


Flevoland.


Mogelijk komen ook woelrat, aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, bosspitsmuis en huisspitsmuis 


voor in de ruige gedeelten van het projectgebied. Ook voor deze algemeen voorkomende soorten 


bestaat een algemene vrijstelling in de provincie Flevoland van de Wet natuurbescherming. Dit op 


basis van een apart herstelbesluit. In aanvulling hierop geldt dat er in de huidige verordening is 


opgenomen dat kleine marterachtigen zijn vrijgesteld mits er positieve maatregelen worden genomen 


indien er geschikt leefgebied aanwezig is. 


Verder kan de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageergebied) en 


broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (buizerd, sperwer, ransuil, boomvalk en havik) niet 


worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen dan ook niet worden uitgesloten. 


Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich vaste rust- en verblijfplaatsen van één of meerdere soorten 


op de locatie bevinden wordt in 2019 een onderzoek uitgevoerd. Tevens wordt bepaald of de locatie 


leefgebied vormt voor een van de genoemde soorten. Tot slot dient rekening gehouden te worden met de 


bever en otter. De bever is waargenomen in de Mosseltocht en Strandgapertocht. De otter is 


waargenoen bij de Strandgapertocht. Mogelijk is hiervoor een ontheffing met de daarbijbehorende 


activiteitenplan  nodig. 


In de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark wordt een voorwaarden opgenomen 


dat niet eerder met de bouwwerkzaamheden gestart mag worden alvorens uit onderzoek is gebleken dat 


er geen verblijfplaatsen van vleermuizen en vaste rust- en verblijfplaatsen zijn aangetroffen, dan wel 


dat hiervoor ontheffing is verleend door de provincie. Voor de dempen watergangen geldt tot slot dat 


de vissen en amfibieën eerst worden weggevangen en verplaatst voordat deze worden gedempt. 


Op de voorgenoemde wijze wordt voorkomen dat (beschermde) soorten schade ondervinden van het 


project en is de uitvoerbaarheid gewaarborgd.


4.4  Luchtkwaliteit


Het aspect luchtkwaliteit is verankerd in de Wet milieubeheer. Het zonnepark draagt niet in 


betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Het project gaat namelijk in de gebruiksfase niet gepaard 


met verbranding van (fossiele) brandstoffen. Ook is er geen sprake van een significante 


verkeersaantrekkende werking. Alleen in de aanlegfase vinden meer intensieve verkeersbewegingen 


plaats. In de gebruiksfase vinden incidenteel verkeersbewegingen plaats die samenhangen met het 


beheer en onderhoud van het zonnepark.


4.5  Archeologie


Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan 


naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat 


over naar de Omgevingswet, wanneer deze in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen, 


bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op 


de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de 


Erfgoedwet, waar deze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht 


is. De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten 


blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie.
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Op de Archeologische beleidskaart van de gemeente Dronten wordt voor wat betreft archeologische 


terreinen en reële archeologische verwachtingen onderscheid gemaakt in 5 categorieën die 


'Archeologisch waardevolle gebieden' worden genoemd. Voor categorie 2 t/m 4 is een passende 


regeling opgesteld, die gebaseerd is op de voorbeeld planregels behorende bij de Archeologische 


beleidskaart (Waarde-Archeologie 2 t/m 4). 


Het projectgebied is op de beleidskaart aangewezen als 'Archeologisch waardevol gebied 4'. Het betreft 


zones met naar verwachting een gemiddelde dichtheid aan archeologische waarden en zones waar 


naar verwachting de archeologisch relevante bodemlaag is aangetast.


De beleidsdoelstelling voor deze categorie is archeologisch vooronderzoek om vast te stellen of er


sprake is van behoudenswaardige archeologische waarden, maar dan alleen in het geval van


grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, dus op incidentele basis. De volgende vrijstellingscriteria 


zijn op deze categorie van toepassing: 


een bodemingreep met een vrijstellingsdiepte van 40 centimeter. 


Voor het bepalen van de bekende en te verwachten archeologische waarden in het projectgebied is  een 


bureauonderzoek gedaan (zie bijlage5). Hierna worden de resultaten besproken. 


De diepte van het dekzand ligt tussen de 0,2 meter boven de gemiddelde maaiveldhoogte van het 


projectgebied (-2,8 m NAP, gerelateerd aan het parkeerterrein van Dorhout Mees) en 1,3 meter onder de 


gemiddelde maaiveldhoogte. In het dekzand kunnen nog sporen uit het mesolithicum en neolithicum 


bewaard zijn gebleven, met name dieper ingegraven grondsporen zoals haardkuilen kunnen nog 


bewaard zijn gebleven. Aangrenzend aan het plangebied werd op dieptes tussen de 0,05 meter boven de 


gemiddelde maaiveldhoogte (-2,75 m NAP) en 1,25 meter onder de gemiddelde maaiveldhoogte (-4,05 m 


NAP) een oude bodem, paleosole, aangetroffen bij een eerder booronderzoek. Deze paleosole stamt uit 


het Allerød interstadiaal (circa 10.800 vC), een warmere periode in de laatste ijstijd. Uit deze periode 


kunnen nog resten van jagers-verzamelaars worden aangetroffen.


Vergeleken met de dieptes van het dekzand en de paleosole kan worden gesteld dat bij het slaan van de 


heipalen mogelijk archeologische resten worden aangetast in het hele plangebied. De aanleg van 


kabelsleuven is minder diep, maar daar waar het dekzand minder dan 0,7 meter onder het maaiveld 


ligt kunnen ook mogelijk archeologische resten worden verstoord. De beschikbare gegevens zijn niet


voldoende om een nauwkeurig genoeg beeld te geven van het ondergrondse reliëf. 


Uit het bureauonderzoek blijkt dat er in het plangebied Strandgaperweg mogelijk resten uit het 


laat-paleolithicum tot neolithicum liggen. De diepte waarop mogelijk resten worden verwacht ligt 


tussen 0,2 meter boven de gemiddelde maaiveldhoogte (-2,8 m NAP) en 1,3 meter onder de gemiddelde 


maaiveldhoogte. De mogelijke verstoringsdieptes van de kabelsleuven, 0,7 meter onder het maaiveld, 


en de heipalen, minimaal 1,3 meter onder het maaiveld, vormen een bedreiging voor de archeologische 


resten. 


Advies 


Geadviseerd wordt om archeologische vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van een 


inventariserend booronderzoek van 6 boringen per hectare (uitgezonderd de vijvers en sloten binnen 


het plangebied). Hierbij kan nauwkeurig de diepte van het dekzand en de paleosole in kaart worden 


gebracht. Het oppervlak kan mogelijk worden ingeperkt wanneer de geplande ligging van de 


kabelsleuven bekend is. De bevoegde overheid, de gemeente Dronten, bepaalt of dit advies moet worden 


opgevolgd.


Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden gedaan of 


archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan direct melding te worden 
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gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel 5.10 & 5.11. 


Het archeologisch onderzoek wordt op korte termijn, in 2019, uitgevoerd. 


Voorwaarde omgevingsvergunning 


In de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark wordt als voorwaarden opgenomen 


dat niet eerder met de bouwwerkzaamheden gestart mag worden indien is aangetoond dat geen 


verstoring plaatsvindt, danwel dat de schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of 


zoveel mogelijk kan worden beperkt.


Uitgangspunt is dat het zonnepark archeologisch verantwoord gerealiseerd wordt. Indien bij 


bodemingrepen archeologische resten worden aangetroffen, geldt op grond van de Erfgoedwet een 


meldingsplicht.


Conclusie


Door het opnemen van een voorwaarde in de omgevingsvergunning blijven de mogelijke 


archeologische waarden beschermd. 


4.6  Cultuurhistorie


Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van een ruimtelijk plan worden 


beschreven op welke manier rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden in het 


plangebied.


Er is geen sprake van specifieke cultuurhistorische waarden binnen het projectgebied. Hier hoeft in de 


ontwikkeling dan ook geen rekening mee gehouden te worden. Het aspect cultuurhistorie vormt geen 


belemmering voor deze ontwikkeling.


4.7  Water


Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening te toetsen 


op water. Het doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen 


expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat 


uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water met het oog op de 


daarbij behorende belangen. Het oppervlaktewater en het grondwater vallen onder de zorg voor de 


waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het 


plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht.


Het voorgenomen plan is aan Zuiderzeeland kenbaar gemaakt, via de digitale watertoets. Hieruit blijkt 


dat de normale procedure van toepassing is. Op basis hiervan heeft het waterschap een automatisch 


gegenereerd uitgangspuntennotitie gestuurd. Deze is als bijlage 6 bij de onderbouwing toegevoegd. 


Deze uitgangspuntennotitie bevat relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en 


randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland. Hierna worden de voor het project relevante 


randvoorwaarden besproken. 


Wateroverlast


Bij zonneweides is vaak sprake van een (beperkte) toename van het netto verhard oppervlak, o.a. door 


de verankering van de tafels middels palen, transformatorhuisjes, transformatorkasten of 


schakelstations, looppaden en eventuele kabelgoten. De toename van het verhard oppervlak is vaak 


minder dan 2.500 m² in het landelijk gebied waardoor geen compensatie nodig is.


 


Hemelwater dat op zonnepanelen terechtkomt kan grotendeels rechtstreeks onder de panelen 
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infiltreren in de bodem. Bij extreme neerslag kan – na verloop van tijd - een verhoogd risico bestaan op 


oppervlakkige afvoer. De zonnepanelen concentreren de neerslag aan de onderzijde van de panelen 


(druiplijn). Door deze neerslagconcentratie kan de bodem dichtslaan waardoor geulvorming ontstaat 


en daarmee oppervlakkige afvoer van hemelwater. Een en ander is afhankelijk van de samenstelling 


van de bodem en de lokale omstandigheden (bv. verhang in het bodemoppervlak). Mocht deze 


oppervlakkige afvoer het oppervlaktewatersysteem bereiken dan is er sprake van afwentelen: versnelde 


afvoer van neerslag naar het watersysteem. Mocht deze situatie zich in de toekomst voordoen dan is de 


initiatiefnemer verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om het afwentelen ongedaan te 


maken.


Het beoogde voornemen heeft in beginsel beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Onder de 


zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regenwater vrij kan infiltreren. 


Compensatie van verharding is daarom niet aan de orde. 


Goed functionerend watersysteem


Rondom het bouwperceel liggen sloten of worden erfsloten aangelegd. Het waterschap hecht groot 


belang aan een goed functionerend watersysteem. Met dit project blijft het watersysteem onaangetast. 


Het watersysteem blijft gehandhaaft. 


4.8  Bodem


Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dient in geval van ruimtelijke ontwikkelingen te worden 


aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die 


verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden 


uitgevoerd. 


Gezien het huidige functiegebruik in het projectgebied is het niet aannemelijk dat er verontreinigingen 


in de bodem zijn ontstaan. Het omgevingsaspect bodem vormt daarom geen belemmering voor de 


ontwikkeling die in dit project centraal staat.


Bodemonderzoek is noodzakelijk, indien mensen gevolgen kunnen ondervinden van mogelijke 


bodemverontreiniging. Het zonnepark wordt gevormd door bouwwerken, waar geen personen 


verblijven. Bovendien zijn geen grootschalige bodemingrepen aan de orde, waardoor grond moet 


worden afgevoerd. Binnen het terrein is sprake van een gesloten grondbalans. Tot slot worden geen 


ernstige verontreinigingen verwacht, gelet op het recreatieve gebruik tot nu toe. 


De kwaliteit van de bodem staat daardoor de uitvoerbaarheid van deze ontwikkeling niet in de weg. Er 


is geen bodemonderzoek nodig. 


4.9  Geluid


Voor geluidhinder van de meeste inrichtingen zijn de algemene regels van het  Activiteitenbesluit van 


toepassing. Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 


30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die ''in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken'', een 


geluidzone. Bij ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet 


akoestisch onderzoek worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de 


voorkeursgrenswaarden die in de wet zijn vastgelegd.


Voor geluidhinder van inrichtingen zijn de algemene regels uit het Activiteitenbesluit van toepassing. 


Het Activiteitenbesluit geeft doelvoorschriften voor geluid, van onder andere geluid dat veroorzaakt 


wordt door in de inrichting aanwezige installaties en toestellen. Met betrekking tot geluidsgevoelige 


objecten (onder andere woningen) geldt een norm van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de 
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avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode op de gevels van deze objecten.


Ook een zonnepark is een inrichting conform de Wet milieubeheer en betreft een type A-inrichting. Het 


zonnepark is geen geluidgevoelig object. Hierdoor is onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 


niet nodig. Ook een onderzoek in het kader van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) is niet nodig. 


Het zonnepark veroorzaakt geen relevante geluidbelasting. De inrichting valt wel onder de 


werkingssfeer van het Activiteitenbesluit, maar is niet meldings- of omgevingsvergunningsplichtig voor 


het onderdeel milieu.


4.10  Externe veiligheid


De externe veiligheid gaat over het beheersen van risico's. Daarbij gaat het om risico's die worden 


veroorzaakt door risicovolle inrichting, het transport van gevaarlijke stoffen over de weg en door 


buisleidingen.


Het zonnepark is geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object in de veiligheid inrichtingen (er zijn geen 


personen aanwezig). Daarnaast wordt er door onderhavig plan geen risicovolle functie toegelaten die, 


in het kader van het Bevi, een belemmering zal vormen voor gevoelige functies in de omgeving van het 


plangebied Uit het oogpunt van externe veiligheid zijn dan ook geen belemmeringen aan de orde.


4.11  Kabels en leidingen


In de buurt van het projectgebied lopen geen kabels of hogedrukleidingen die van belang zijn voor de 


gewenste ontwikkeling in het projectgebied.


De stroom die door het zonnepark wordt opgewekt wordt geleverd aan het net. Daarom wordt vanuit het 


projectgebied een extra kabel aangelegd die met het net verbonden is. De netbeheerder draagt zorgt 


voor de aanleg van deze kabel. De kabel wordt aangesloten op de transformatoren. De 


omgevingsvergunning voor de kabel wordt apart aangevraagd. 


Ten noorden van het projectgebied ligt een zweefvliegterrein. Rondom dit terrein ligt een cirkel met een 


straal van 1200 m. Binnen deze zone geldt een beperking ten aanzien van de toelaatbare bouwhoogte. 


Het gaat om hoogtes groter dan 45 m. Bouwwerken van dergelijke hoogtes zijn in het plangebied niet 


voorzien. Bovendien heeft een regeling als deze te maken met het veilig kunnen landen en opstijgen van 


de vliegtuigen. Dit gebeurt in oost-west richting en het plangebied ligt ten zuiden van het 


zweefvliegterrein. Het zweefvliegterrein is derhalve geen belemmering voor de geplande activiteiten.


4.12  Lichthinder


De werking van zonnepanelen is gebaseerd op het opvangen van (zon)licht. De zonnepanelen zelf 


vormen geen lichtbron. Lichthinder wordt dan ook niet verwacht. Reflectie van zonlicht is nadelig voor 


het rendement en wordt dus ook om die reden zoveel mogelijk voorkomen. De panelen hebben een 


coating waarmee schittering wordt voorkomen.


Daarnaast worden de panelen geplaatst in een opstelling onder een relatief kleine hoek van 10 tot 15 


graden. Tevens bevinden zich ten zuiden van het plangebied geen woningen en bevindt de doorgaande 


weg de Hardewijk zich op ruim 500 meter. Ook wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van hoogwaardige 


panelen die voorzien zijn van anti-reflectieglas. Dit heeft als voorbeeld dat de opgevangen energie 


zoveel mogelijk geabsorbeerd wordt en zodoende een hoog rendement oplevert en tevens eventuele 


reflectie van lichthinder verminderd.  Van lichtreflectie op verkeer is dan ook geen sprake. Bij diffuus 


licht (op een licht bewolkte dag) zal geen sprake zijn van reflectie. De bedoeling van zonnepanelen is 


immers om zoveel mogelijk zonlicht op te vangen. 
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Rekenvoorbeeld


Op 21 juli staat de zon op zijn hoogste en heeft een instralingshoek van 61,2 graden. Ten aanzien van 


reflectie geldt voor gladde oppervlaktes, zoals zonnepanelen, dat de hoek van inval gelijk is aan de 


hoek van uitval. Setl de panelen worden geplaatst onder een hoek van 15 graden. Omdat de panelen op 


het zuiden zijn gericht en de zon nooit vanuit het noorden zal in vallen, zal de reflectie nooit naar 


beneden zijn gericht. De hoek van inval op het paneel 61,2 - 15 = 46,2 graden ten opzichte van het 


zonnepaneel. De hoek van uitval is dan ook 46,2 graden ten opzichte van het zonnepaneel. De reflectie 


is altijd omhoog gericht. 


Daarmee zal er van onevenredige hinderlijke reflectie en lichthinder naar verwachting geen sprake zijn. 
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Hoofdstuk 5  Conclusie


Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning met 


toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo, waarmee de ontwikkeling van een 


zonnepark wordt gerealiseerd.


De bouw van het zonnepark is in overeenstemming met de relevante beleidsuitgangspunten op rijks, 


provinciaal en gemeentelijk niveau. Daarnaast voldoet de ontwikkeling een goede ruimtelijke 


inpassing en de daarbij gestelde voorwaarden en afwegingskaders. Voor het zonnepark is een 


landschappelijke inpassing gemaakt en is een volledige belangenafweging gedaan. Verder veroorzaakt 


dit project geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving. In de beoogde situatie is sprake van 


een verantwoorde milieusituatie, met inachtneming van de voorgestelde maatregelen.


Conclusie


Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 


ordening.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid


Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. Hierbij 


wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.


6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid


Via de procedure van de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan (uitgebreide 


procedure) kan de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit project worden aangetoond. Tijdens deze 


procedure zijn verschillende momenten waarop gereageerd kan worden op de plannen. 


Lokale betrokkenheid zonnepark 


Initiatiefnemers gaan de belanghebbenden informeren omtrent de ontwikkeling. Hiervoor gaan de 


initiatiefnemers in gesprek met omwonenden. Dit wordt vlak voor of na het ter inzage leggen van de 


aanvraag gedaan. Initiatiefnemer geeft voorts aan het  uitgangspunt te hebben dat de omwonenden zo 


goed mogelijk worden gefaciliteerd in de informatiebehoefte en mogelijke wens voor financiële 


participatie. In aanvulling op de financiële participatie wordt ook invulling geven aan lokale 


betrokkenheid door waar mogelijk gebruik te maken van lokale bedrijven tijdens de bouw, maar ook 


tijdens de exploitatieperiode (25 jaar) van het zonnepark. Het betreft daarmee een impuls voor de 


lokale werkgelegenheid. 


Procedure omgevingsvergunning


Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan 


de betrokken overlegpartners. Daarna wordt de ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende 


stukken gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de 


mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Een ieder wordt zo in de gelegenheid gesteld om 


bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken.


De ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewogen in de besluitvorming 


over het verlenen van de omgevingsvergunning. Tegen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep 


en hoger beroep. De genoemde procedure toont de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project 


aan.


6.2  Economische uitvoerbaarheid


Voor de totstandkoming van dit zonnepark wordt een stimulering op grond van de Subsidieregeling 


Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd, waarmee de zogeheten onrendabele top van de 


elektriciteitsproductie van het zonnepark via een bedrag per kWh wordt gecompenseerd. Met de SDE+ 


vult het Rijk de elektriciteitsopbrengsten voor de initiatiefnemer aan tot het basisbedrag dat nodig is 


om de investering terug te kunnen verdienen. Deze stimulering is in de exploitatie noodzakelijk voor 


een bedrijfseconomische haalbaarheid. Met een verleende omgevingsvergunning kan de 


initiatiefnemer de SDE+ aanvragen. Een verleende omgevingsvergunning is namelijk een vereiste om 


voor de SDE+ regeling in aanmerking te kunnen komen. Verwacht wordt dat deze gevraagde SDE+ zal 


worden toegekend. Mocht de SDE+ niet worden beschikt, dan is het project financieel niet haalbaar. 
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Bij een ontwikkeling moet de economische uitvoerbaarheid aangetoond worden. Het initiatief is 


economisch uitvoerbaar. Het initiatief is economisch uitvoerbaar, indien de SDE+ subsidie wordt 


verkregen. De kosten voor de ontwikkeling komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. De 


percelen zijn in eigendom van de initiatiefnemer. Daarnaast is de ontwikkeling uitvoerbaar binnen de 


exploitatiefase van 25 jaar. 


Bij een ontwikkeling moet de economische uitvoerbaarheid aangetoond worden. Het initiatief is 


economisch uitvoerbaar. De kosten voor de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer. 


De gemeente sluit een overeenkomst met de initiatiefnemer omtrent het gebruik van de gronden. Met 


initiatiefnemer wordt tenslotte een planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten. 


De uitvoerbaarheid van het beoogde zonnepark is hiermee zeker gesteld, mits voldaan wordt aan 


bovengenoemde aspecten. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Landschappelijke inpassing
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1. Inleiding


Van golf naar zon
In het buitengebied, ten zuiden van Biddinghuizen, ligt aan de 
Strandgaperweg 30 een grootschalig re-creatiegebied. Het voornemen 
is om op de gronden van het bestaande golfterrein een zonnepark van 
ongeveer 85,5 ha te realiseren.


Deze ontwikkeling kan niet plaatsvinden op basis van de huidige 
planologische regeling. Het college van B&W van de gemeente Dronten 
staat welwillend tegenover de ontwikkeling van een zonnepark, mede 
vanwege de duurzaamheidsambitie.


Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan 
worden afgeweken van het be-stemmingsplan, door het verlenen van een 
omgevingsvergunning. Voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd 
is met een goede ruimtelijke ordening. Om dit te kunnen aantonen is 
een goede ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk.


Opzet rapportage
Deze landschappelijke inpassing vormt een onderdeel van de goede 
ruimtelijke onderbouwing. Op grond van een analyse van het landschap 
en de ruimtelijke kenmerken van een zonnepark wordt een visie 
geformuleerd over de gewenste landschappelijke inpassing. Deze is 
vervolgens uitgewerkt in het inrich-tingsplan.


Aanleiding
Ligging
Het projectgebied ligt ten zuiden van het dorp Biddinghuizen. Het 
wordt aan de noordkant begrensd door het open agrarisch gebied en de 
west- en oostkant door een boscomplex. Aan de zuidkant ligt tus-sen de 
Strandgaperweg en de Harderdijk een golfbaan en natuurgebied.


Het projectgebied maakt deel uit van het recreatiegebied Dorhout Mees. 
In dit gebied zijn diverse voor-zieningen aanwezig, zoals:
• een golfbaan;
• een conferentiehotel;
• een restaurant en zalen;
• detailhandelsvoorzieningen;
• een schietbaan;
• een survival- en adventureterrein.
• 
Direct ten noorden van het de bestaande golfbaan is het 
dagrecreatieterrein Flevonice gelegen.


Het projectgebied







Schietbaan


Bos
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Golfbaan/zonneveld


Flevonice
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2. Beleid
Provinciaal


Landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten


Legenda


Bron: Structuurvisie Flevoland concept 2018-05-01 


Bosgebied  (blauw) is kernkwaliteit de golfbaan en het agrarische gebied (geel) zijn 


basiskwaliteit.


De kernkwaliteiten van de oostelijke rand van de polder zijn getypeerd als 
‘Bosrand’. Dit is de zone met veel boselementen. De golfbaan zelf behoort niet 
tot de ‘Bosrand’ maar is onderdeel van het multifuncti-onele agrarisch gebied. 
Het is een basiskwaliteit.
Bij ontwikkelingen in gebieden met een basiskwaliteit is het niet noodzakelijk 
om extra waarden in het plangebied toe te voegen. In de analyse moet duidelijk 
worden wat de kwaliteiten zijn van dit gebied en de omgeving als onderdeel van 
het multifunctioneel agrarisch landschap.


Dijken
Vaarten
Interne ontsluiting
Flankerende beplanting
Bosrand
Oude elementen:


Voormalig eiland urk


Schokland


Markering oude oeverwallen en
rivierduinen Swifterbant


Oud-kraggenburg en de strekdam


Havenhoofd Kuinre


Havenhoofd Elburg


LANDSCHAPSKUNSTWERKEN


Observatorium


Polderland Garden of Love and Fire


De Aardzee


De Groene Kathedraal


Sea Level


Exposure


Pier + Horizon


kernkwaliteit


Basiskwaliteit
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kernkwaliteit


Landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten


Legenda


Bron: Structuurvisie Flevoland concept 2018-05-01 


Gemalen


Hoge Bruggen


Openheid van het landschap


Bijzonder stedenbouwkundig concept: Nagele


Bijzonder stedenbouwkundig concept: Werkeiland Lelystad-Haven


Openheid van het landschap


1


2


3


Structuurvisie Zon 


In het provinciale beleid staan de uitgangspunten voor zon-
neparken. De landschappelijke doelen zijn opgenomen in het 
kader. Het zijn met name kwalitatieve doelen: “Bezie hoe bij het 
ontwikkelen van zonneparken het Verhaal van Flevoland be-
houden, gekoesterd en versterkt kan worden. De omvang van en 
inpassing van een zonnepark is afhankelijk van omgevingsken-
merken, passen bij de schaal van het landschap, van die plek”. 
(Structuurvisie Zon, 15 november 2018 Provincie Flevoland). 
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Gemeentelijk


De visie van de gemeente op het landschap is vertaald in een ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie, waarvan een landschappelijk raamwerk het 
belangrijkste onderdeel is. Het landschappelijk raamwerk bestaat ten 
eerste uit de groenblauwe ruggengraat van randmeren en binnendijkse 
bos- en natuurgebieden. De ambitie is om de kwaliteit niet alleen te 
behouden maar ook te verhogen, onder andere door:
• Het voor de toekomst uitbouwen van het oorspronkelijk polderconcept, 


waarop het raamwerk is gebaseerd. Ook de open polderruimte, waar de 
akkerbouw de belangrijkste grondgebruiker is, wordt gekoesterd in de 
gebieden die op de kaart zijn aangegeven. De open ruimtes worden op 
een nieuwe manier begrensd door het landschappelijke raamwerk.


• Een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de bossen te volgen, 
waarbij de potenties van bodem en water worden benut. De relatie met 
de Randmeren wordt versterkt.


• Versterking van de onderlinge samenhang tussen de verschillende bos- 
en natuurgebieden.


• Versterken van het landschap op plaatsen waar het bos onder invloed 
van nieuw beheer opener wordt, bijvoorbeeld door laanbeplanting.


• Inpassen van nieuwe functies aan de bosrand vindt alleen plaats in 
combinatie met bosaanleg die het landschap versterkt.


Een tweede onderdeel van het landschappelijk raamwerk is de verankering 
van de dorpen in de omge-ving. De landschappelijke en recreatieve 
verbinding tussen de dorpen en de oostkant wordt versterkt. Voorgesteld 
wordt om rond Biddinghuizen de richting in te zetten naar een modern 
verweven landschap waarin vele functies (landbouw, landgoedwonen, 
recreatie) samenkomen.


Recreatieprofielen en zonering 
Het landschappelijke raamwerk en de infrastructuur bieden samen 
de condities voor de doorontwikke-ling van de recreatie in het gebied. 
De ambitie is het recreatieve gebruik te verzoenen met de huidige en 
potentiële kwaliteiten van natuur en landschap. Er is een zonering 
aangebracht, waarbij uiteraard ook de ligging van de bestaande 
recreatiebedrijven een rol heeft gespeeld. De zones kennen verschillende 
recreatieprofielen die zodanig gekozen zijn dat de verschillende 


Oostkant Dronten Strategische Visie (H+N+S, 2010)
doelgroepen tot hun recht kunnen komen.
Het plangebied ligt in de zone: Biddinghuizen-Bremerberg-Veluwemeer en 
grenst aan de Dijkzone.


Het landschap van Oostelijk Flevoland is een schoolvoorbeeld van grote 
gebaren en raamwerkplanning. Krachtig aangezette lijnen bepalen de 
hoofdopbouw van het landschap. Beplanting is ingezet om het zicht te 
geleiden en de horizon te bepalen. Een aantal als lanen vormgegeven 
doorgaande wegen begrenst heldere, vanzelfsprekende ruimtes met een 
maat van (vaak) 3 tot 6 km.
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Schaal van de ontwikkeling 


Het plangebied is gelegen in de typering ‘half-open landschap in 
boszoom’. De open ruimten in de polder zijn grootschalig (3 bij 7 km). 
Hoewel een ontwikkeling met een omvang van 85 ha grootschalig is, 
blijkt het in de schaal van de polder en kleine ontwikkeling.


Kaart analyse landschap Kaart recreatieprofielen
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De kracht van dit gebied kan zijn dat het doorgroeit tot een modern 
verweven landschap met een groen en relatief kleinschalig karakter, 
waarin vele wandel- en fietsroutes liggen die Biddinghuizen verbinden 
met de Randmeerbossen. In dit landschap komen vele functies samen, 
zoals landbouw en landgoedwo-nen. Ook is er ruimte voor vestiging 
van nieuwe recreatiebedrijven. Voorwaarde is dat met de nieuwe 
ontwikkelingen het gewenste landschap geleidelijk meegroeit.


Dit kunnen ook grootschalige initiatieven zijn, mits zij zich op een 
vanzelfsprekende wijze in het klein-schalige landschap voegen en 
geen blokkade vormen voor het functioneren van het gebied. Een 
aan-dachtspunt in het verwevinglandschap is hoe het landbouw- en 
recreatieverkeer (ook fietsers) veilig samen kunnen gaan.
De landschappelijke verankering van dit gebied aan zijn omgeving 
(Biddinghuizen en de Randmeerbos-sen) wordt verder versterkt door 
aanleg van een stelsel van lanen of bijzondere beplantingselementen, 
zoals ook voorgesteld in het gebied rond de Spijkweg


Visie op hoofdlijnen: natuur
Met de aanwijzing als Natura 2000-gebied is de status van de 
Randmeren als natuurgebied van (in-ter)nationale betekenis vastgelegd. 
De kwaliteit van dit gebied vormt de basis voor alle ontwikkelingen 
die in de toekomst zullen plaatsvinden. De Randmeerbossen vormen 
samen met de in het gebied aanwe-zigen natte natuurgebieden een 
samenhangende zone van natuurgebieden aan de westzijde van de dijk, 
onderdeel van de EHS. Het behoud en de versterking van de ecologische 
kwaliteit en samenhang binnen en tussen de natuurgebieden in de 
Oostrand staan centraal in de Strategische Visie. De unieke eigen-
schappen van de ondergrond en het watersysteem komen daarbij tot 
expressie.Beeld Biddinghuizen-Bremerweg-Veluwemeer 
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Kaart Groenblauwe ruggengraat


Conclusie beleidsuitgangspunten 


Het plangebied is gelegen in de typering ‘half-open landschap in 
boszoom’. De open ruimten in de aan-grenzende polder zijn grootschalig. 
Bij de beoogde ontwikkeling dienen de volgende uitgangspunten vertaald 
te worden in het plan en in een analyse nader onderbouwd te worden:
• sluit in schaal en maat van de verkaveling aan op het 


multifunctionele agrarisch gebied;
• zorg voor een kleinschalige verkaveling;
• herstel historische patronen (Verhaal van Flevoland);
• behoud het open karakter van het omringende landschap.
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3. Landschap


De topografische kaarten uit de verschillende perioden laten de 
ontwikkeling van het gebied goed zien, van open agrarisch gebied naar 
volledig recreatief parklandschap. 


• 1969: Van Zuiderzee tot strak agrarisch land. Het plangebied is 
destijds ingericht voor de melkveehou-derij. Op de kaart van 1985 zijn 
akkerbouwpercelen wit en grasland is licht groen. Bossen zijn donker 
groen. De bossen waren destijds al aangelegd. 


• 1990: Er ligt een schietbaan in het westelijke deel. In het oostelijke 
deel van het plangebied is grasland omgevormd tot akkerland. Ook ten 
noorden van het plangebied verdwijnt grasland. 


• 2000: De golfbaan aan de westzijde is aangelegd. 


• 2010: De golfbaan over het gehele gebied. Ten noorden van het 
plangebied zijn nog maar weinig gras-landpercelen aanwezig. Tevens is 
er een zweefvliegveld aangelegd. 


• 2017: Ten zuiden van de Strandgaperweg is een mix van golfbaan en 
natuur en Flevonice is ontwikkeld. Ten noorden van het plangebied 
heeft bedrijfsvergroting en schaalverkleining plaatsgevonden. Er is 
halverwege de kavels een landbouwontsluitingsweg aangelegd. Alle 
gronden zijn in gebruik bij één bedrijf. Dit is een bollenbedrijf. In dit 
gebied zijn vier landbouwbedrijven gestopt.


1985


1960
De ontwikkeling in de tijd
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Titel van de tekst
1990 2000


2010 2017
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Het golfbaanterrein is ingericht als een parklandschap. Veelal lange banen 
worden met ruigten, bomen en struiken van elkaar gescheiden. Er zijn 
geringe hoogteverschillen en diverse kleine en grote waterpar-tijen. De 
golfbaan is destijds aangelegd met een gesloten grondbalans. Alleen het 
zand voor de bunkers is destijds aangevoerd.


Besloten massa’s worden gevormd door de beplanting rond de schietbaan 
en een bosgebied waar bo-men op een zeer ruime onderlinge afstand 
staan. Het bosje is al aanwezig op de topografische kaart van 1974.
Bij de inrichting van de golfbaan is een deel van het slotenpatroon 
behouden, een ander deel is vergra-ven of gedempt. Bij de schietbaan zijn 
de twee sloten volledig gedempt. Aan de zijde van de Strandga-perweg zijn 
alle sloten gedempt en is er één vergraven.


Huidige situatie golfbaan


Legenda


Slotenpatroon


Sloot vergraven


Sloot behouden


Sloot gedempt


Legenda


Slotenpatroon


Sloot vergraven


Sloot behouden


Sloot gedempt


Vergraven sloot aan de oostzijde van het plangebied. Beeld vanaf de Strandgaper-
weg (foto Google Earth)


Sloten in het plangebied. 







Legenda
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4. Analyse


In het agrarische gebied ten noorden van het plangebied is relatief 
recent de productiestructuur ingrij-pend aangepast. In de aanleg van de 
polder waren hier vier bedrijven aanwezig (melkveehouderij). Na 2010 
zijn de gronden samengevoegd (bedrijven beëindigd) en is er één bedrijf 
ontstaan met een omvang van 117 ha. Op de luchtfoto is dit te zien door 
het kavelpad dat halverwege de percelen loopt. Hierdoor zijn de percelen 
verkleind van ca. 20 naar 10 ha. Het bedrijf teelt tulpen.
De sloten hebben een onderlinge afstand van ca. 300 m. De sloten in 
het agrarische gebied hebben een breedte van 4 m (insteek-insteek). De 
huidige sloten op de golfbaan zijn iets smaller (2,5 m).


De oppervlakte van het dagrecreatieterrein Flevonice is ca. 52 ha.


Conclusie
De maatvoering van de golfbaan komt overeen met de maatvoering van 
de natuur- en bosgebieden in de directe omgeving. Het parkachtige 
landschap van de golfbaan heeft natuurlijk een ander karakter dan dat van 
de besloten bosgebieden of de juist zeer open landbouwgebieden. Door 
de schaalvergroting in de landbouw hebben bedrijven een maatvoering die 
vergelijkbaar is met de oppervlakte van de golfbaan.


Analyse kavel maten


De kavels hebben een maat  van 10 ha. Kavelstructuur voor 2010, maat van de kavels circa 22 ha.


100.000 vierkante meter


222.098 vierkante meters
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De maatvoering van de sloot is 4,20 meter


De afstand tussen het historische slotenpatroon is circa 300 meter Het akkerbouwbedrijf ten noorden van het plangebied heeft een oppervlakte van 117 ha. 
Hier worden tulpen geteeld.


Flevonice heeft een oppervlakte van circa 52 ha


299,9 meter 1.174.062.6  
vierkante meters


4,20 meter 528.984 
vierkante meters
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Harderdijk


Vanaf het zuiden is de afstand tot de locatie ca. 640 m. De weg ligt op 
een dijk en aan de waterkant ligt een fietspad van waaraf geen zicht is 
op de polder. Over een lengte van ca. 1.200 m is er geen bos aan-wezig 
en is er zicht op het plangebied.


Vanaf de Harderdijk wordt in de huidige situatie het zicht op de locatie 
ontnomen door:
• de grote boselementen;
• de beplanting van de (nieuwe) golfbaan ten zuiden van de 


Strandgaperweg;
• erf van het voormalige agrarische bedrijf ten zuiden van de 


Strandgaperweg.


Het zicht op het plangebied is mogelijk bij een beperkt aantal (smalle) 
vensters. Deze staan haaks op de rijrichting van de waarnemers en zijn 
minder dan 1/4 van het bosvrije gedeelte.


Analyse zichtbaarheid


Harderdijk ter hoogte van het bos


Harderdijk


1


2


Voormalig agrarisch bedrijf langs de Strandgaperweg







19


Mosselweg


Vanaf de noordelijk gelegen Mosselweg is de afstand tot het plangebied 
600 tot 900 m. Het zicht op de locatie wordt ontnomen door:
• de erven van de agrarische bedrijven;
• het dagrecreatieterrein Flevonice;
• een opstelling van zonnepanelen direct ten zuiden van de Mosselweg 


bij het dagrecreatieterrein. 


Feitelijk is er alleen vrij zicht over een lengte van ca. 1.000 m. Dit is 
haaks op de rijrichting van de wegge-bruikers. De rand van het park is 
niet in z’n geheel zichtbaar vanaf de Mosselweg.


Detail zonnepark (Flevonice)


Mosselweg met zonnepark direcht langs de weg


4


3
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Strandgaperweg


In de huidige situatie zijn er de volgende gebruikers die het plangebied 
van dichtbij Strandgaperweg waarnemen:
• golfers van de baan Dorhout Mees;
• gebruikers van de schietbaan;
• fietsers;
• bezoekers van het manifestatieterrein Flevonice.


Een concentratie van bewoners (Biddinghuizen) en recreanten (Landal 
Waterparc Veluwemeer) is op enige afstand aanwezig (beide ca. 4 
km). Hierdoor functioneren de omliggende bossen niet als uitloop-
gebied maar hebben wel een functie als een voor fietsers aantrekkelijke 
boszone.


Direct ten noorden van de planlocatie is een brede watergang gelegen. 
Tussen deze watergang en het plangebied ligt een breed schouwpad.
Aan de westzijde is tussen de golfbaan en het bos nog een agrarische 
kavel gelegen. Tussen deze kavel en de golfbaan is nu een scherpe 
overgang.


Beeld vanaf Strandgaperweg


Golfbaan ten zuiden van Strandgaperweg


5


6


Open beeld ten zuiden van Strandgaperweg


7
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Het plangebied is gelegen in een gebied waarin het kader van het 
provinciale beleid de aanduiding ‘ba-siskwaliteit’ heeft. Hierdoor is het 
niet noodzakelijk om bij ontwikkelingen extra waarden in het plange-bied 
toe te voegen. Het park is vanaf de Mosselweg en Harderdijk nauwelijks 
zichtbaar.


Zeker vanaf de noordzijde (Mosselweg) is afscherming door middel 
van beplanting dan ook niet noodza-kelijk. De afstand is te groot om de 
zonnepanelen goed te kunnen zien.


Afscherming is ook niet nodig voor de oostelijke rand langs de 
toegangsweg naar Flevonice. Het park mag hier gezien worden. De weg is 
geen toeristische route maar de ontsluiting van een outdoor centrum, dat 
ook trots is op het duurzame karakter. Zicht op het zonnepark past goed in 
dat karakter.


Van af de Strandgaperweg is het wenselijk om een aantrekkelijk beeld te 
realiseren. Dit in de vorm van een combinatie van afscherming en juist 
zicht op het park. De grote lengte kan geleed worden door mid-del van 
beplanting, hierdoor wordt het beeld aantrekkelijk in plaats van saai.


Conclusie gewenste zichtbaarheid zonnepark


Agrarischperceel tussen bos en golfbaan Dorhout Mees


8


9


Overgang van agrarischperceel naar golfbaan (westelijke rand zonnepark)
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Uitgangspunten voor de landschappelijke inpassing Landschapsplan
De landschappelijke inpassing van het zonnepark Dorhout Mees is 
gericht op het herstellen van het his-torische slotenpatroon en het 
herstellen van de kavelstructuur. Deze zijn door de aanleg van de 
golfbaan en de schietbaan verloren gegaan. Daarnaast wordt een 
aantrekkelijk beeld langs de Strandgaperweg gerealiseerd.


Het landschapsplan omvat de volgende elementen:
•  geleding van het park door sloten en groenzones;
• een aantrekkelijk randzone langs de Strandgaperweg;
• een aantrekkelijke grasberm langs de weg naar Flevonice;
• -een ruime dwarsgeleding van het park (interne hoofdontsluiting in 


brede grasstrook).


Door de sloten en interne ontsluitingswegen ontstaat een verkaveling 
die:
• qua maatvoering is afgestemd op de kavels in de omgeving;
• karakteristieke elementen van het landschap van Flevoland herstelt;
• zichtlijnen door het park worden gerealiseerd (over sloten);
•  ruimte biedt voor biodiversiteit in de vorm van muizenrijk grasland/


akkerland.


Vanaf de Strandgaperweg is er een aantrekkelijk beeld door het 
hoogteverloop van de rijen zonnepane-len. Bij een gangpad is er uitzicht 
op ooghoogte met een breedte van ca. 15 m. Bij een sloot is dat zelfs 
30 m. De afstand van de eerste panelen tot aan de Strandgaperweg is 
ca. 9 m.


In het provinciale beleid staan de uitgangspunten voor zonneparken. De 
landschappelijke doelen zijn opgenomen in het kader. Het zijn met name 
kwalitatieve doelen: ‘Bezie hoe bij het ontwikkelen van zon-neparken het 
Verhaal van Flevoland behouden, gekoesterd en versterkt kan worden. 
De omvang van en inpassing van een zonnepark is afhankelijk van 
omgevingskenmerken, passen bij de schaal van het land-schap, van die 
plek’. (Structuurvisie Zon, 15 november 2018 Provincie Flevoland).


Op grond van ervaringen met de landschappelijke inpassing van andere 
zonneparken wordt de volgende kwantitatieve vuistregel gehanteerd: de 
landschappelijke inpassing van een zonnepark heeft een opper-vlakte 
van de omtrek x 10 meter. Dit is de maatschappelijke investering die 
vorm kan krijgen in beplan-ting, water of biodiversiteit. Afhankelijk van 
de situatie kan het op één plek geconcentreerd zijn of ver-deeld worden 
over meerdere gebieden. De breedte van 10 m is ingegeven door de 
landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen en recreatieterreinen.


Het zonnepark Dorhout Mees heeft (globaal) een maatvoering van 560 
bij 2.000 m. De omtrek is dus 5.200 m. Volgens de vuistregel heeft een 
robuuste landschappelijke inpassing een oppervlakte van 5,2 ha (5.200 x 
10).


5. Landschappelijke inpassing 2019 
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1,2 4,0 13,2


3 5 5,2


3 3 1 1,5 5,4 5,22,5


1 3 1,83,34


3 2,5 1 1,5 5,4 5,22,5


1


2


3


4


5


Doorzicht 30 meter


1


Geleding van het park door sloten in een ruim profiel


Herstel van de oude sloot in een ruim profiel


1


Van origine lagen er zes sloten in het plangebied. Door diverse functies 
langs de Strandgaperweg is het niet mogelijk om het profiel van twee 
sloten door te trekken tot aan de Strandgaperweg. Herstel van deze 
sloten is niet effectief. Daarom is gekozen voor:
• herstel van vier sloten in een ruim profiel;
• vrij houden van de zones bij de twee andere sloten, dit in de vorm 


van onderhoudspaden en de zone vrij van panelen (maar geen sloot).


Het ruime profiel heeft een breedte 18,4 m. Deze maat komt overeen 
met de breedte van een volledige rij zonnepanelen. De ligging van de 
sloten is nog deels in het veld herkenbaar en valt goed samen met de 
gekozen zones. De plek van de sloten in het profiel wisselt en wordt 
bepaald door de historische context.


Het vrije zicht vanaf de Strandgaperweg over de sloten heeft op 
ooghoogte een breedte van ca. 30 m.
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1,2 88


Doorzicht 15 meter
2


Doorkijk door oost-west opstelling


2


Door de oost-westopstelling van de panelen ontstaan 
er ruime doorzichten vanaf de Strandgaperweg op de 
plekken waar geen struweel staat.
Deze doorzichten hebben een lengte van 15 m waar-
door het achterliggende landschap zichtbaar is.
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Doorzicht 30 meter


3


Een aantrekkelijk randzone langs de Strandgaperweg
Langs de strandgaperweg is een zone met een breedte van ca. 6,5 m 
ingericht met struweel en bloemrijk grasland. Het struweel heeft een 
breedte van 3 m en bestaat uit een drierijige beplanting. Het struweel 
ligt op één meter uit de insteek van de sloot langs de Strandgaperweg. 
Slootonderhoud vindt vanaf de weg plaats.
Het struweel is geen aaneengesloten wand maar is geleed in een aantal 
blokken. Ca. 1/3 van deze zone is vrij van struweel, hierdoor is er zicht 
op het zonnepark. Dit zicht is er natuurlijk bij de sloten maar ook op 
andere plekken, hierdoor ontstaat er een aantrekkelijke geleding en zicht 
op het zonnepark.


Bij een drierijige beplanting is de afstand tussen de rijen 1 m en is er 
0,5 m uitgroei, zo heeft het plantvak een maat van 3 m. Een dergelijke 
onderlinge afstand geeft relatief snel sluiting.
Een dergelijke afstand tussen rijen wordt veel toegepast. Door per soort 
groepsgewijs te planten, bij-voorbeeld over een lengte van 10 m, weet 
je zeker dat de betreffende soort zich zal ontwikkelen en krijg je een 
gevarieerd struweel.


3


0,5 1 1 0,5


Beplantingsschema singelbeplanting
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Doorzicht 30 meter
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Een aantrekkelijke grasberm langs de weg naar Flevonice


4


Langs de weg naar Flevonice is er tussen de weg en het hek een berm 
met een breedte van 5 m. Deze berm wordt beheerd als bloemrijk 
grasland.


Vanaf de weg kijkt men tegen de lage delen van de zonnepanelen, dit 
zorgt voor een aantrekkelijk beeld.
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Herstel van de oude sloot


5
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Doorzicht 30 meter


5


Een ruime dwarsgeleding van het park (interne 
hoofdontsluiting in brede grasstrook
Dwars door het park ligt een interne ontsluitingsweg in een ruim 
profiel (breedte 13 m). Hier staan geen zonnepanelen maar wel de 
transformatoren. Deze zone is nauwelijks zichtbaar, alleen bij de poort 
aan de zijde van de weg naar Flevonice is er zicht op deze zone. De weg 
en de zone vormen wel een interne geleding van het park als geheel. 
Mede hierdoor is het park geleed in percelen en minder massaal. De 
maatvoering van deze percelen komt overeen met de maatvoering van de 
bollenpercelen in het land-bouwgebied ten noorden van het zonnepark.
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Open landschap vanaf de Mosselweg


6


Vanaf de Mosselweg is het zonnepark nauwelijks zichtbaar door de grote 
afstand. Dit is ook de reden dat er geen landschappelijke inpassing is 
aan deze rand.
Het open landschap blijft behouden.


130038350664 310 3 1,83,34


6
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Maatvoering 
De landschappelijke inpassing met de sloten en groenzones langs de 
wegen heeft een oppervlakte van ruim 5,8 ha. Hiermee is er sprake van 
een robuuste landschappelijke inpassing van het zonnepark. Indien de 
interne groenzones langs de ontsluitingsweg wordt meegenomen is de 
oppervlakte 9,6 ha.


Maatvoering van de landschappelijke inpassing


Groen     Oppervlakten m2
 sloten in ruim profiel 41.020
 groenzone langs wegen 17.761
Landschappelijke inpassing 58.781
 
 interne groenzones  26.991
Totaal     95.770


Te behouden elementen
Elementen van de huidige situatie die behouden blijven zijn:
•  een deel van de ontsluitingsstructuur (de centrale weg in het park);
•  het bosperceel aan de oostzijde;
•  de beplanting rond de schietbaan;
•  het slotenpatroon voor zover nog de oude sloten aanwezig zijn.


Recreatieve waarden van het gebied
Door het verdwijnen van de golfbaan verandert het recreatief gebruik 
natuurlijk sterk. Maar dat betreft alleen de gebruikers van de golfbaan.
De recreatieve mogelijkheden om te wandelen in het plangebied zijn 
bij het zonnepark feitelijk gelijk aan de situatie van de golfbaan: de 
golfbaan is immers niet vrij toegankelijk. Alleen het schouwpad aan de 
noordzijde kan benut worden als informeel wandelpad. In de huidige 
situatie wordt dit echter nauwelijks gebruikt door wandelaars.


Ook de fietsmogelijkheden zijn gelijk aan de huidige situatie. Het 
golfcafé blijft aanwezig, dus voor passan-ten is het mogelijk om even van 
de fiets af te stappen.
Er komen twee informatiepunten langs de Strandgaperweg. Eén bij 
de golfclub en één bij het kruispunt. Naast informatie over het park 
(bord met productie van het park) komen er ook zitgelegenheden. De 
uiteindelijke vormgeving van de informatiepunten zal in overleg met de 
gemeente worden vormgege-ven.


 


Beoogde ingrepen
Bij de realisatie van het zonnepark worden de volgende werkzaam-
heden verricht:
- bouwrijp maken:


• rooien van bomen en struiken;
• egaliseren hoogteverschillen;
• dempen van vijvers;
• verwijdering verharding;
• graven van de nieuwe sloten.


- realisatie:
• plaatsen hekwerk;
• aanbrengen verharding;
• bouw zonnepark;
• realisatie landschappelijke inpassing;
• verplaatsen driving range.
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Ecologie


De combinatie van sloten, bloemrijk grasland en struweel vormt een 
goede basis voor het vergroten van de biodiversiteit. Het gebied wordt 
zeer aantrekkelijk voor broedvogels, amfibieën, libellen en natuurlijk ook 
voor andere soorten.


Beheer bloemrijk grasland
Het bloemrijk grasland wordt als hooiland beheerd en wordt één keer 
per jaar gehooid en afgevoerd. Er wordt gefaseerd gemaaid, dus een deel 
van de vegetatie wordt niet gemaaid. Voorgesteld wordt om dit op ¼ van 
de oppervlakte toe te passen. Elk jaar wordt dus een wisselend ¼ niet 
gemaaid. Dit is met name van belang voor de insectenfauna.


Beheer afgestemd op roofvogels
Het beheer van de sloten en grazige elementen, oppervlakte 9,6 ha, kan 
afgestemd worden op de ont-wikkeling van een muizenpopulatie. Dit is 
aantrekkelijk voor roofvogels die ook van de huidige golfbaan gebruik-
maken om te foerageren. Voor het bepalen van het gewenste beheer zal 
contact worden opge-nomen met de Kenniscentrum Akkervogels.
Vooralsnog wordt er het volgende beheer voorgestaan:
• bloemrijkgrasland;
• natuurakkers in de zone langs de sloten;
• struweelbeheer;
• regulier sloot beheer met 50% overstaand riet.
Naast muizen is een dergelijk beheer natuurlijk ook aantrekkelijk voor 
insecten en broedvogels.


Lijsterbes  (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019)


Vlier  (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019)


Spaanse aak (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019)


Wilde liguster  (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019)


Assortiment 
Het assortiment is afgestemd op wat er op deze bodem hoort. Het 
struweel bestaat uit de volgende soorten:
• Sleedoorn;
• Lijsterbes;
• Liguster;
• Vlier;
• Kardinaalsmuts;
• Hondsroos.
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Kardinaalsmuts(Bron: Ebben boomkwekerij, 2019) Hondsroos (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019)


Zwarte els  (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019) Sleedoorn  (Bron: Ebben boomkwekerij, 2019) Scholeksters in bloemrijkgrasland


Torenvalk in een groene omgeving 
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Bij zonneparken zijn er twee mogelijkheden voor de oriëntatie:
• zuid opstelling;
• oost- west opstelling.


In het verleden werden zonneparken alleen met een zuidoriëntatie 
ontwikkeld. Zuidopstellingen hebben een nokhoogte van veelal 2,9 m. De 
opbrengst per paneel is relatief hoog. Nadeel van deze opstelling is dat er 
een productiepiek is als de zon in het zuiden staat.
Het blijkt dat oost-west opstellingen tegenwoordig vaker worden 
gerealiseerd omdat:
• er meer panelen geplaatst kunnen worden en er dus een grotere 


productie kan worden gereali-seerd;
• ondanks de iets lagere productie per paneel levert het totale park meer 


op dan een zuid-opstelling;
• de productie over de dag veel egaler is, hetgeen gunstig is voor de 


levering aan het hoogspan-ningsnetwerk;
• de nokhoogte van de panelen lager is dan bij een zuid-opstellingen, 


namelijk 2,2 m in plaats van 2,9 m;
• er is meer variatie in het beeld op de kopse kant van het park, dit als 


gevolg van de ‘dakconstruc-tie’;
• er is meer doorzicht mogelijk aan de kopse zijde. Het laagste punt is 


immers 0,7 m en loopt op tot 2,2 m. Een groot deel van het park ligt 
dus onder ooghoogte.


Door de ligging van de kopse kant aan de zijde van de Strandgaperweg 
geeft een oost-west oriëntatie een aantrekkelijker beeld dan een 
zuidoriëntatie.


Zowel vanuit landschappelijke aspect als vanuit het oogpunt van productie 
heeft een oost-west opstelling de voorkeur.
De ecologische potenties van een zuid-opstelling zijn hoger dan een oost-
west opstelling omdat er meer tussenruimtes zijn. Bij oost-west opstelling 
moeten de ecologische potenties op een andere manier ge-creëerd 
worden.


Bij een zuid-opstelling zijn de graspaden tussen de rijen een bepaalde 
breedte in verband met het voorkomen van schaduw hinder. In een voor 


Voorkeursoriëntatie van het zonnepark


6. Onderdelen zonnepark en beoogde ingrepen


dit plangebied gemaakt zuid-opstelling hebben de panelen een breedte van 7,78 
meter en het graspad 3,42 meter (totaal 11,20m). Dit is 30% van de maatvoering. De 
onderkant van de panelen is minimaal 0,7m, waardoor begrazing door schapen van 
het park mogelijk is.


 


Bij een oostwest-opstelling is dat 7% (1,2m van de 17,1 m, zie profiel elders in deze 
rapportage). De onderkant van de panelen is ook minimaal 0,7m, begrazing door 
schapen is dus mogelijk.


De graspaden zouden jaarrond begraasd kunnen worden door schapen. Tijdelijke 
begrazing of drukbegrazing zouden ook plaats kunnen vinden maar vragen veel 
meer zorg en begeleiding. Jaarrond begrazing ligt dus voor de hand. Gezien de 
voedzame bodem zal het aantal kruiden in de vegetatie beperkt zijn (klavers, 
boterbloem, zuring, madelief). Ook na 20 jaar begrazing wordt niet verwacht dat de 
vegetatie schraler is geworden en dat er andere grassoorten groeien, zoals kamgras 
en goudhaver. Gezien de toch korte onderlinge afstand worden geen broedvogels van 
het open landschap verwacht (graspieper etc). Algemene soorten insecten en muizen 
zullen wel voorkomen. 


In beide typen opstellingen levert begrazing door schapen dezelfde natuurwaarden 
op, bij de zuid-opstelling natuurlijk over een grotere oppervlakte dan bij de oostwest-
opstelling. 


Bij de gekozen landschappelijke inpassing komen er door het zonnepark groenzones 
te liggen met een breedte van 18,4 meter. Hiervan kan circa 13 meter wordt 
beheerd als natuurakker (graangewas dat in de winter blijft staan), afgestemd op 
het ontwikkelen van een goede muizenpopulatie. Dit is aantrekkelijk voor roofvogels, 
zoals torenvalk, buizerd en kiekendieven. Ook de herstelde (historische) sloten 
vormen een belangrijke bijdrage in de biodiversiteit in het plangebied. 
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Kavelrichting en oriëntatie
Feitelijk geeft een optimale oost-west oriëntatie de hoogste productie. De 
kavelrichting en richting van de wegen zijn in dit deel van de polder echter 
ca. 22 graden uit het oosten.
Vanuit landschappelijke overwegingen is het wenselijk dat de verkaveling 
haaks op de Strandgaperweg ligt, zodat er een blokvormige verkaveling 
ontstaat en geen vertandingen. Een blokvormige verkaveling geeft een veel 
rustiger beeld en is landschappelijk aantrekkelijker.


Onderdelen van een zonnepark
De kenmerkende onderdeel van een zonnepark zij de volgende.


Zonnepanelen geordende in rijen op rekken
• Een aantal panelen worden onderling gekoppeld, een dergelijke 


eenheid wordt een tafel genoemd. Een rij bestaat een groot aantal 
tafels.


transformator/omvormerstation
• Hier wordt de gelijkstroom opgezet in wisselstroom en vervolgens 


omgezet naar een hoger voltage. Hiermee wordt het verlies van stroom 
binnen het transport op het park geminimaliseerd.


Interne ontsluitingsweg
• Een verharde weg is noodzakelijk voor de onderhoud van de 


transformatoren.


Inkoopstation
• Dit is het verzamelpunt van de interne kabels. De stroom wordt hier 


naar hoogspanning gebracht en aangesloten op de kabel naar het 
hoogspanningsstation.


Container
• Reserveonderdelen en materieel worden bewaard in containers.


Hekwerk
• Rond het park is een hekwerk noodzakelijk. Dit vanuit het oogpunt van 


veiligheid (hoogspanning) en bescherming.


• De onderkant van het hekwerk komt iets boven maaiveld te liggen, zodat het geen 
belemmering vormt voor de passage van kleine zoogdieren.


Interne paden
• Tussen het hekwerk en de zonnepanelen is een onderhoudspad met een breedte 


van 3 m. Dit is een graspad.
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Dwarsdoorsnede rij zonnepanelenrekken


A. Lengte 
B. Breedte 
C. Dikte 
D. Rijenafstand 
E. Gangpad 
F. Geprojecteerde lengte 
G. Maximaal hoogte panelen 
H. Minimale hoogte panelen 
I. Totale lengte panelen 


2 meter 
1 meter 
0.05 meter 
17,1 meter 
1,2 meter
16,075 meter 
2,20 meter 
0.70 meter
8,060 meter
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Beeld van een tafel met oost-west oriëntatie. Het betreft dus vier 
rijen zonnepanelen die rechtop staan. Tussen de rijen is enige ruimte 
voor de afvoer van het regenwater naar de ondergrond.


Zicht op de hoge delen van de rijen (hoogte 2,2m)


Zicht op looppad en de lage delen van de rijen (hoogte 0,7m)
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Container voor reserveonderdelen 


Transformator-/Omvormerstation
De omvormerstations staan op een klein terpje 
met een hoogte van 64 cm. Dit is nodig om te 
garanderen dat er geen water in de ruimte van 
de omvormers kan komen.
 
De hoogte, 3,5 meter, is noodzakelijk voor 
de installaties en koeling. Ook vanwege de 
Arbowetgeving, de ruimte moet toegankelijk 
zijn voor mensen.
 


3
,5







Het hekwerk zal 20 cm boven de grond 
beginnen. Zo is er genoeg ruimte voor 
konijnen en andere kleine dieren om het 
gebied te betreden.


Hekwerk


Het hek heeft weinig invloed op de waarneembaarheid van het 
zonnepark


Ritme van de kopse kant van een oost-west opstelling, 
met tafels met een breedte van 16 meter
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7. Visualisaties 
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Visualisaties 
Bijlage I
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Standpunt foto’s document
Bijlage II


1. Harderdijk


2. Harderdijk ter hoogte van het bos


3. Mosselweg met zonnepark direct langs de weg


4. Detail zonnepark


5. Golfbaan ten zuiden van Strandgaperweg


6. Beeld vanaf Strandgaperweg


7. Open beeld ten zuiden van Strandgaperweg


8. Agrarischperceel tussen bos en golfbaan Dorhout Mees


9. Overgang van agrarischperceel naar golfbaan
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Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling zonnepark Dorhout Mees    Rho Adviseurs  B.V. 
Status: Definitief / 31-10-2018 


1. INLEIDING 


1.   1. Aanleiding 


Solarfields BV is voornemens om een zonnepark te realiseren in het buitengebied ten 
zuiden van Biddinghuizen. Het zonnepark wordt gerealiseerd rondom het recreatieter-
rein Dorhout Mees aan de Strandgaperweg 30.  In het Besluit milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.) is vastgelegd wanneer een milieueffectrapport (MER) of een milieuef-
fectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) moet worden opgesteld bij projecten, plannen en 
besluiten. 


In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zijn in onderdeel D twee categorieën 
van activiteiten opgenomen die van toepassing kunnen zijn op de realisatie van een zon-
nepark: 


- categorie D 9: een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding 
daarvan. Wanneer een functiewijziging betrekking heeft op een oppervlakte 
van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of landbouw is sprake van 
een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
 


Het beoogde zonnepanelenveld ten zuiden van Biddinghuizen heeft een oppervlakte van 
circa 85,5 hectare. Voor activiteit D 9 geldt een drempelwaarde voor een functiewijzi-
ging van 125 Ha, terwijl het zonnepark een oppervlak van circa 85,5 Ha betreft. Dit bete-
kent dat geen sprake is van een overschrijding van de drempelwaarden voor een forme-
le m.e.r.-beoordelingsplicht. Voor activiteiten onder de drempelwaarden is een zoge-
naamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ noodzakelijk. 


1.   2. Wat houdt een m.e.r.-beoordeling in? 


De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. 
Dat wil zeggen, een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is 
van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan heb-
ben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden met de omstandigheden zoals 
aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten: 
- de plaats van het project; 
- de kenmerken van het project; 
- de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste 
twee criteria). 
 
Wanneer sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit deelt de initiatiefnemer 
dit mee aan het bevoegd gezag (in dit geval het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dronten) en dient een aanmeldingsnotitie in. Binnen zes weken na ont-
vangst van deze mededeling beslist het bevoegd gezag of bij de voorbereiding van de 
voorgenomen activiteit al dan niet het doorlopen van een m.e.r. -procedure noodzakelijk 
is. De Wet milieubeheer voorziet niet in een inspraakprocedure over een m.e.r.-
beoordeling. 
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Rho Adviseurs B.V.    Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling zonnepark Dorhout Mees 
 Status: Definitief / 31-10-2018 


1.   3. Leeswijzer  


Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie: 


- beschrijft in hoofdstuk 2 de huidige ruimtelijke en functionele situatie in de omge-
ving en op de locatie van de ontwikkeling; 


- gaat in hoofdstuk 3 in op de kenmerken van het project; 


- licht in hoofdstuk 4 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe; 


- geeft ten slotte in hoofdstuk 5 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling. 
 


Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van de informatie uit de ruimtelijke 
onderbouwing die is opgesteld ten behoeve van de afwijking van het bestemmingsplan. 
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2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT 


2.   1. Plaats van het project  


Solarfields BV is voornemens om een zonnepark te realiseren in het buitengebied ten zui-
den van Biddinghuizen. Het zonnepark wordt gerealiseerd rondom het recreatieterrein 
Dorhout Mees aan de Strandgaperweg 30.  Het projectgebied omvat de kadastrale perce-
len gemeente Dronten, Sectie D, nummers 1953, 1646, 888, 1322 en 1321. Figuur 1 is een 
weergave van de ligging van het projectgebied. 


 


 
Figuur 1  Ligging projectgebied 
 
In de huidige situatie is het projectgebied voor recreatieve doeleinden in gebruik. Ten 
noorden wordt het gebied begrensd door agrarische percelen. Aan de zuidkant blijft de 
recreatieve bestemming met golf en buitensport gehandhaafd.  
 
De locatie is niet gelegen in een kwetsbaar gebied en/of een gebied met beschermde sta-
tus. In het vigerende bestemmingsplan Dorhout Mees hebben de gronden een enkelbe-
stemming 'Recreatie'. Deze  bestemming  is  bedoeld  voor sport-, spel- en recreatieve 
voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen: golfsport en buitensport.  


2.   2. Kenmerken van het project  


Het voornemen is om een zonnepark te realiseren van 85,5 hectare panelenveld. Het zon-
nepark zal 25 jaar worden geëxploiteerd.  
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Inrichting  
Figuur 3 geeft de inrichtingstekening inclusief landschappelijke inpassing van het zonne-
park weer.  
 


 
Figuur 3   Inrichtingstekening zonnepanelenveld 
 


Constructie  zonnepanelen 


De oriëntatie van de panelen is oost-west gericht. Om de panelen optimaal te situeren 


voor het opvangen van zonnestralen, wordt het hoogste punt van de panelen op maxi-


maal 2,2 meter geplaatst en het laagste deel op 0,70 meter. Voor de exacte oost-west op-


stelling van de zonnepanelen wordt verwezen naar de  technische tekeningen die als bijla-


ge bij de omgevingsvergunning zijn toegevoegd.  


 


Infrastructuur en bebouwing  


Om de stroom op het openbare net te kunnen zetten, is de volgende infrastructuur nodig: 


 Kabels. Kabels die het zonnepark aansluit op het net. De kabel zal gelegd worden naar 


de aansluiting op een klantstation van Tennet.  


 Transformator-/omvormerstations en containers voor reserveonderdelen. In het 


gebied zijn daarnaast  transformator-/omvormerstations en container voor reserve-


onderdelen in het veld nodig. De hoogte van de transformator-/omvormerstations 


gebouwen bedraagt maximaal 3,5 meter. De hoogte van de containers voor reserve-


onderdelen bedraagt maximaal 2,6 meter.  De situering van de verschillende gebou-


wen is weergeven op de technische tekeningen die als bijlage bij de omgevingsver-


gunning zijn toegevoegd.  


Hekwerk. Om de veiligheid te waarborgen wordt om het zonnepark een hek ge-


plaatst. Het hek is ongeveer 2,15 meter hoog en wordt rondom het zonnepark ge-


plaatst. 
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Ruimtelijke en landschappelijke inpassing 
Het zonnepark is in het algemeen een ingreep die opvalt in het landschap. Er dient daarom 
sprake te zijn van een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing die past binnen de 
landschappelijke kenmerken van de omgeving. De inpassing is af te lezen op de inrich-
tingsschets van het project.  


 
3. KENMERKEN VAN DE MILIEUEFFECTEN 


Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de aangevraagde bedrijfssitu-
atie beschreven. Het is gebruikelijk de milieueffecten van de nieuw aangevraagde situatie 
te vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situa-
tie inclusief de effecten van ontwikkelingen in de omgeving waarvan de realisatie zeker is 
(autonome ontwikkelingen). In de directe omgeving van het zonnepark zijn geen ontwik-
kelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling van het zonnepark. 
De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit de ruimtelijke on-
derbouwing die is opgesteld ten behoeve van de afwijking van het bestemmingsplan. Voor 
een uitgebreidere analyse en onderliggende onderzoeksrapporten wordt verwezen naar 
deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Natuur 
De locatie is geen onderdeel van Natura 2000. Gezien de geringe afstand tot Natura 2000-
gebieden in de omgeving kunnen significante negatieve effecten worden uitgesloten. De 
gronden rondom het zonnepark zijn aangewezen als NNN-gebied. Op grond van de pro-
vinciale 'Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012' geldt er ten aanzien van het Na-
tuurnetwerk een externe werking. 


 
Indien de aanvoer van de panelen over de weg beperkt blijft tot buiten het broedseizoen, 
dan is het verstoringseffect op het Natuurnetwerk gering. Mede vanwege het tijdelijke ka-
rakter is de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van dit deel van de NNN 
dan zeer beperkt en niet significant. Samenvattend wordt geconcludeerd dat de uitstraling 
van het zonnepark naar het omliggende bosgebied verwaarloosbaar klein is. Afhankelijk 
van de inrichting en het beheer van de tussenliggende en omliggende ruimte (bijvoor-
beeld als bloemrijk grasland) kan zelfs van een geringe ecologische meerwaarde worden 
gesproken aangezien het park dan kan fungeren als foerageergebied voor vogels en 
vleermuizen. 
 
In de aanlegfase zal er een toename zijn in het aantal verkeersbewegingen. Gedurende  52 
weken zal een gemiddelde toename van 3 mvt/ etmaal realistisch zijn. Op basis van bo-
vengenoemde verkeersproductie is in AERIUS Calculator de stikstofdepositie binnen Natu-
ra 2000 berekend.  Op geen enkel stikstofgevoelig Natura 2000-gebied blijkt er sprake van 
enige depositie hoger dan de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jr; zie Bijlage 1 van de ruimte-
lijke onderbouwing voor de AERIUS-berekening). Derhalve is er geen enkel depositie-
effect en is er geen sprake van een vergunning- of meldingsplicht in het kader van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen 
te rooien en wateren te dempen buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat 
de vogels niet tot broeden komen. Op deze manier kan worden voorkomen dat verbods-
bepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Er zijn daarnaast mogelijk 
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algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene 
soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Flevoland. 
 
Mogelijk komen ook woelrat, aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, bosspitsmuis en 
huisspitsmuis voor in de ruige gedeelten van het projectgebied. Voor deze algemeen 
voorkomende soorten bestaat geen algemene vrijstelling in de provincie Flevoland van de 
Wet natuurbescherming.  
 
Verder kan de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageerge-
bied) en broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (buizerd, sperwer, ransuil, boom-
valk en havik) niet worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen dan ook 
niet worden uitgesloten.  
 
Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich vaste rust- en verblijfplaatsen van één of meer-
dere soorten op de locatie bevinden wordt nader onderzoek uitgevoerd. Tevens wordt 
bepaald of de locatie leefgebied vormt voor een van de genoemde soorten. Mogelijk is 
hiervoor een ontheffing met de daarbijbehorende activiteitenplan  nodig. 


 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Het perceel en de directe omgeving hebben geen cultuurhistorische waardevolle bebou-
wing. Wel zijn de structuren en kenmerken van het landschap als cultuurhistorisch waar-
devol aangemerkt. Met de landschappelijke inpassing wordt deze waardevolle kenmer-
kende lineaire structuur gehandhaafd. De ontwikkeling tast de kenmerken van het land-
schap dan ook niet aan. 
 
Voor het bepalen van de bekende en te verwachten archeologische waarden in het pro-
jectgebied is een bureauonderzoek gedaan. Geadviseerd wordt om een archeologische 
veldonderzoek uit te voeren. Op basis van dit vervolg onderzoek zal bepaald worden op 
welke wijze het zonnepark gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat het zonnepark archeo-
logisch verantwoord gerealiseerd wordt. Indien bij bodemingrepen archeologische resten 
worden aangetroffen, geldt op grond van de Erfgoedwet een meldingsplicht. 


 
Bodem en water 
Grootschalige bodemingrepen zijn niet aan de orde en er is sprake van een gesloten 
grondbalans. Ook worden geen ernstige verontreinigingen verwacht, gelet op het recrea-
tieve gebruik tot nu toe.  


 
Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regen-
water vrij kan infiltreren. Compensatie van verharding is daarom niet aan de orde. De pa-
nelen en de constructie wordt uitgevoerd in niet-uitloogbare materialen. Relevante effec-
ten op de waterhuishouding kunnen worden uitgesloten. 


 
Verkeer en woon- en leefklimaat 
In de gebruiksfase vinden incidenteel verkeersbewegingen plaats die samenhangen met 
het beheer en onderhoud van het zonnepark. Het aantal verkeersbewegingen is zo be-
perkt dat geen relevante effecten optreden. 
 
Het zonnepark leidt niet tot relevante effecten op het gebied van geluid, externe veilig-
heid en/of luchtkwaliteit. Reflectie van zonlicht is nadelig voor het rendement en wordt 
dus ook om die reden zoveel mogelijk voorkomen. De panelen hebben een coating waar-
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mee schittering wordt voorkomen 
 
Mitigerende maatregelen 
Mogelijk blijkt uit het vervolg ecologisch- en archeologisch onderzoek dat mitigerende 
maatregelen genomen moet worden. De Wet natuurbescherming en de Erfgoedwet 
waarborgen dit.   
 
Cumulatie 
In de omgeving van het zonnepark vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang 
met de realisatie van het zonnepark kunnen leiden tot cumulatie van milieugevolgen. 
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4. CONCLUSIE 


Uit de informatie in de aanmeldingsnotitie blijkt dat gelet op de kenmerken van het pro-
ject, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten geen belangrij-
ke negatieve milieugevolgen zullen optreden. Er is dan ook geen aanleiding voor het door-
lopen van een m.e.r.-procedure. 
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Bijlage 3  Ontheffing net
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Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 







 
Financiële lokale participatie is voor ons een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren van de 


zonnepark. Enerzijds omdat wij de overtuiging hebben dat deze vorm van betrokkenheid de 


voortgang in de ruimtelijke procedures houdt, anderzijds omdat wij oprecht vinden dat 


degenen wiens uitzicht of landschap verandert hier de financiële voordelen van moeten 


kunnen hebben.  


 


Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor participatie:  


• Financiële participatie door omwonenden en andere geïnteresseerden moet 


toegankelijk, begrijpelijk en eenvoudig zijn.   


• Direct omwonenden moeten meer kans op participatie hebben en ontvangen hogere 


rendementen dan de overige particulieren.   


• Risico van participatie door particulieren moet gelijk zijn of minder dan het risico van 


een investering van panelen op daken.  


 


Obligaties geven een vast rentepercentage over het ingelegde geld. Een obligatie verschaft 


geen inspraak. Deze vorm van investeren kent doorgaans een laag risicoprofiel.  Van de 


gehele projectinvestering zal minimaal € 100.000,- beschikbaar worden gesteld als obligaties 


voor geïnteresseerden. In principe komt iedereen in aanmerking voor een obligatie, echter de 


inwoners van de gemeente Dronten en daarna van de Provincie Flevoland hebben een 


voorrangspositie.  


 


De volgende aspecten worden toegepast: 


• Obligaties worden verstrekt door een conform AFM eisen opgesteld prospectus; 


• Betalingen kunnen gedaan worden via Ideal; 


• Aanmelden voor de obligaties kan tijdens de bouw-/exploitatiefase via de (project) 


website; 


• Obligatiehouders krijgen een apart inlog gedeelte krijgen op de website. Hier staat 


extra informatie over de financiële status van het park, zodat ze hun investering in de 


gaten kunnen houden. 


 


 Optie  


Looptijd obligatie 15 jaar 


Waarde obligatie € 25,- 


Rente op obligatie 3,5 - 5,5% 


Uitkering rente  jaarlijks 


Aantal te vergeven obligaties Afhankelijk van animo 


 


  







 


 
Met de realisatie van het zonnepark is een forse investering gemoeid en in aanvulling daarop 


is het park nog 25 jaar operationeel. Dit betekent een economische impuls voor de regio en 


de potentie tot het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. 


 


Het streven is om zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken bij de bouw en het beheer 


van de zonneweide en om op deze manier een bijdrage te leveren aan de lokale 


werkgelegenheid.  


 


Hierbij valt te denken aan: 


• Grondverzet/ Fundering; 


• Civiele werkzaamheden; 


• Electrische engineering; 


• Kantoorruimte/ facilitaire voorzieningen; 


• Groenvoorziening/ terrein onderhoud; 


• Aanleggen landschappelijke inpassing 


• Consultancy: uitvoeren van onderzoeken, projectmanagement etc. 


• Beveiliging en bewaking; 


• Transport; 


• Juridische/administratieve/ fiscale ondersteuning; 


• Horeca en hotels; 


• Schoonmaak. 


Teneinde bovenstaande te bereiken ondernemen wij de volgende acties: 


• Lokale bedrijven worden actief betrokken middels een banenbeurs bij het 


ontwikkelproces, zodat bekend is bij de lokale ondernemers welke vraag naar 


diensten en producten bestaat vanuit het project. 


• Creëren van een gunningsplan, in dit plan omschrijven wij aan welke eisen 


leveranciers moeten voldoen en dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit gaat naar 


een lokaal bedrijf.  


• In de ‘Contracteringsfase’ worden nadere afspraken gemaakt met lokale bedrijven en 


instellingen om hun rol in het project te concretiseren en toekomstige 


werkgelegenheid te bespreken. 


 


 







 
Wij vinden het belangrijk dat geïnteresseerden volledig op de hoogte zijn van de 


ontwikkelingen rondom het zonnepark. Middelen die wij gebruiken om optimale 


informatieverschaffing, voldoende communicatie en inspraak te realiseren zijn de website en 


een Informatie bijeenkomst. 


 


Het centrale communicatiemiddel met betrekking tot het project is de projectwebsite. Deze 


website is te allen tijde up-to-date en voor de belangstellenden de eerste bron van informatie. 


De volgende aspecten zullen op de website beschikbaar zijn: 


• Visualisaties van de zonneweide; 


• Vragen/klachten/contact mogelijkheid; 


• Informatie over de mogelijkheid tot het kopen van obligaties, apart inlog gedeelte voor 


obligatiehouders met uitgebreidere inzage m.b.t. hun investering; 


• Informatie over het gebiedsfonds; 


• Een zo duidelijk mogelijk schema met geplande werkzaamheden, zodat omwonende 


vroegtijdig op de hoogte zijn; 


• Inschrijfmogelijkheid park bezichtiging; 


• Telefoonnummer van ons voor directe beantwoording van vragen.  


• Informatie over de prestatie (productie, CO2 besparing etc) van het park 


De projectwebsite is toegankelijk via de website solarfields.  


 


Afgelopen december heeft er een informatie bijeenkomst plaatsgevonden voor de “buren” 


van Dorhout Mees. De informatie bijeenkomst was ervoor bedoeld alle omwonenden de 


gelegenheid te bieden rechtstreeks in gesprek te gaan over de ontwikkelingen. Op deze avond 


hebben de geïnteresseerden  ons van input c.q. feedback voorzien.  


 


 







  


 


realizing your renewables 
 


 


Solarfields 


Leonard Springerlaan 19 


9727 KB  Groningen 


The Netherlands 


+31 (0)85 30 30 850 


info@solarfields.nl
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Samenvatting


In opdracht van Rho adviseurs bv heeft de Steekproef bv een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Strandgaperweg te 
Biddinghuizen in de gemeente Dronten, provincie Flevoland (zie Figuur 1). Het betreft 
een groot deel van het huidige golfterrein van Dorhout Mees.


De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om op deze locatie een 
zonnepark in te richten inclusief landschappelijke ontwikkeling. Hiervoor worden 
heipalen en kabelsleuven gegraven die mogelijk archeologische resten bedreigen.
In het plangebied bestaat de bodem uit een pakket klei met daaronder dekzand. De 
diepte van het dekzand ligt tussen de 0,2 meter boven de gemiddelde 
maaiveldhoogte van het plangebied (-2,8 m NAP, gerelateerd aan het parkeerterrein 
van Dorhout Mees) en 1,3 meter onder de gemiddelde maaiveldhoogte. In het 
dekzand kunnen nog sporen uit het mesolithicum en neolithicum bewaard zijn 
gebleven, met name dieper ingegraven grondsporen zoals haardkuilen kunnen nog 
bewaard zijn gebleven. Aangrenzend aan het plangebied werd op dieptes tussen de 
0,05 meter boven de gemiddelde maaiveldhoogte (-2,75 m NAP) en 1,25 meter 
onder de gemiddelde maaiveldhoogte (-4,05 m NAP) een oude bodem, paleosole, 
aangetroffen bij een eerder booronderzoek. Deze paleosole stamt uit het Allerød 
interstadiaal (circa 10.800 vC), een warmere periode in de laatste ijstijd. Uit deze 
periode kunnen nog resten van jagers-verzamelaars worden aangetroffen.


De voorgenomen ingrepen rijken tot een diepte van 0,7 meter onder het 
maaiveld voor kabelsleuven en minimaal 1,3 meter onder het maaiveld voor de 
heipalen. Vergeleken met de dieptes van het dekzand en de paleosole kan worden 
gesteld dat bij het slaan van de heipalen mogelijk archeologische resten worden 
aangetast in het hele plangebied. De aanleg van kabelsleuven is minder diep, maar 
daar waar het dekzand minder dan 0,7 meter onder het maaiveld ligt kunnen ook 
mogelijk archeologische resten worden verstoord. De beschikbare gegevens zijn niet 
voldoende om een nauwkeurig genoeg beeld te geven van het ondergrondse reliëf. In 
deze fase van het onderzoek is niet mogelijk om delen van het plangebied vrij te 
stellen van archeologisch onderzoek.


Selectieadvies (KNA 4.0 VS07) door dr. J. Jelsma, senior KNA-archeoloog/prospector:
Uit het bureauonderzoek blijkt dat er in het plangebied Strandgaperweg mogelijk 
resten uit het laat-paleolithicum tot neolithicum liggen. De diepte waarop mogelijk 
resten worden verwacht ligt tussen 0,2 meter boven de gemiddelde maaiveldhoogte   
(-2,8 m NAP) en 1,3 meter onder de gemiddelde maaiveldhoogte. De geplande 
verstoringsdieptes van de kabelsleuven, 0,7 meter onder het maaiveld, en de 
heipalen, minimaal 1,3 meter onder het maaiveld, vormen een bedreiging voor de 
archeologische resten. Geadviseerd wordt om archeologische vervolgonderzoek uit te 
voeren in de vorm van een inventariserend booronderzoek van 6 boringen per hectare
(uitgezonderd de vijvers en sloten binnen het plangebied). Hierbij kan nauwkeurig de 
diepte van het dekzand en de paleosole in kaart worden gebracht. Het oppervlak kan 
mogelijk worden ingeperkt wanneer de geplande ligging van de kabelsleuven bekend 
is. De bevoegde overheid, de gemeente Dronten, heeft aangegeven dat dit advies 
opgevolgd moet worden (mevr. E. Tichelaar; 24 september 2018).


Eventuele toevalsvondsten moeten worden gemeld bij het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Flevoland, mevrouw T. Heise-Roovers; Tel: 06-13243987 of 
tineke.heise@batavialand.nl







Figuur 1: Biddinghuizen, Strandgaperwerg: het plangebied op een uitsnede van de topografische 
kaart. Bron: opentopo.nl.







Tabel 1: Biddinghuizen, Strandgaperweg: administratieve gegevens


Provincie: Flevoland


Gemeente: Dronten


Plaats: Biddinghuizen


Toponiem: Strandgaperweg


Bevoegde overheid: Gemeente Dronten


Opdrachtgever: Rho Adviseurs bv


Oppervlakte: 83,8 ha


Hoogte: Circa -2,8 meter NAP


Centrumcoördinaat: 175 012 / 491 800


Onderzoeksmeldingsnr: 4632555100 


Utvoeringsperiode: augustus-september 2018


Onderzoeksdiepte: nvt


Fase onderzoek: Bureauonderzoek; definitief


Beheer documentatie: De Steekproef bv, E-depot RCE, Provinciaal 
Depot voor Bodemvondsten van Flevoland 
(Nieuw Land Erfgoed)







1. Inleiding


1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.0 LS01)


In opdracht van Rho adviseurs bv, vertegenwoordigd door de heer J. Posthumus, is een
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de 
Strandgaperweg te Biddinghuizen in de gemeente Dronten, provincie Flevoland (zie 
Figuur 1). Het betreft een groot deel van het huidige golfterrein van Dorhout Mees.


De aanleiding voor het onderzoek is het voornemen om op deze locatie een 
zonnepark in te richten inclusief landschappelijke ontwikkeling. Voor de zonnepanelen 
worden heipalen in de grond geslagen. Ter plaatse van de heipalen wordt de bodem 
minimaal 1,3 meter beneden het maaiveld verstoord. Voor de bekabeling van het 
terrein worden kabelsleuven gegraven met een verstoringsdiepte van 0,7 meter 
beneden het maaiveld. De exacte locatie van de ingegrepen zijn nog niet bekend.


Aansluitend, en deels overlappend in het westelijk deel, aan het plangebied 
heeft De Steekproef in het 2004 een archeologische booronderzoek uitgevoerd. 
Vastgesteld werd dat bij een meerderheid van de boringen in het gebied een 
paleosole, een overdekte bodem uit het Allerød interstadiaal (circa 10.800 vC), 
aanwezig was. De kans op jagers-verzamelaars resten uit de oude steentijd is reëel. 
Karterend vervolgonderzoek in het zuidelijke deel heeft echter geen archeologische 
resten opgeleverd. Wel werd vastgesteld dat het dekzand ook op een hoger niveau 
voorkwam.


Het doel van dit archeologisch bureauonderzoek is om vast te stellen of er 
binnen het plangebied aan Strandgaperweg archeologische waarden aanwezig 
kunnen zijn en of deze worden aangetast door de voorgenomen ingrepen. Het 
onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek waarbij een archeologisch 
verwachtingsmodel van het gebied is gemaakt aan de hand van beschikbare fysisch-
geografische, archeologische en historisch-geografische informatie. Hierbij zijn de 
archieven van RIJP (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) en het DINO loket 
geraadpleegd voor een uitvoerige beschrijving van de ondergrond. Tevens is er een  
zanddieptekaart van het plangebied gemaakt om de mogelijk archeologische niveaus 
in kaart te brengen. In combinatie met de geplande verstoringsdiepte wordt een advies
gegeven omtrent archeologisch vervolgonderzoek. 
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1.2 Locatiebeschrijving (KNA 4.0 LS02)


Het plangebied ligt ongeveer 4,5 kilometer ten zuidwesten van Biddinghuizen in het 
zuidoostelijk deel van Flevoland. De zuidgrens van de polder, het Veluwemeer, ligt 
circa 800 meter ten zuiden van het plangebied. Het gebied is circa 83,8 hectare groot
en beslaat het grootste deel van de golfbanen van het Dorhout Mees (zie Figuur 2). 
Het gebouw van Dorhout Mees, het golfcentrum, de winkel, het restaurant en het hotel
vallen buiten de geplande ingrepen en het plangebied. Ook de bossage in het 
noordoosten is niet opgenomen in de huidige plannen.


Figuur 2: Biddinghuizen, Strandgaperweg: luchtfoto van het plangebied waarbij het huidige 
gebruik als golfterrein duidelijk zichtbaar is. Bron: Publieke Dienstverlening op de 
Kaart.
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2. Bureauonderzoek


2.1 Bronnen


De gebruikte bronnen voor dit onderzoek zijn opgenomen aan het einde van dit 
rapport. Voor dit hoofdstuk is ARCHIS geraadpleegd en de rapporten van nabij 
gelegen onderzoeksterreinen. Kaarten met betrekking tot de fysische geografie in het 
plangebied zijn geraadpleegd. Tevens zijn voor het plangebied en de directe 
omgeving de boorgegevens die beschikbaar zijn op het DINO loket en boorgegevens 
van andere onderzoeken bestudeerd. 


2.2 Fysische geografie (KNA 4.0 LS04)


Het huidige gebruik als golfterrein zorgt voor een groot reliëf in de hoogte van het 
landschap. De maaiveld hoogtes van het het gebied variëren sterk van circa -0,5 
meter tot circa -3 meter NAP. Voor dit onderzoek is de gemiddelde maaiveldhoogte 
van plangebied vastgesteld op -2,8 meter NAP (zie Figuur 3). De locatie hiervan is het
parkeerterrein van Dorhout Mees (zwarte ster in Figuur 3). Hoogtes die verder in dit 
onderzoek worden vermeld worden gerelateerd aan deze gemiddelde 
maaiveldhoogte. Volgens een reconstructie van de pleistocene ondergrond van Vos en
De Vries ligt ter plaatse van het plangebied de top hiervan tussen de -4 meter NAP 
(1,2 meter beneden de gemiddelde maaiveldhoogte) en -2 meter NAP (0,8 meter 
boven de gemiddelde maaiveldhoogte).


Op de bodemkaart (niet weergegeven) is de bodem in het gehele plangebied 
geclassificeerd als Mn35a, een kalkrijke poldervaaggrond. De classificatie op basis 
van de geomorfologische kaart (niet weergegeven) is 2M72, een vlakte van 
getijafzettingen. 


Figuur 3: Biddinghuizen, Strandgaperweg: hoogtekaart van het plangebied. Ten gevolge van het 
gebruik als golfterrein wisselen de maaiveldhoogtes nogal. Voor dit onderzoek wordt de 
hoogte van het maaiveld, -2,8 m NAP,  gebruikt van het parkeerterrein van Dorhout 
Mees (zwarte ster). Bron: AHN 3.
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De bodem bestaat uit een dik pakket van oud en jong dekzand. Het dekzand is in de 
laatste ijstijd, het Weichselien, afgezet. Er heerste in deze periode een koud 
toendraklimaat in Nederland met maar weinig vegetatie. Hierdoor ontstonden op 
grote schaal zandverstuivingen. Dit is terug te vinden in de gelaagdheid van het oude 
dekzand. Het oude dekzand I en II worden van elkaar gescheiden door de Laag van 
Beuningen. Een grindige laag uit de koudste en droogste periode. In deze periode 
werd het fijne zand verstoven en bleef alleen het zwaardere grind liggen, een 
zogenaamde uitstuivingslaag.


Het jonge dekzand ligt op het oude dekzand en is afgezet in het laat-
Weichselien. In deze periode lag de temperatuur gemiddeld hoger. Door de toename 
van vegetatie in het landschap kreeg de verstuiving van het dekzand een meer lokaal 
karakter. Gelaagdheid komt vrijwel niet voor in het jonge dekzand. De Laag van 
Usselo is een bodem of veenlaag uit het Allerød-interstadiaal (circa 10.800 vC), een 
hogere temperatuur en meer neerslag zorgde voor de groei van vegetatie en 
bodemvorming. Pollenanalyse van de laag toonde een landschap aan dat begroeid 
raakte met berken en dennen. Nederland werd in deze periode bevolkt door jagers-
verzamelaars van de Tjonger/Federmessercultuur. Deze laag vormde ook de scheiding
tussen jong dekzand I en II. Direct ten zuiden en ten westen (deels overlappend) van 
het plangebied werd tijdens een inventariserend booronderzoek deze oude bodem 
(paleosole), de Laag van Usselo, in 21 van 34 boringen aangetroffen (Jelsma en 
Wulling 2004). De diepte van deze laag lag tussen de 0,05 meter boven de 
gemiddelde maaiveldhoogte (-2,75 m NAP) en 1,25 meter onder de gemiddelde 
maaiveldhoogte (-4,05 m NAP). 


In het jonge dekzand heeft podzolering van de bodem opgetreden. 
Aanwijzingen hiervoor zijn de boorprofielen van eerdere onderzoeken in de omgeving 
van het plangebied, waar nog een restant van een inspoelingslaag (B-horizont) 
aanwezig was in het jonge dekzand (Jelsma 2005). 


Op de paleogeografisch reconstructie van Vos en De Vries uit 2013 ligt tijdens 
het begin van het holoceen, het oostelijk deel van het plangebied in een beekdal (zie 
Figuur 4). Tijdens een archeologische begeleiding pal ten zuiden van het plangebied 
werden sporen van een vlechtende geul aangetroffen. De Laag van Usselo die 
kenmerkend is voor de paleosole (oude bodem) van het Allerød-interstadiaal werd 
tijdens de begeleiding op talrijke plaatsen waargenomen, er werden echter geen 
archeologische vondsten gedaan (Exaltus 2005). 


Omstreeks het laat-neolithicum lag het plangebied volledig in een nat en venig 
gebied. Door temperatuurstijgingen en overstromingen konden grote meren ontstaan. 
Na het afgraven van het veen tijden de middeleeuwen kon de zee doordringen tot in 
het plangebied. Hierdoor ontstond in de middeleeuwen de Zuiderzee (zie Figuur 4). 
Het veen werd sterk aangetast door erosie en werd met klei opnieuw afgezet als een 
detritus-achtig pakket. Onder invloed van de zee werd een pakket klei in de Zuiderzee
afgezet. Langs de kusten van de Zuiderzee mengde de klei zich met het zand, 
waardoor het zandgehalte van de klei hier hoger is. De aanleg van de afsluitdijk in de 
jaren dertig van de 20e eeuw sloot de Zuiderzee af van de Waddenzee. De Zuiderzee 
werd een zoetwatermeer, het IJselmeer. Een dunne laag van zoetwaterafzetting kon 
worden gevormd. Door de landbouw in Flevoland zijn de bovenste lagen van de 
bodem echter opgenomen in de moderne bouwvoor en nog maar zelden herkenbaar. 
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Figuur 4: Biddinghuizen, Strandgaperweg: paleogeografische reconstructies vanaf het holoceen. 
Omstreeks het laat-neolithicum (2750 vC) lag het plangebied in een uitgestrekt 
veenmoeras. In de middeleeuwen (1500 nC) lag het volledig onder de Zuiderzee. Bron: 
Vos en De Vries 2013.
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2.3 Archeologie (KNA 4.0 LS04)


Figuur 5: Biddinghuizen, Strandgaperweg: uitsnede van de Archiskaart met daarop de 
zaaknummers van de in de omgeving van het plangebied gelegen vindplaatsen en 
onderzoeksmeldingen. Bron: ARCHIS.
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Tabel 2: Biddinghuizen, Strandgaperweg: overzicht vondst- en onderzoeksmeldingen.


Vondstmeldingen Omschrijving


2868327100 Kavel Y96, drie stenen netverzwaarders (mesolithicum-nieuwe tijd 
laat), runderbot (vroeg neolithicum A - nieuwe tijd laat)


2868132100 Kavel Y52, dierlijke botten (mesolithicum - vroege middeleeuwen C)


3050632100 Kavel Y97, opgegeven scheepswrak (nieuwe tijd)


2868279100 Kavel Y82, houten kam (late middeleeuwen - nieuwe tijd)


Onderzoeksmeldingen Omschrijving


2057451100 Inventariserend booronderzoek, Jelsma en Wullink 2004. Vervolg in 
de vorm van karterend onderzoek voor deel van het terrein. 


2101158100 Karterend booronderzoek, Jelsma en Wullink 2005. Geen 
archeologische waarden aangetroffen.


2103701100 Archeologische begeleiding, Exaltus en Vissinga 2005. Allerød 
paleosole waargenomen.


2216892100 Onderwateronderzoek d.m.v. duikinspecties, Van den Brenk en 
Waldus 2008. Geen vervolg.


2251479100 Archeologische veldkartering, rapport niet digitaal beschikbaar


2337225100 Archeologische bureauonderzoek, niet-rapportplichtige 
onderzoeksmelding


2393001100 Inventariserend booronderzoek, De Roller 2013. Geen 
vervolgadvies.


Hieronder worden de bekende archeologische vondsten en onderzoeken binnen een 
zone van circa een kilometer rondom het plangebied Strandgaperweg besproken. De 
locaties van de meldingen zijn in Figuur 5 terug te vinden en een korte beschrijving 
staat in Tabel 2.  


In de kavels rondom het plangebied zijn vier archeologische vondstmeldingen 
geregistreerd in ARCHIS (zie Tabel 2). De dateringen van de vondsten lopen nogal 
uiteen, van het mesolithicum tot de nieuwe tijd. Het scheepswrak (3050632100) was 
in erg slechte staat en werd in de jaren zestig al uitgegraven. De overige 
vondstmeldingen betreffen losse vondsten.


Van een veldkartering (2251479100) en een bureauonderzoek (2337225100)
zijn de rapporten niet digitaal oproepbaar. Een duikinspectie (2216892100), en het 
bijbehorende vooronderzoek, in het Veluwemeer, voegen geen relevante informatie 
toe aan dit bureauonderzoek. De onderzoeken van de Steekproef in 2004 en 2005 
zijn in dit kader wel van belang. In de voorgaande paragraaf zijn al de belangrijkste 
resultaten van de booronderzoeken (2057451100 en 2101158100) en de 
archeologische begeleiding (2103701100) al besproken voor het fysisch-geografische
kader van het het gebied. Van bodemvorming werd nog een restant van een B-
horizont aangetroffen, maar de top van het dekzand was sterk aangetast door erosie. 
De aangetroffen Allerød paleosole duidde een warmere periode aan in de late 
steentijd. In deze periode waren jagers-verzamelaars van de 
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Tjonger/Federmessercultuur actief in Nederland. Een waarderend onderzoek werd 
uitgevoerd om mogelijk archeologische resten hiervan in kaart te brengen 
(2101158100). Er werden echter geen archeologische resten aangetroffen en het 
terrein werd vrijgegeven voor verdere ontwikkeling. Tijdens de begeleiding ten zuiden 
van het plangebied in 2005 (2103701100) werd de paleosole herkend, maar werden
ook geen archeologische resten gevonden. Ongeveer een kilometer ten noorden van 
het plangebied is langs de oevers van de Kokkeltocht een inventariserend 
booronderzoek uitgevoerd (2393001100). De voorgenoemde paleosole is hier niet 
herkend.
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2.4 Historische geografie (KNA 4.0 LS03)
De historische geografie van het plangebied is relatief kort. Pas met de inpoldering 
van Oostelijk Flevoland in de jaren vijftig van de 20e eeuw konden mensen het gebied 
weer bewonen. De kavels zoals deze in de jaren vijftig werd ingedeeld, bleven tot 
vandaag nog nagenoeg hetzelfde (zie Figuur 6). Binnen de grenzen van het 
plangebied hebben geen gebouwen gestaan.


Figuur 6: Biddinghuizen, Strandgaperweg: uitsneden uit de historisch-topografisch kaarten van 
1962 en 1997. Bron: topotijdreis.nl.
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2.5 Archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.0 LS05)
Op de gemeentelijke beleidskaart van Dronten ligt het plangebied in een zone van 
Archeologische waardevol gebied 4. Hiervoor geldt dat er sprake is van een 
gematigde archeologische verwachting. Voor deze verwachting is een ruim 
vrijstellingscriterium opgesteld van 1,7 hectare. Alleen grote incidentele ontwikkelingen
zullen archeologische onderzocht moeten worden om de archeologische verwachting 
te specificeren (Eimerman et al. 2009). 


Voor het ruim 83 hectare grote plangebied aan de Strandgaperweg is een 
archeologische verwachting opgesteld op basis van de bekende archeologische en 
fysische gegevens (zie Tabel 3).


De moderne Flevopolder is een volledig door de mens beïnvloed landschap. Uit 
de voorgaande paragrafen is af te leiden dat het landschap er in het verleden heel 
anders heeft uitgezien. Tot de vernatting van het land omstreeks het midden- tot laat-
neolithicum, was het plangebied toegankelijk voor de mens. Op de paleogeografische
reconstructie van het gebied loopt er een beekdal door het oostelijk deel van het 
plangebied. Sporen van een vlechtende geul zijn in de archeologische begeleiding pal
ten zuiden van het plangebied terug gevonden. De hogere zandgronden aan de 
randen van het beekdal waren voor de prehistorische mensen aantrekkelijke plaatsen 
om zich te (tijdelijk) te vestigen door de toegang tot vers water en goede jacht- en 
visgronden.


In de top van de jonge dekzandgronden kunnen nog sporen bewaard zijn 
gebleven uit het mesolithicum en neolithicum. Archeologische grondsporen kunnen 
ook nog worden aangetroffen wanneer de top van het dekzand deels is verdwenen. 
Onder het jonge dekzand op het niveau van het Allerød paleosole kunnen mogelijk 
nog resten bewaard zijn gebleven uit het laat-paleolithicum. Archeologische sporen uit
de steentijd kunnen in de vorm van (tijdelijke) kampen, haardkuilen en resten van jacht
en visserij bewaard zijn gebleven. 


Om de gevolgen van de voorgenomen plannen in het plangebied voor de 
mogelijk aanwezige archeologische waarden in kaart te brengen is een 
zanddieptekaart opgesteld voor het plangebied (zie Figuur 7 en 8). Deze kaart is tot 
stand gekomen door de boorgegevens van het DINO loket te bestuderen. Deze 
boorgegevens bestaan uit 70 boringen, die voornamelijk in de jaren zestig van de 20e


eeuw zijn uitgevoerd door de RIJP (Rijksdienst IJsselmeerpolders), tegenwoordig 
onderdeel van Rijkswaterstaat. Ook 34 boringen van het inventariserend 
booronderzoek van de Steekproef uit 2004 (Jelsma en Wullink 2004) dat aan het 
plangebied grenst zijn hierbij gebruikt. Deze gegevens zijn in Appendix II opgenomen. 
De dieptes van het zand en de paleosole zijn gekalibreerd naar een huidig gemiddeld 
maaiveldhoogte van het parkeerterrein van Dorhout Mees (-2,8 meter NAP, zie Figuur 
3).


De voorgenomen ingrepen in de bodem bestaan uit het graven van 
kabelsleuven en het slaan van heipalen. De verstoringsdiepte van de kabelsleuven 
bedraagt 0,7 meter beneden maaiveld en de de heipalen minimaal 1,3 meter 
beneden maaiveld. Het is duidelijk dat door de aanpassing van het gebied als 
golfterrein er een groot reliëf is ontstaan. Omdat de locatie van de ingrepen nog niet 
bekend zijn kunnen er geen specifieke uitspraken worden gedaan over de mate van 
de lokale verstoringen. Ten opzichte van de gemiddelde hoogte van het huidige 
maaiveld, van -2,8 meter NAP, ligt de top van het dekzand tussen 0,2 meter boven de 
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gemiddelde maaiveldhoogte (-2,6 meter NAP) en 1,3 meter onder de gemiddelde 
maaiveldhoogte (-4,1 meter NAP) (zie Figuur 7 en Appendix II).
In het westelijk en zuidwestelijk deel ligt het dekzand hoger (zie Figuur 7, rood-oranje 
delen). Voor dit deel geven de boorstaten van het booronderzoek van de Steekproef 
uit 2004 een accurater en gedetailleerder beeld. De dieptes van het zand kunnen we 
vergelijken met de verstoringsdieptes van de voorgenomen ingrepen. In het westelijk 
deel van het plangebied ligt de top van het zand hoger dan 0,7 meter beneden de 
gemiddelde maaiveldhoogte (-3,5 meter NAP) (donkerbruin in Figuur 8). Zowel de 
kabelsleuven als de heipalen zullen het zand sterk verstoren waardoor lokaal 
mogelijke archeologische waarden worden aangetast. In het overige deel van het 
plangebied lijkt het zand dieper dan 0,7 meter beneden de gemiddelde 
maaiveldhoogte te liggen (lichtbruin in Figuur 8). Heipalen kunnen ook in deze delen 
het zand en daarmee mogelijke archeologische resten verstoren. De aanleg van 
kabelsleuven in deze delen kan mogelijk het zand en de archeologie onaangetast 
laten. Dit is echter op basis van de gemiddelde genomen maaiveld hoogte van -2,8 
meter NAP. Lokale hoogteverschillen van het maaiveld en zanddiepte kunnen er toe 
leiden dat ook in deze delen het zand en de archeologie met de aanleg van 
kabelsleuven wordt aangetast.


De diepte van de Allerød paleosole lag tussen de 0,05 met boven de 
gemiddelde maaiveldhoogte (-2,75 meter NAP) en 1,25 meter beneden de 
gemiddelde maaiveldhoogte (-4,05 meter NAP) (zie Appendix II). In het westelijk 
plangebied van het booronderzoek van de Steekproef uit 2004 ligt de paleosole 
gemiddeld op een diepte van 0,9 meter beneden de gemiddelde maaiveldhoogte      
(-3,7 meter NAP). In het zuidelijk plangebied van hetzelfde onderzoek is de diepte 
gemiddeld genomen 0,3 meter beneden de gemiddelde maaiveldhoogte (-3,1 meter 
NAP) (Jelsma en Wullink 2004). Uit de boordata van het DINO loket werd negen keer
een laag geïdentificeerd dat mogelijk het Allerød paleosole was. De gemiddelde 
diepte van deze laag was 1,1 meter onder de gemiddelde maaiveldhoogte (-3,9 
meter NAP, zie Appendix II). Het is mogelijk dat de voorgenomen plannen naast het 
jonge dekzand ook archeologie uit de oude steentijd in deze oudere laag aantast.


Wat betreft recentere archeologie moet men in Flevoland altijd beducht zijn op 
de mogelijkheid van begraven scheepswrakken en resten hiervan. 
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Figuur 7: Biddinghuizen, Strandgaperweg: zanddieptekaart op basis van beschikbare 
boorgegevens uit het DINO loket en het aangrenzende booronderzoek van de 
Steekproef uit 2004. In het zuidwestelijk deel ligt het zand hoger (rood-oranje delen).


Figuur 8: Biddinghuizen, Strandgaperweg: versimpelde weergave van de zanddieptekaart uit 
Figuur 7. In de donkerbruine delen ligt het zand hoger dan 0,7 meter beneden de 
gemiddelde maaiveldhoogte, hiermee worden deze delen aangetast door de 
voorgenomen verstoringen. In het lichtbruine deel ligt de top van het zand dieper dan 
0,7 meter beneden de gemiddelde maaiveldhoogte,  de voorgenomen heipalen kunnen 
het zand op deze diepte aantasten.
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Tabel 3: Biddinghuizen, Strandgaperweg: specificatie archeologische verwachting.


Datering: Laat-paleolithicum Mesolithicum – neolithicum


Complex: (jacht)kamp, tijdelijke nederzetting (jacht) kamp, (tijdelijke) nederzetting


Omvang: Onbekend Onbekend


Diepteligging: Tussen 0,05 m (-2,75 m NAP) en 
-1,25 m (-4,05 m NAP) t.o.v. maaiveld


0,2 m (-2,6 m NAP) tot 1,3 m (-4,1 m 
NAP) t.o.v. maaiveld 


Locatie Onbekend Onbekend


Prospectiekenmerken: Laag van Usselo, 
veenlaagje/zwartzandig


Jong dekzand


Mogelijke 
verstoringen:


Erosie, sloten, graafwerkzaamheden 
voor inpoldering en golfterrein


Erosie, sloten, graafwerkzaamheden 
voor inpoldering en golfterrein
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3. Conclusies en Advies (KNA 4.0 VS07)


Belangrijkste resultaten
In het plangebied bestaat de bodem uit een pakket klei met daaronder dekzand. De 
diepte van het dekzand ligt tussen de 0,2 meter boven de gemiddelde 
maaiveldhoogte van het plangebied (-2,8 m NAP, gerelateerd aan het parkeerterrein 
van Dorhout Mees) en 1,3 meter onder de gemiddelde maaiveldhoogte. In het 
dekzand kunnen nog sporen uit het mesolithicum en neolithicum bewaard zijn 
gebleven, met name dieper ingegraven grondsporen zoals haardkuilen kunnen nog 
bewaard zijn gebleven. Aangrenzend aan het plangebied werd op dieptes tussen de 
0,05 meter boven de gemiddelde maaiveldhoogte (-2,75 m NAP) en 1,25 meter 
onder de gemiddelde maaiveldhoogte (-4,05 m NAP) een oude bodem, paleosole, 
aangetroffen bij een eerder booronderzoek. Deze paleosole stamt uit het Allerød 
interstadiaal (circa 10.800 vC), een warmere periode in de laatste ijstijd. Uit deze 
periode kunnen nog resten van jagers-verzamelaars worden aangetroffen.


De voorgenomen ingrepen rijken tot een diepte van 0,7 meter onder het 
maaiveld voor kabelsleuven en minimaal 1,3 meter onder het maaiveld voor de 
heipalen. Vergeleken met de dieptes van het dekzand en de paleosole kan worden 
gesteld dat bij het slaan van de heipalen mogelijk archeologische resten worden 
aangetast in het hele plangebied. De aanleg van kabelsleuven is minder diep, maar 
daar waar het dekzand minder dan 0,7 meter onder het maaiveld ligt kunnen ook 
mogelijk archeologische resten worden verstoord. De beschikbare gegevens zijn niet 
voldoende om een nauwkeurig genoeg beeld te geven van het ondergrondse reliëf. In 
deze fase van het onderzoek is niet mogelijk om delen van het plangebied vrij te 
stellen van archeologisch onderzoek.


Selectieadvies (KNA 4.0 VS07) door dr. J. Jelsma, senior KNA-archeoloog
Uit het bureauonderzoek blijkt dat er in het plangebied Strandgaperweg mogelijk 
resten uit het laat-paleolithicum tot neolithicum liggen. De diepte waarop mogelijk 
resten worden verwacht ligt tussen 0,2 meter boven de gemiddelde maaiveldhoogte   
(-2,8 m NAP) en 1,3 meter onder de gemiddelde maaiveldhoogte. De geplande 
verstoringsdieptes van de kabelsleuven, 0,7 meter onder het maaiveld, en de 
heipalen, minimaal 1,3 meter onder het maaiveld, vormen een bedreiging voor de 
archeologische resten. Geadviseerd wordt om archeologische vervolgonderzoek uit te 
voeren in de vorm van een inventariserend booronderzoek van 6 boringen per hectare
(uitgezonderd de vijvers en sloten binnen het plangebied). Hierbij kan nauwkeurig de 
diepte van het dekzand en de paleosole in kaart worden gebracht. Het oppervlak kan 
mogelijk worden ingeperkt wanneer de geplande ligging van de kabelsleuven bekend 
is. De bevoegde overheid, de gemeente Dronten, bepaalt of dit advies moet worden 
opgevolgd.


Als bij toekomstig graafwerk onverhoopt toch archeologische vondsten worden 
gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, dan dient daarvan 
direct melding te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015, artikel
5.10 & 5.11. De bevoegde overheid, de gemeente Dronten, heeft aangegeven dat dit
advies opgevolgd moet worden (mevr. E. Tichelaar; 24 september 2018).


Eventuele toevalsvondsten moeten worden gemeld bij het Provinciaal Depot voor 
Bodemvondsten Flevoland, mevrouw T. Heise-Roovers; Tel: 06-13243987 of 
tineke.heise@batavialand.nl.
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paleolithicum:                         
paleolithicum vroeg: tot 300.000 BP
paleolithicum midden: 300.000 - 35.000 BP
paleolithicum laat: 35.000 BP – 8.800 vC
paleolithicum laat A: 35.000 - 18.000 BP
paleolithicum laat B: 18.000 BP – 8.800 vC


mesolithicum:       
mesolithicum vroeg: 8.800 - 7.100 vC
mesolithicum midden: 7.100 - 6.450 vC
mesolithicum laat: 6.450 - 4.900 vC


    neolithicum:
neolithicum vroeg: 5.300 - 4.200 vC
neolithicum vroeg A: 5.300 - 4.900 vC
neolithicum vroeg B: 4.900 - 4.200 vC
neolithicum midden: 4.200 - 2.850 vC
neolithicum midden A: 4.200 - 3.400 vC
neolithicum midden B: 3.400 - 2.850 vC
neolithicum laat: 2.850 - 2.000 vC
neolithicum laat A: 2.850 - 2.450 vC
neolithicum laat B: 2.450 - 2.000 vC


    bronstijd: 
bronstijd vroeg: 2.000 - 1.800 vC
bronstijd midden: 1.800 - 1.100 vC
bronstijd midden A: 1.800 - 1.500 vC
bronstijd midden B: 1.500 - 1.100 vC
bronstijd laat: 1.100 - 800 vC


Pleistoceen: 2,5 miljoen - 10.000 BP


Saalien
Weichselien


ijzertijd:
ijzertijd vroeg: 800 - 500 vC
ijzertijd midden: 500 - 250 vC
ijzertijd laat: 250 - 12 vC


romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg: 12 vC - 70 nC
romeinse tijd vroeg A: 12 vC - 25 nC
romeinse tijd vroeg B: 25 - 70 nC
romeinse tijd midden: 70 - 270 nC
romeinse tijd midden A: 70 - 150 nC
romeinse tijd midden B: 150 - 270 nC
romeinse tijd laat: 270 - 450 nC
romeinse tijd laat A: 270 - 350 nC
romeinse tijd laat B: 350 - 450 nC


middeleeuwen: 
middeleeuwen vroeg: 450 - 1.050 nC
middeleeuwen vroeg A: 450 - 525 nC
middeleeuwen vroeg B: 525 - 725 nC
middeleeuwen vroeg C: 725 - 900 nC
middeleeuwen vroeg D: 900 - 1.050 nC
middeleeuwen laat: 1.050 - 1.500 nC
middeleeuwen laat A: 1.050 - 1.250 nC
middeleeuwen laat B: 1.250 - 1.500 nC


nieuwe tijd: 
nieuwe tijd vroeg: 1.500 - 1.650 nC
nieuwe tijd midden: 1.650 - 1.850 nC
nieuwe tijd laat: 1.850 – heden


vC.: voor Christus
nC: na Christus
BP: Before Present; Present = 1950


200.000 - 130.000 BP
116.000 - 10.000 BP


Holoceen: 10.000 BP - heden


Appendix I: Archeologische periode-indeling


Elsterien 475.000 - 410.000 BP







Zanddieptes DINO/RIJP boorgegevens en Steekproefonderzoek (Jelsma en Wullink 2004)


Opmerkingen
B26F0058 -2,91 1 -3,91 -1,11 1 -3,91 -1,11 zeer fijn zand met veenlaagjes
B26F0074 -2,6 1,2 -3,8 -1
B26F0158 -2,6 1,2 -3,8 -1
B26F0621 -2,69 0,95 -3,64 -0,84
B26F0717 -2,69 1,02 -3,71 -0,91
B26F0718 -2,69 1 -3,69 -0,89
B26F0721 -2,69 1 -3,69 -0,89
B26F0722 -2,69 0,98 -3,67 -0,87
B26F0723 -2,69 0,95 -3,64 -0,84
B26F0724 -3,02 0,98 -4 -1,2
B26F0725 -3,02 0,98 -4 -1,2
B26F0726 -2,69 0,97 -3,66 -0,86
B26F0727 -2,69 1,02 -3,71 -0,91
B26F0728 -2,69 1 -3,69 -0,89
B26F0729 -2,69 0,92 -3,61 -0,81 1,22 -3,91 -1,11 5 cm veenlaag
B26F0730 -2,69 0,98 -3,67 -0,87
B26F0731 -2,69 0,93 -3,62 -0,82
B26F0732 -2,69 0,98 -3,67 -0,87 1,28 -3,97 -1,17 5 cm veenlaag
B26F0733 -2,69 0,88 -3,57 -0,77
B26F0734 -2,69 0,97 -3,66 -0,86
B26F0735 -2,69 0,94 -3,63 -0,83
B26F0736 -2,69 0,97 -3,66 -0,86
B26F0737 -2,72 0,94 -3,66 -0,86
B26F0738 -2,72 1,02 -3,74 -0,94 zwak humeus
B26F0739 -2,72 0,93 -3,65 -0,85 zwak humeus
B26F0740 -2,69 0,84 -3,53 -0,73 1,12 -3,81 -1,01 14 cm veenlaag
B26F0742 -2,69 0,85 -3,54 -0,74
B26F0743 -2,72 0,83 -3,55 -0,75
B26F0746 -2,72 0,9 -3,62 -0,82
B26F0747 -2,72 0,88 -3,6 -0,8
B26F0748 -2,72 1 -3,72 -0,92


Boring 
nummer


Oud maaiveld 
(m NAP)


Top dekzand 
(m 
-maaiveld)


Top 
dekzand 
(m NAP)


Top dekzand 
t.o.v. huidig 
maaiveld (-2,8 
m NAP)


Diepte 
paleosole 
(m 
-maaiveld)


Paleosole 
(m NAP)


Paleosole t.o.v. 
huidig 
maaiveld (-
2,8m NAP)


Appendix II







Opmerkingen
Boring 
nummer


Oud maaiveld 
(m NAP)


Top dekzand 
(m 
-maaiveld)


Top 
dekzand 
(m NAP)


Top dekzand 
t.o.v. huidig 
maaiveld (-2,8 
m NAP)


Diepte 
paleosole 
(m 
-maaiveld)


Paleosole 
(m NAP)


Paleosole t.o.v. 
huidig 
maaiveld (-
2,8m NAP)


B26F0749 -2,72 1,16 -3,88 -1,08
B26F0750 -2,72 1,21 -3,93 -1,13
B26F0751 -2,72 1,28 -4 -1,2
B26F0752 -2,72 1,16 -3,88 -1,08 matig humeus
B26F0753 -2,72 1,1 -3,82 -1,02 zwak humeus
B26F0755 -2,72 0,93 -3,65 -0,85
B26F0758 -2,72 1,05 -3,77 -0,97
B26F0765 -2,72 1,21 -3,93 -1,13 1,23 -3,93 -1,13 11 cm zandlaag, zwak humeus
B26F0769 -2,72 1,08 -3,8 -1
B26F0772 -2,72 1,04 -3,76 -0,96
B26F0774 -2,67 1,04 -3,71 -0,91
B26F0891 -2,72 0,97 -3,69 -0,89 matig humeus
B26F0892 -2,72 1 -3,72 -0,92
B26F0896 -2,62 1,2 -3,82 -1,02
B26F0898 -2,62 1,17 -3,79 -0,99
B26F0901 -2,62 1,19 -3,81 -1,01
B26F0902 -2,62 1,04 -3,66 -0,86
B26F0903 -2,72 1,12 -3,84 -1,04
B26F0904 -2,72 1,16 -3,88 -1,08 1,18 -3,9 -1,1 4 cm veenlaag
B26F0907 -2,85 1,09 -3,94 -1,14
B26F0908 -2,85 1,27 -4,12 -1,32
B26F0910 -2,72 1,2 -3,92 -1,12
B26F0911 -2,72 1,17 -3,89 -1,09
B26F0912 -2,72 1,23 -3,95 -1,15 1,29 -4,01 -1,21 5 cm veenlaag
B26F0913 -2,72 1,25 -3,97 -1,17
B26F0914 -2,72 1,23 -3,95 -1,15
B26F0915 -2,72 1,05 -3,77 -0,97
B26F0916 -2,67 1 -3,67 -0,87
B26F0917 -2,67 1,11 -3,78 -0,98
B26F0918 -2,85 1,02 -3,87 -1,07
B26F0919 -2,85 1,02 -3,87 -1,07
B26F0921 -2,67 1,12 -3,79 -0,99
B26F0922 -2,67 1,19 -3,86 -1,06







Opmerkingen
Boring 
nummer


Oud maaiveld 
(m NAP)


Top dekzand 
(m 
-maaiveld)


Top 
dekzand 
(m NAP)


Top dekzand 
t.o.v. huidig 
maaiveld (-2,8 
m NAP)


Diepte 
paleosole 
(m 
-maaiveld)


Paleosole 
(m NAP)


Paleosole t.o.v. 
huidig 
maaiveld (-
2,8m NAP)


B26F0923 -2,67 1 -3,67 -0,87 1,24 -3,91 -1,11 15 cm veenlaag
B26F0924 -2,67 1 -3,67 -0,87 zwak humeus
B26F0925 -2,67 1 -3,67 -0,87
B26F0926 -2,67 1,01 -3,68 -0,88 1,06 -3,73 -0,93 6 cm veenlaag
B26F0933 -2,67 1,03 -3,7 -0,9
B26F0934 -2,67 1,12 -3,79 -0,99
IVO01 -2,421 0,83 -3,251 -0,451
IVO02 -2,669 0,62 -3,289 -0,489 0,9 -3,569 -0,769
IVO03 -2,717 0,6 -3,317 -0,517 0,9 -3,617 -0,817
IVO04 -2,759 0,6 -3,359 -0,559 1 -3,759 -0,959
IVO05 -1,603 1,8 -3,403 -0,603 2,45 -4,053 -1,253
IVO06 -2,622 0,75 -3,372 -0,572 1 -3,622 -0,822
IVO07 -2,598 0,55 -3,148 -0,348
IVO08 -2,711 0,65 -3,361 -0,561
IVO09 -2,703 0,6 -3,303 -0,503 1 -3,703 -0,903
IVO10 -3,066 0,15 -3,216 -0,416 0,5 -3,566 -0,766
IVO11 -2,131 0,9 -3,031 -0,231
IVO12 -2,935 0 -2,935 -0,135 0,1 -3,035 -0,235
IVO13 -2,246 0,6 -2,846 -0,046 1 -3,246 -0,446
IVO14 -2,452 0,3 -2,752 0,048 0,8 -3,252 -0,452
IVO15 -2,364 0,55 -2,914 -0,114 1 -3,364 -0,564
IVO16 -2,087 0,75 -2,837 -0,037
IVO17 -2,264 0,65 -2,914 -0,114 0,75 -3,014 -0,214
IVO18 -2,972 0 -2,972 -0,172
IVO19 -2,762 0 -2,762 0,038
IVO20 -2,223 0,55 -2,773 0,027
IVO21 -2,059 0,6 -2,659 0,141 0,95 -3,009 -0,209
IVO22 -2,239 0,65 -2,889 -0,089 0,7 -2,939 -0,139
IVO23 -2,21 0,45 -2,66 0,14 0,65 -2,86 -0,06
IVO24 -2,104 0,5 -2,604 0,196
IVO25 -2,155 0,45 -2,605 0,195 0,6 -2,755 0,045
IVO26 -2,343 0,7 -3,043 -0,243
IVO27 -2,494 0,6 -3,094 -0,294







Opmerkingen
Boring 
nummer


Oud maaiveld 
(m NAP)


Top dekzand 
(m 
-maaiveld)


Top 
dekzand 
(m NAP)


Top dekzand 
t.o.v. huidig 
maaiveld (-2,8 
m NAP)


Diepte 
paleosole 
(m 
-maaiveld)


Paleosole 
(m NAP)


Paleosole t.o.v. 
huidig 
maaiveld (-
2,8m NAP)


IVO28 -2,566 0,65 -3,216 -0,416 0,65 -3,216 -0,416
IVO29 -2,438 0,55 -2,988 -0,188
IVO30 -3,073 0 -3,073 -0,273 0,4 -3,473 -0,673
IVO31 -2,39 0,87 -3,26 -0,46 0,9 -3,29 -0,49
IVO32 -2,47 0,7 -3,17 -0,37
IVO33 -2,645 0,5 -3,145 -0,345 0,61 -3,255 -0,455
IVO34 -2,42 0,76 -3,18 -0,38
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datum 4-9-2018
dossiercode    20180904-37-18675


Geachte heer/mevrouw Jan-Jacob Posthumus,


U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.


Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch gegenereerd op
basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante
waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk
laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van uw plan.


Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.


Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl


_________________________________________________________________________


Uitgangspuntennotitie normale procedure


1. Inleiding


Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening
1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de waterhuishoudkundige
aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument
om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de
waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.


De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de normale procedure.
Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen
waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief
vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze
uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het overleg.


De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie waterthema's
'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt, dat het vertrekpunt vormt
bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de randvoorwaarden en kan eveneens herleiden
waarop deze gebaseerd zijn.


2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf







2.1. Thema veiligheid 


2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde


Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het
waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame waterkeringen
anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.


2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde


Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen
buitendijkse gebieden tegen hoog water.


Het plangebied ligt niet buitendijks.


Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen
uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.


2.2. Thema Voldoende Water


2.2.1 Wateroverlast


Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.


Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.


Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het
verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om
piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft
behouden.


Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met Wordt nader
bepaald m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.


Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 4,0% van waarbij 6,0% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie
toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.


* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan betekent dit dat uw
plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied verschillen.


Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening van aan te
leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard oppervlak van
90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het
uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).







Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te worden. Indien dit
niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde peilgebied zijn of eventueel
benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan. De reeds aanwezige ruimte voor
berging mag niet afnemen.


Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig
om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U kunt contact opnemen
met het waterschap om de aanpak te bespreken.


Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake is van
afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.


Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is de
bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij maatgevende
gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.


2.2.2 Goed functionerend watersysteem


Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het
(maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de
feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en
reageren in extreme situaties.


Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem


Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten
aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de internetsite 
www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.


In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken
en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.


Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het waterschap betrokken
wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke
goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.


Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar moeten zijn. Ter
plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van bruggen in plaats van duikers.
In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in
(hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide
zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1 of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.


Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:


● een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
● bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
● een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.


Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.


De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide watergangen
bedraagt:


● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;







● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.


Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:


- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.


Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.


Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:


Het ontwerp van de watergang inclusief talud:


● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.


Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:


● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.


Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:


● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.


Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:


Het ontwerp van de watergang inclusief talud:


● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.


Het ontwerp te waterlaat plaats:


● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.


Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor de berging
van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden blijft. Gemeenten zullen
hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.


Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.







2.2.3 Anticiperen op watertekort


Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de
nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.


Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter
binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog op toekomstige watertekorten
is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.


Randvoorwaarde(n)
 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet
wenselijk.


De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat
herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.


Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.


In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van droogte, om
wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.


In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:


● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.


In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.


Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.


Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.


Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.


2.3. Thema Schoon Water


2.3.1 Goede structuurdiversiteit


Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.


Uitgangspunt
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de dimensionering
van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.


Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed
door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere
kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende watercirculatie.Negatieve chemische
beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt
voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van
waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten
binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken







van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem
uitgevoerd worden.


In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij wordt
rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van duurzame oevers, het
acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een helling van 1:2. Natuurvriendelijke
oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler talud worden toegepast.
Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.


Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.


Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve van de
waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.


Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend. Deze zijn
bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en water voor natuur
onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.


Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een vuilrooster
noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark mogelijk is.


Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter.
Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een
goed chemisch en ecologisch functioneren.


Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen van
de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).


Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 m diep. 15
tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is dus ondieper dan
1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3
meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.


In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk van
het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]


 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit


Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.


UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.Verontreinigingen
worden voorkomen of aangepakt bij de bron.


Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.


Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden verboden door het
waterschap.


2.3.3 Goed omgaan met afvalwater


Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.







Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de
nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.


Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend"
gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.


Randvoorwaarde(n)


Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.


In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.


Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).


Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het
afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.


Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het afstromend
hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend hemelwater dat niet onder
schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is worden afgevoerd via een
(in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De
afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement.


In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u mee over de
verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap. Er wordt de volgende
voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding


___________________________________________________________________________________


Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.


De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.


Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.


Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een


bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige


documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en


pas.natura2000.nl.


Berekening Situatie 1


Kenmerken


Samenvatting emissies


Depositiekaart


Depositieresultaten


Gedetailleerde emissiegegevens


RmV1oLBGcuk3 (13 juli 2018)


pagina 1/6







Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie


- -


Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk


- RmV1oLBGcuk3


Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen


13 juli 2018, 15:52 2018 Berekend voor Wnb.


Totale emissie Situatie 1


NOx 9,67 kg/j


NH3 < 1 kg/j


Resultaten
Hectare met


hoogste bijdrage
(mol/ha/j)


Natuurgebied Bijdrage


- -


Toelichting
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Locatie
Situatie 1


Emissie
Situatie 1


Bron
Sector


Emissie NH3 Emissie NOx


Bron 1
Wegverkeer | Buitenwegen


< 1 kg/j 9,67 kg/j
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Depositie
natuur-


gebieden


Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied


Habitatrichtlijn


Vogelrichtlijn


Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Emissie
(per bron)


Situatie 1


Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 176170, 492052
NOx 9,67 kg/j
NH3 < 1 kg/j


Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie


Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3


9,67 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.


Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:


AERIUS versie 2016L_20171215_64190d2d2b


Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f


Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:


https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
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1. INLEIDING  
 
 


1.1 Inleiding 


 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een zonnepark te Dronten, genaamd Zonnepark 
Dorhout Mees. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken 
aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via de Wet 
natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om 
een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten en 
indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten 
van deze verkenning gepresenteerd.  
  


1.2 Het plangebied en de plannen 
 


Het plangebied is gelegen aan de Strandgaperweg 30  te Biddinghuizen, gemeente Dronten (zie figuur 1 
en bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit de gronden van golfclub Dorhout 
Mees. Het betreft de kadastrale percelen gemeente Dronten, Sectie D, nummers 1953, 1646, 888, 1322 
en 1321. Het voornemen is om dit gebied om te vormen tot zonnepark; een gebied met zonnepanelen 
voor de opwekking van stroom. Hierbij zal het gebied worden ontdaan van opgaande vegetatie, 
geëgaliseerd worden en worden voorzien van zonnepanelen op rij. Wateren worden hierbij 
dichtgeschoven; afwateringssloten blijven behouden. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het 
plangebied op donderdag 23 augustus 2018 en in figuur 3 wordt een beeld gegeven van de plannen.  
 


 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van Zonnepark Dorhout Mees.  
 


 


N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied van Zonnepark Dorhout Mees.  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied van Zonnepark Dorhout Mees.  
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Figuur 3. Impressie van de plannen van Zonnepark Dorhout Mees.  
 
 


1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 


De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk 
beschermde natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te 
verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling 
weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 


directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 


plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 


beschermde planten- en diersoorten? 
 


1.4 Opbouw rapport 
 


Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 


2.1 Wet natuurbescherming  
 


Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. Het betreft 
bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing,  egel,  gewone pad, haas, hermelijn,  kleine 
watersalamander, konijn, ree, vos en wezel. Het doden van bosmuizen en veldmuizen is gedurende het 
gehele jaar en in de gehele provincie toegestaan. 
 


2.2 Rode lijst 
 


De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  


 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 


 
Op donderdag 23 augustus 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is daarnaast gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen (o.a. Waarneming.nl, telmee.nl). Overige zijn verspreidingsatlassen 
geraadpleegd.   
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 


4.1 Flora 
 


Het plangebied is voor een groot deel in cultuur gebracht. De aanwezigheid van beschermde planten wordt in 
dergelijke delen derhalve uitgesloten. De waterkanten en bosschages zijn veel natuurlijker en hierin komen 
ook meer natuurlijke ecotopen voor. De ondergroei van de bosschages wordt gevormd door voornamelijk een 
fluitenkruid-brandnetel vegetatie met plaatselijk braam. De waterkanten worden gedomineerd door een riet-
lisdodde vegetatie. In de wateren groeit voornamelijk waterpest, kikkerbeet, sterrekroos en egelskop. Deze 
vegetaties hebben het centrale kenmerk van vegetaties op eutrofe bodem met concurrente plantensoorten. 
Planten soorten die beschermd worden via de Wet natuurbescherming komen voor in specifieke ecotopen 
zoals heiden, vennen en beken. Dergelijke ecotopen komen niet voor in het plangebied van zonnepark 
Dorhout Mees te Dronten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 23 augustus 2018 zijn 
geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan 
wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 


4.2 Vleermuizen 
 


Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 


De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie- en paarplaatsen van vleermuizen kan niet worden uitgesloten. 
In de bomen kunnen geschikte openingen in zijn waarin vleermuizen kunnen verblijven zoals inrottingsgaten en 
spechtengaten. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn deze gaten echter niet vastgesteld.  
 


De bomen en boomgroepen zijn onderdelen in lijnvormige landschapselementen waarop vleermuizen zich 
kunnen oriënteren. De bomen en boomgroepen worden gerooid waardoor mogelijk vleermuizen zich 
mogelijk minder kunnen oriënteren. Negatieve effecten op vliegroutes kunnen derhalve niet op voorhand 
worden uitgesloten.  
 


De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied van zonnepark 
Dorhout Mees te Dronten.  
 


Met de realisatie van de plannen zal het gebied mogelijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen. Bomen worden gerooid en 
landschapselementen verdwijnen. Hierdoor kan het gebied in foerageerkwaliteit verminderen.  Negatieve 
effecten op de foerageermogelijkheden kunnen derhalve niet op voorhand worden uitgesloten.  
 
 


4.3 Overige zoogdieren  
 


Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
 
Van bever en otter zijn volgens de NDFF waarnemingen bekend in de omgeving van het plangebied. 
Omdat de aanwezige ecotopen in het gebied niet aansluiten bij de ecologische eisen van bever en otter, 
wordt het voorkomen van bever en otter uitgesloten.  
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De noordse woelmuis en de waterspitsmuis komen niet voor in Flevoland. Voor eekhoorn en boommarter 
zijn de bomen en boomgroepen in het plangebied te weinig aansluitend om leefgebied te vormen.  
 
Mogelijk komen ook woelrat, aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, bosspitsmuis en huisspitsmuis voor in 
de ruige gedeelten van zonnepark Dorhout Mees te Dronten. Voor deze algemeen voorkomende soorten 
bestaat geen algemene vrijstelling in de provincie Flevoland van de Wet natuurbescherming.  
 
Mogelijk komen in het plangebied bosmuis, veldmuis en konijn voor. Op Waarneming.nl worden voor de 
laatste vijf jaar ree en vos gemeld. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een algemene 
provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.  
 
De zorgplicht van de Wet natuurbescherming is daarnaast van toepassing; er dient voorkomen te worden 
dat dieren onnodig worden geschaad bij de werkzaamheden.  


4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 23 augustus 2018 zijn geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Voor buizerd, sperwer, ransuil, 
boomvalk en havik zijn de bomen volledig geschikt. Mogelijk is ook een nest van buizerd vastgesteld (zie 
figuur 4).  
 


   
 


   
Figuur 5. Nesten van zwarte kraai / buizerd (boven) boerenzwaluw (onder) in het plangebied van 
zonnepark Dorhout Mees te Dronten. 
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In de bomen, het opgaand groen en langs de waterkanten en op het water kunnen algemene broedvogels 
broeden zoals houtduif, gaai, meerkoet, waterhoen en merel. Gedurende het veldonderzoek op donderdag 
23 augustus 2018 zijn merel en houtduif vastgesteld. In de te slopen opstallen is een nest van 
boerenzwaluw vastgesteld (zie figuur 4). In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is 
het noodzakelijk om groen te rooien, wateren te dempen en gebouwen te slopen buiten het broedseizoen 
of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze 
manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 


4.5 Amfibieën  


 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Ravon.nl, Creemers 
& Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde amfibieën uitgesloten. Rugstreeppad 
komt niet voor ter plaatse van en direct rond zonnepark Dorhout Mees te Dronten. De dichtstbijzijnde 
waarnemingen van rugstreeppad zijn bekend ten zuiden van Lelystad; op meer dan 10 kilometer afstand. 
Heikikker heeft geen leefgebied in Flevoland.  
 
Meerkikker komt alleen voor in en rond de Oostvaardersplassen; op meer dan 10 kilometer afstand 
(Waarneming.nl).  
 
In het plangebied van zonnepark Dorhout Mees komen mogelijk gewone pad, middelste groene kikker en 
bruine kikker voor. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de 
Provincie Flevoland.  
 
De zorgplicht van de Wet natuurbescherming is daarnaast van toepassing; er dient voorkomen te worden 
dat amfibieën onnodig worden geschaad bij de werkzaamheden.  
 


4.6 Vissen 
 


Met de realisatie van de plannen worden wateren in het plangebied van zonnepark Dorhout Mees 
beïnvloed. Met het van kracht worden van de Wet natuurbescherming zijn bijvoorbeeld kleine 
modderkruiper en bittervoorn niet meer beschermd. Voor de nog wel beschermde grote modderkruiper is 
de sloot geen leefgebied doordat geschikte ecotopen ontbreken en in de omgeving van Dorhout Mees 
komt de grote modderkruiper niet voor (zie Ravon.nl, Nie, 1996, Meijers & Steef, e.a., 2012). 
 
De zorgplicht van de Wet natuurbescherming is daarnaast van toepassing; er dient voorkomen te worden 
dat vissen onnodig worden geschaad bij de werkzaamheden.  


 


4.7 Reptielen 


 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten. Ringslang 
komt niet voor in en rond het plangebied Dorhout Mees. De dichtstbijzijnde waarnemingen van ringslang 
zijn bekend in en rond de Oostvaardersplassen; op meer dan 10 kilometer afstand.  
 


4.8 Overige 
 


Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 


 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en het gebruik van een zonnepark te Dronten, genaamd Dorhout 
Mees aan de Strandgaperweg 30 te Biddinghuizen, gemeente Dronten. Deze activiteit zou kunnen samen 
gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend 
veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen te rooien en 
wateren te dempen buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal 
beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 
vrijstelling in provincie Flevoland.  
 
Mogelijk komen ook woelrat, aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, bosspitsmuis en huisspitsmuis voor in 
de ruige gedeelten van zonnepark Dorhout Mees te Dronten. Voor deze algemeen voorkomende soorten 
bestaat geen algemene vrijstelling in de provincie Flevoland van de Wet natuurbescherming. Aangeraden 
wordt om te overleggen met het bevoegd gezag inzake de Wet natuurbescherming hoe hiermee dient te 
worden omgegaan.  
 
De zorgplicht van de Wet natuurbescherming is daarnaast van toepassing; er dient voorkomen te worden 
dat zoogdieren, amfibieën en vissen onnodig worden geschaad bij de werkzaamheden. Dit kan door te 
werken buiten de kritieke periode van zoogdieren, amfibieën en vissen en door het ongeschikt maken van 
het gebied voor zoogdieren en het verplaatsen van amfibieën en vissen. 
 
Verder kan de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageergebied) en 
broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (buizerd, sperwer, ransuil, boomvalk en havik) niet worden 
uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is 
een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier 
in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is 
vereist.  
 
 







Quick scan beschermde planten- en diersoorten zonnepark Dorhout Mees te Dronten. 
Eindrapport oktober 2018 
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 


verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 


regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  


 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 


van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 


Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 


 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 


vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 


is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 


 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 


vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 


foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 


 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 


trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 


de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  


 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  


(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  







 
 


 


temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  


niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Gegevens bevoegd gezag


Referentienummer Datum ontvangst


Formulierversie
2018.01 Aanvraaggegevens


Publiceerbare aanvraag/melding


Aanvraagnummer 3912727


Aanvraagnaam Zonnepark Dorhout Mees


Uw referentiecode 91


Ingediend op 14-09-2018


Soort procedure Onbekend


Projectomschrijving Het realiseren van een zonnepark op en rondom het
golfterrein van Dorhout Mees.


Opmerking -


Gefaseerd Nee


Blokkerende onderdelen weglaten Ja


Kosten openbaar maken Nee


Bijlagen die later komen X


Bijlagen n.v.t. of al bekend X


Bevoegd gezag


Naam: Gemeente Dronten


Bezoekadres: De Rede 1
8251 ER  DRONTEN


Postadres: Postbus 100
8250 AC  DRONTEN


Telefoonnummer: 0321 - 388 307


E-mailadres: gemeente@dronten.nl


Website: www.dronten.nl


Bereikbaar op: Op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur
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Overzicht bijgevoegde modulebladen


Aanvraaggegevens


Locatie van de werkzaamheden


Werkzaamheden en onderdelen


Overig bouwwerk bouwen


• Bouwen


Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Bijlagen
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Formulierversie
2018.01 Locatie


1 Kadastraal perceelnummer


Burgerlijke gemeente Dronten


Kadastrale gemeente Dronten


Kadastrale sectie D


Kadastraal perceelnummer 1646


Bouwplannaam -


Bouwnummer -


Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?


Ja
Nee


Specificatie locatie Gemeente Dronten, sectie D, nummers 1953, 1646, 888,
1322, 1321.


3 Toelichting


Eventuele toelichting op locatie Het projectgebied ligt aan de Strandgaperweg 30, te
Biddinghuizen
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Formulierversie
2018.01 Bouwen


Overig bouwwerk bouwen
1 De bouwwerkzaamheden


Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?


Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst


Eventuele toelichting Een zonnepark.


Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?


Ja
Nee


2 Plaats van het bouwwerk


Waar gaat u bouwen? Terrein


3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk


Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


4 Bruto inhoud bouwwerk


Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


5 Oppervlakte bebouwd terrein


Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


Ja
Nee


Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?


0


Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?


855000


6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken


Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?


Ja
Nee


Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?


Ja
Nee


Hoeveel hele jaren blijft het
bouwwerk op de locatie bestaan?


35
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Hoeveel maanden? 0


7 Gebruik


Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.


Recreatie (o.a. golfsport en buitensport). Zie RO (bijlage).


Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?


Wonen
Overige gebruiksfuncties


Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.


Zonnepark: een gebied met zonnepanelen voor de
opwekking van stroom.


8 Gebruiksfuncties


In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.


Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte
(m2)


Verblijfsoppervlakte
(m2)


Bijeenkomst


Cel


Gezondheidszorg


Industrie


Kantoor


Logies


Onderwijs


Sport


Winkel


Overige
gebruiksfuncties


855000


9 Uiterlijk bouwwerk/welstand


Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt


Onderdelen Materiaal Kleur


Gevels


- Plint gebouw


- Gevelbekleding


- Borstweringen


- Voegwerk


Kozijnen


- Ramen


- Deuren


- Luiken


Dakgoten en boeidelen


Dakbedekking


Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.


Zie constructietekeningen (bijlagen).
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10 Mondeling toelichten


Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.


Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01


Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening


1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?


Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit


Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.


De gronden zijn niet bestemd voor een zonnepark.


Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.


Recreatie (o.a. golfsport en buitensport).


Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.


Zonnepark met de daarbij behorende voorzieningen en
groenelementen.


Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.


Zie de ruimtelijke onderbouwing van Rho (bijlage).


Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?


Ja
Nee


Hoeveel hele jaren duurt het
gebruik?


35


Hoeveel maanden duurt het
gebruik?


0


Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?


Ja
Nee


Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?


Ja
Nee
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Formulierversie
2018.01 Bijlagen


Formele bijlagen


Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


Landschappelijke
inpassing - Plan


Landschappelijke
inpassing - Plan.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2018-09-14 In
behandeling


Landschappelijke
inpassing - Plattegrond


Landschappelij-
ke inpassing -
Plattegrond.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden


2018-09-14 In
behandeling


Landschappelijke
inpassing - Groenvak 1


Landschappelijke
inpassing - Groenvak
1.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2018-09-14 In
behandeling


Landschappelijke
inpassing- Groenvak 3


Landschappelijke
inpassing - Groenvak
3.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand


2018-09-14 In
behandeling


RO Zonnepark Dorhout
Mees


Ruimtelijke
onderbouwing
Zonnepark Dorhout
Mees.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
complexere bouwwerken
Welstand
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden


2018-09-14 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


Technische layout
bovenaanzicht


Constructie -
Technische layout
bovenaanzicht.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Constructie - Funderingen Constructie -
Funderingen.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Constructie - Hekwerk Constructie -
Hekwerk.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Welstand
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Constructie -
Inkoopstation


Constructie -
Inkoopstation.pdf


Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Constructie -
Kabelgootsectie


Constructie -
Kabelgootsectie.pdf


Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Omvormer
transformatorstation


Constructie
- Omvormer
transformatorstatio-
n.pdf


Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Onderconstructie rekken Constructie -
Onderconstructie
rekken.pdf


Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling


Voorbeeld zonnepaneel Constructie
- Voorbeeld
zonnepaneel.pdf


Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend


Status
document


Constructie -Container
reserveonderdelen


Constructie
- Container
reserveonderde-
len.pdf


Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken
Installaties complexere
bouwwerken
Bruikbaarheid bouwwerk


2018-09-14 In
behandeling
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A 05 Sep 18 JMO Aisle and rows eleminated. Number of trafos ammended to correspond to new module layout.


B 24 Oct 18 JMO Middle NS road removed. Addition of single orientation racks. Cable trenches now depicted.
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D 27 Feb 19 JMO Array updated to align with new landscaping plan.
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1. INLEIDING 


1.   1. Aanleiding 


Solarfields BV is voornemens om een zonnepark te realiseren in het buitengebied ten 
zuiden van Biddinghuizen. Het zonnepark wordt gerealiseerd rondom het recreatieter-
rein Dorhout Mees aan de Strandgaperweg 30.  In het Besluit milieueffectrapportage 
(Besluit m.e.r.) is vastgelegd wanneer een milieueffectrapport (MER) of een milieuef-
fectbeoordeling (m.e.r.-beoordeling) moet worden opgesteld bij projecten, plannen en 
besluiten. 


In de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage zijn in onderdeel D twee categorieën 
van activiteiten opgenomen die van toepassing kunnen zijn op de realisatie van een zon-
nepark: 


- categorie D 9: een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding 
daarvan. Wanneer een functiewijziging betrekking heeft op een oppervlakte 
van 125 hectare of meer van water, natuur, recreatie of landbouw is sprake van 
een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
 


Het beoogde zonnepanelenveld ten zuiden van Biddinghuizen heeft een oppervlakte van 
circa 85,5 hectare. Voor activiteit D 9 geldt een drempelwaarde voor een functiewijzi-
ging van 125 Ha, terwijl het zonnepark een oppervlak van circa 85,5 Ha betreft. Dit bete-
kent dat geen sprake is van een overschrijding van de drempelwaarden voor een forme-
le m.e.r.-beoordelingsplicht. Voor activiteiten onder de drempelwaarden is een zoge-
naamde ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’ noodzakelijk. 


1.   2. Wat houdt een m.e.r.-beoordeling in? 


De wettelijke regeling voor de m.e.r.-beoordeling gaat uit van het principe 'nee, tenzij'. 
Dat wil zeggen, een volwaardige m.e.r.-procedure is alleen noodzakelijk als er sprake is 
van 'belangrijke nadelige gevolgen' die het betreffende project voor het milieu kan heb-
ben. Daarbij moet het bevoegd gezag rekening houden met de omstandigheden zoals 
aangegeven in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling, te weten: 
- de plaats van het project; 
- de kenmerken van het project; 
- de kenmerken van de potentiële milieueffecten (in samenhang met de eerste 
twee criteria). 
 
Wanneer sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit deelt de initiatiefnemer 
dit mee aan het bevoegd gezag (in dit geval het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dronten) en dient een aanmeldingsnotitie in. Binnen zes weken na ont-
vangst van deze mededeling beslist het bevoegd gezag of bij de voorbereiding van de 
voorgenomen activiteit al dan niet het doorlopen van een m.e.r. -procedure noodzakelijk 
is. De Wet milieubeheer voorziet niet in een inspraakprocedure over een m.e.r.-
beoordeling. 
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1.   3. Leeswijzer  


Deze m.e.r.-beoordelingsnotitie: 


- beschrijft in hoofdstuk 2 de huidige ruimtelijke en functionele situatie in de omge-
ving en op de locatie van de ontwikkeling; 


- gaat in hoofdstuk 3 in op de kenmerken van het project; 


- licht in hoofdstuk 4 de verwachte effecten voor de verschillende milieueffecten toe; 


- geeft ten slotte in hoofdstuk 5 de conclusie weer voor de m.e.r.-beoordeling. 
 


Bij de analyse in hoofdstuk 2 en 3 is gebruik gemaakt van de informatie uit de ruimtelijke 
onderbouwing die is opgesteld ten behoeve van de afwijking van het bestemmingsplan. 
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2. PLAATS EN KENMERKEN VAN HET PROJECT 


2.   1. Plaats van het project  


Solarfields BV is voornemens om een zonnepark te realiseren in het buitengebied ten zui-
den van Biddinghuizen. Het zonnepark wordt gerealiseerd rondom het recreatieterrein 
Dorhout Mees aan de Strandgaperweg 30.  Het projectgebied omvat de kadastrale perce-
len gemeente Dronten, Sectie D, nummers 1953, 1646, 888, 1322 en 1321. Figuur 1 is een 
weergave van de ligging van het projectgebied. 


 


 
Figuur 1  Ligging projectgebied 
 
In de huidige situatie is het projectgebied voor recreatieve doeleinden in gebruik. Ten 
noorden wordt het gebied begrensd door agrarische percelen. Aan de zuidkant blijft de 
recreatieve bestemming met golf en buitensport gehandhaafd.  
 
De locatie is niet gelegen in een kwetsbaar gebied en/of een gebied met beschermde sta-
tus. In het vigerende bestemmingsplan Dorhout Mees hebben de gronden een enkelbe-
stemming 'Recreatie'. Deze  bestemming  is  bedoeld  voor sport-, spel- en recreatieve 
voorzieningen, waaronder in ieder geval begrepen: golfsport en buitensport.  


2.   2. Kenmerken van het project  


Het voornemen is om een zonnepark te realiseren van 85,5 hectare panelenveld. Het zon-
nepark zal 25 jaar worden geëxploiteerd.  
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Inrichting  
Figuur 3 geeft de inrichtingstekening inclusief landschappelijke inpassing van het zonne-
park weer.  
 


 
Figuur 3   Inrichtingstekening zonnepanelenveld 
 


Constructie  zonnepanelen 


De oriëntatie van de panelen is oost-west gericht. Om de panelen optimaal te situeren 


voor het opvangen van zonnestralen, wordt het hoogste punt van de panelen op maxi-


maal 2,2 meter geplaatst en het laagste deel op 0,70 meter. Voor de exacte oost-west op-


stelling van de zonnepanelen wordt verwezen naar de  technische tekeningen die als bijla-


ge bij de omgevingsvergunning zijn toegevoegd.  


 


Infrastructuur en bebouwing  


Om de stroom op het openbare net te kunnen zetten, is de volgende infrastructuur nodig: 


 Kabels. Kabels die het zonnepark aansluit op het net. De kabel zal gelegd worden naar 


de aansluiting op een klantstation van Tennet.  


 Transformator-/omvormerstations en containers voor reserveonderdelen. In het 


gebied zijn daarnaast  transformator-/omvormerstations en container voor reserve-


onderdelen in het veld nodig. De hoogte van de transformator-/omvormerstations 


gebouwen bedraagt maximaal 3,5 meter. De hoogte van de containers voor reserve-


onderdelen bedraagt maximaal 2,6 meter.  De situering van de verschillende gebou-


wen is weergeven op de technische tekeningen die als bijlage bij de omgevingsver-


gunning zijn toegevoegd.  


Hekwerk. Om de veiligheid te waarborgen wordt om het zonnepark een hek ge-


plaatst. Het hek is ongeveer 2,15 meter hoog en wordt rondom het zonnepark ge-


plaatst. 
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Ruimtelijke en landschappelijke inpassing 
Het zonnepark is in het algemeen een ingreep die opvalt in het landschap. Er dient daarom 
sprake te zijn van een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing die past binnen de 
landschappelijke kenmerken van de omgeving. De inpassing is af te lezen op de inrich-
tingsschets van het project.  


 
3. KENMERKEN VAN DE MILIEUEFFECTEN 


Algemeen 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de aangevraagde bedrijfssitu-
atie beschreven. Het is gebruikelijk de milieueffecten van de nieuw aangevraagde situatie 
te vergelijken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situa-
tie inclusief de effecten van ontwikkelingen in de omgeving waarvan de realisatie zeker is 
(autonome ontwikkelingen). In de directe omgeving van het zonnepark zijn geen ontwik-
kelingen voorzien die van invloed kunnen zijn op de effectbeoordeling van het zonnepark. 
De effectbeoordeling in dit hoofdstuk is gebaseerd op de informatie uit de ruimtelijke on-
derbouwing die is opgesteld ten behoeve van de afwijking van het bestemmingsplan. Voor 
een uitgebreidere analyse en onderliggende onderzoeksrapporten wordt verwezen naar 
deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Natuur 
De locatie is geen onderdeel van Natura 2000. Gezien de geringe afstand tot Natura 2000-
gebieden in de omgeving kunnen significante negatieve effecten worden uitgesloten. De 
gronden rondom het zonnepark zijn aangewezen als NNN-gebied. Op grond van de pro-
vinciale 'Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012' geldt er ten aanzien van het Na-
tuurnetwerk een externe werking. 


 
Indien de aanvoer van de panelen over de weg beperkt blijft tot buiten het broedseizoen, 
dan is het verstoringseffect op het Natuurnetwerk gering. Mede vanwege het tijdelijke ka-
rakter is de aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van dit deel van de NNN 
dan zeer beperkt en niet significant. Samenvattend wordt geconcludeerd dat de uitstraling 
van het zonnepark naar het omliggende bosgebied verwaarloosbaar klein is. Afhankelijk 
van de inrichting en het beheer van de tussenliggende en omliggende ruimte (bijvoor-
beeld als bloemrijk grasland) kan zelfs van een geringe ecologische meerwaarde worden 
gesproken aangezien het park dan kan fungeren als foerageergebied voor vogels en 
vleermuizen. 
 
In de aanlegfase zal er een toename zijn in het aantal verkeersbewegingen. Gedurende  52 
weken zal een gemiddelde toename van 3 mvt/ etmaal realistisch zijn. Op basis van bo-
vengenoemde verkeersproductie is in AERIUS Calculator de stikstofdepositie binnen Natu-
ra 2000 berekend.  Op geen enkel stikstofgevoelig Natura 2000-gebied blijkt er sprake van 
enige depositie hoger dan de drempelwaarde (0,05 mol/ha/jr; zie Bijlage 1 van de ruimte-
lijke onderbouwing voor de AERIUS-berekening). Derhalve is er geen enkel depositie-
effect en is er geen sprake van een vergunning- of meldingsplicht in het kader van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om groen 
te rooien en wateren te dempen buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat 
de vogels niet tot broeden komen. Op deze manier kan worden voorkomen dat verbods-
bepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Er zijn daarnaast mogelijk 
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algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene 
soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Flevoland. 
 
Mogelijk komen ook woelrat, aardmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, bosspitsmuis en 
huisspitsmuis voor in de ruige gedeelten van het projectgebied. Voor deze algemeen 
voorkomende soorten bestaat geen algemene vrijstelling in de provincie Flevoland van de 
Wet natuurbescherming.  
 
Verder kan de aanwezigheid van vleermuizen (verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageerge-
bied) en broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen (buizerd, sperwer, ransuil, boom-
valk en havik) niet worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen dan ook 
niet worden uitgesloten.  
 
Om vast te stellen of uit te sluiten dat zich vaste rust- en verblijfplaatsen van één of meer-
dere soorten op de locatie bevinden wordt nader onderzoek uitgevoerd. Tevens wordt 
bepaald of de locatie leefgebied vormt voor een van de genoemde soorten. Mogelijk is 
hiervoor een ontheffing met de daarbijbehorende activiteitenplan  nodig. 


 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Het perceel en de directe omgeving hebben geen cultuurhistorische waardevolle bebou-
wing. Wel zijn de structuren en kenmerken van het landschap als cultuurhistorisch waar-
devol aangemerkt. Met de landschappelijke inpassing wordt deze waardevolle kenmer-
kende lineaire structuur gehandhaafd. De ontwikkeling tast de kenmerken van het land-
schap dan ook niet aan. 
 
Voor het bepalen van de bekende en te verwachten archeologische waarden in het pro-
jectgebied is een bureauonderzoek gedaan. Geadviseerd wordt om een archeologische 
veldonderzoek uit te voeren. Op basis van dit vervolg onderzoek zal bepaald worden op 
welke wijze het zonnepark gerealiseerd wordt. Uitgangspunt is dat het zonnepark archeo-
logisch verantwoord gerealiseerd wordt. Indien bij bodemingrepen archeologische resten 
worden aangetroffen, geldt op grond van de Erfgoedwet een meldingsplicht. 


 
Bodem en water 
Grootschalige bodemingrepen zijn niet aan de orde en er is sprake van een gesloten 
grondbalans. Ook worden geen ernstige verontreinigingen verwacht, gelet op het recrea-
tieve gebruik tot nu toe.  


 
Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regen-
water vrij kan infiltreren. Compensatie van verharding is daarom niet aan de orde. De pa-
nelen en de constructie wordt uitgevoerd in niet-uitloogbare materialen. Relevante effec-
ten op de waterhuishouding kunnen worden uitgesloten. 


 
Verkeer en woon- en leefklimaat 
In de gebruiksfase vinden incidenteel verkeersbewegingen plaats die samenhangen met 
het beheer en onderhoud van het zonnepark. Het aantal verkeersbewegingen is zo be-
perkt dat geen relevante effecten optreden. 
 
Het zonnepark leidt niet tot relevante effecten op het gebied van geluid, externe veilig-
heid en/of luchtkwaliteit. Reflectie van zonlicht is nadelig voor het rendement en wordt 
dus ook om die reden zoveel mogelijk voorkomen. De panelen hebben een coating waar-
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mee schittering wordt voorkomen 
 
Mitigerende maatregelen 
Mogelijk blijkt uit het vervolg ecologisch- en archeologisch onderzoek dat mitigerende 
maatregelen genomen moet worden. De Wet natuurbescherming en de Erfgoedwet 
waarborgen dit.   
 
Cumulatie 
In de omgeving van het zonnepark vinden geen ontwikkelingen plaats die in samenhang 
met de realisatie van het zonnepark kunnen leiden tot cumulatie van milieugevolgen. 
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Rho Adviseurs B.V.    Aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling zonnepark Dorhout Mees 
 Status: Definitief / 31-10-2018 


4. CONCLUSIE 


Uit de informatie in de aanmeldingsnotitie blijkt dat gelet op de kenmerken van het pro-
ject, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten geen belangrij-
ke negatieve milieugevolgen zullen optreden. Er is dan ook geen aanleiding voor het door-
lopen van een m.e.r.-procedure. 
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 Ministerie van Economische Zaken 


en Klimaat


Directoraat-generaal 
Energie, Telecom 8t


Het college van burgemeester en wethouders van Dronten Mededinging


T.a.v. mevrouw Tichelaar 
De Rede 1 
8251 ER Dronten


Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag


Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag


Overheidsidentificatienr
00000001003214369000


1 7 DEC 2018
Datum
Betreft Buiten toepassing laten rijkscoördinatieregeling Zonnepark Dorhout 


Mees


T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www. rij ksoverheid. nl/ezk


Behandeld door
mr. drs. A.E.O. Schouten


T 070 379 6040 
a.e.o.schouten@minez.nl


Geachte mevrouw Tichelaar,


In vervolg op uw brief van 26 september 2018 (met uw kenmerk 
U18Í04Û797/GO/ET) zend ik u hierbij een afschrift van het besluit de 
rii/Kscoöroinatieregeling buiten toepassing te laten op Zonnepark Dorhout Mees.


Minister vąn Economische Zaken en Klimaat, 
amens deze:


enbroek 
ie en Omgeving


Ons kenmerk
DGETM I 18279007


Uw kenmerk


Bijlage(n)
1


Pagina 1 van 1







Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat


> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag


Zonnepark Dorhout Mees B.V. 
T.a.v. mw. M. Helder 
Leonard Springerlaan 19 
9727 KB Groningen


1 7 DEC 2018
Datum
Betreft Buiten toepassing verklaren rijkscoördinatieregeling


Besluit


DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT, 


overwegende:


dat Zonnepark Dorhout Mees BV het voornemen heeft Zonnepark Dorhout 
Mees te realiseren, een zonnepark in de gemeente Dronten van ten 
minste 50 MW;
dat dit initiatief op grond van artikel 9b, aanhef en eerste lid, onder b 
Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld 
in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening; 
dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op 
artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich 
mee brengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan 
wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat 
(hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: 
BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan 
door de Minister van EZK wordt gecoördineerd met de voorbereiding en 
bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde 
besluiten;
dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van 
artikel 9b, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een 
bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding 
en bekendmaking van andere besluiten niet door hem wordt 
gecoördineerd;
dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking 
genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie- 
installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van 
Zonnepark Dorhout Mees benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te 
verwachten dat toepassing van rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in 
artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in 
betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke 
voordelen zijn verbonden;


Directoraat-generaal 
Energie, Telecom 81 
Mededinging


Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag


Postadres
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag


Overheidsidentificatienr
00000001003214369000


T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk


Behandeld door
mr. drs. A.E.O. Schouten


T 070 379 6040 
a.e.o.schouten@minez.nl


Ons kenmerk
DGETM I 18237987


Uw kenmerk 


Bijlage(n)


KvK-nummer


BSN


Relatienummer


Banknummer


IBAN


BIC







dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat er al uitvoerige en 
constructieve overleggen met de provincie Flevoland en de gemeente 
Dronten zijn gevoerd, het zonnepark (in beginsel) aansluit bij het 
provinciale beleid voor duurzame energie en de onlangs in werking 
getreden Structuurvisie Zon en de gemeente Dronten voornemens is een 
omgevingsvergunning te verlenen;
er vanuit gaande dat er geen strijdigheid is met windpark Windplan 
Groen;
dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg 
staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder 
dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;
dat, gelet op het voorgaande, Zonnepark Dorhout Mees mij bij email van 
6 september 2018 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten 
toepassing te verklaren;
dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen - de 
provincie Flevoland en de gemeente Dronten- zijn gehoord over het 
voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten; 
dat de gemeente Dronten bij brief van 26 september 2018 heeft 
aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen; 
dat de provincie Flevoland bij brief van 12 december 2018 heeft 
aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.


Gelet op:


Artikel 9b, vierde lid, onder a;


Besluit:


Artikel 1
Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening is van toepassing op het in ontwikkeling zijnde Zonnepark 
Dorhout Mees, voorzien in de gemeente Dronten.


Artikel 2
Dit besluit eedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. 
besluit\wo i:\bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.


De Minijver vap Economische Zaken en Klimaat, 
namerfsgezS


mallenbroek 
rjïnergie en Omgeving


drs. 
Direct


Dit


Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang 
met artikel 8.b, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van 
bijlage 2 bij deze zelfde wet).


Directoraat-generaal 
Energie, Telecom 81 
Mededinging


DGETM I 18237987
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Zonnepaneel gegevens


Zonnepaneel breedte A max. 1.000 mm


Zonnepaneel lengte B max. 2.010 mm


Zonnepaneel dikte max. 40 mm


Gewicht ca.. 28 kg


Frame aluminiumlegering


Voorkant gehard glas


Achterkant composiert plaatmaterialen
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