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Onderwerp: Het realiseren van een zonnepark op 

Waterlanden 

Registratienummer: 645493 

Voorstel: 

1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen 

afgeven voor het realiseren van een zonnepark 

op Waterlanden 

2. Kennisnemen van de ingekomen zienswijzen en 

de gemeentelijke reactie hierop.   
  

Argumenten 

1.1 Hetrealiseren van een zonnepark is in strijd met 

het geldende bestemmingsplan. 

Het bedrijf Solarfields heeft middels een openbare 

tenderprocedure de exclusiviteit verkregen om op het 

terrein, voor eigen kosten en risico, een zonnepark te 

realiseren en exploiteren. Het gaat om een park met 

een oppervlakte van circa 14 hectare, waarbij op circa 

9 hectare elektriciteit wordt opgewekt door middel van 

zonnepanelen (PV-panelen). Het (bouw)plan voldoet 

niet aan het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van 

Twente” omdat binnen de regels van de bestemming 

“Agrarisch” en “Agrarisch met waarden” geen zonne- 

park met bijbehorende bouwwerken en gebouwen zijn 

toegestaan. Het bestemmingsplan kent geen afwijkings- 

mogelijkheden die het bouwplan mogelijk maken. 

   "Goor Figuur 1: geplande locatie zonnepark rood gearceerd   

1.2 Om via een projectbesluit medewerking te kunnen 

verlenen is het noodzakelijk dat de raad een verklaring 

van geen bedenkingen afgeeft. Medewerking verlenen 

is mogelijk door het nemen van een zogenaamd 

‘projectbesluit’. Wij kunnen alleen een omgevings- 



vergunning met een projectbesluit verlenen als u 

hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. 

1.3 In de vergadering van 14 februari 2017 heeft de 

raad besloten om een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor dit plan. Het realiseren 

van een zonnepark past binnen de toetsingskader van 

de beleidsnota “Grootschalige duurzame energie- 

bronnen”. 

1.4 Hetis niet mogelijk om een deel van het 

zonnepark te verplaatsen naar omliggende percelen. 

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2017 werd 

door de raad aangegeven dat er een grondruil 

mogelijk zou zijn waardoor het zonnepark verder van 

de woonwijk Heekeren af komt te liggen en daarmee 

er geen bezwaren meer zijn. Een aantal bewoners uit 

de woonwijk Heeckeren hebben aangegeven dat zij 

dan geen bezwaar hebben. Wanneer het zonnepark 

wordt verschoven bestaat er de mogelijkheid dat 

andere omwonenden (waar het zonnepark dan 

dichter bij komt) dan ook een zienswijze gaan 

indienen. Naar aanleiding van de raadsvergadering 

hebben de eersten zich al gemeld bij ons. 

Bij verplaatsing van het zonnepark wordt de afstand 

tot woningen aan de oostzijde van het plangebied 

kleiner dan de afstand die het zonnepark nu heeft tot 

omliggende woningen aan de westzijde. 

Als bij verplaatsing van het zonnepark voor de 

woningen aan de oostzijde van het plangebied ook 

120 meter afstand (groene buffer) aangehouden 

moet worden dan blijft er nagenoeg geen grond over 

om te ruilen. 

Daarnaast geeft het gemeentelijk beleid aan dat in 

principe geen agrarisch bestemde gronden kunnen 

worden gebruikt voor een zonnepark. Waterlanden is 

in de structuurvisie Goor aangewezen als 

‘reservering woningbouw’. 

Ook bij de andere zonnepark-projecten die binnen de 

gemeente Hof van Twente in ontwikkeling zijn blijkt 

dit ook. Het zonnepark in Markelo is beoogd op een 

perceel dat de bestemming asielzoekerscentrum 

heeft en niet meer als zodanig in gebruik is. Het 

derde zonnepark project zal gerealiseerd worden op 

een voormalige vuilstort. 

1.5 Banking kan gebruikt worden om minder 

opbrengsten als gevolg van bijvoorbeeld een minder 

zon-jaar in te halen. Als in een jaar de gerealiseerde 

productie lager is dan de subsidiabele jaarproductie, 

wordt eerst de gebankte overproductie benut tot de 

maximale subsidiabele jaarproductie is bereikt. 

Daarna wordt het eventuele resterende tekort als 

onderproductie gebankt. De onderproductie kan 

onbeperkt worden meegenomen naar een volgend 

jaar. Het is ook mogelijk om de gemiste productie in 



een extra jaar aan het einde van de subsidielooptijd 

in te halen. 

Als in een jaar de gerealiseerde productie hoger is 

dan de subsidiabele jaarproductie wordt eerst de 

gebankte onderproductie verrekend. Daarna wordt 

het eventueel resterende overschot aan productie 

gebankt. De overproductie die meegenomen kan 

worden naar een volgend jaar bedraagt maximaal 

25% van de maximale subsidiabele productie van 

een volledig jaar. 

Als het nodig is dan zal Solarfields gebruik maken 

van die optie. Banking leidt niet tot een rendabele 

business case voor een Oost-West opstelling. 

Solarfields heeft voor het zonnepark Waterlanden 

gekozen voor een zuid opstelling vanwege het 

relatief lage aantal jaarlijkse zonuren in dit deel van 

Nederland. Een Oost-west opstelling zal simpelweg 

gewoon niet voldoende elektriciteit opwekken. 

Daarnaast is deze opstelling ook niet per definitie 

lager. Een zuid opstelling levert circa 950 vollasturen 

per jaar x het opgestelde vermogen. Een oost-west 

opstelling levert in de regio circa 880 à 890 

vollasturen per jaar x het opgestelde vermogen. 

Oftewel, dit scheelt per jaar (uitgaande van circa 9,5 

MWp opgesteld vermogen) 665.000 kWh/jaar aan 

niet opgewekte energie. Dit wordt met name 

veroorzaakt doordat het aantal zonuren in dit gebied 

niet voldoende is om de volledige toegekende SDE 

beschikking te kunnen vorderen. Deze is namelijk 

vastgesteld op 950 zonuren. Daarentegen zal een 

oost-west opstelling in dit gebied circa 890 zonuren 

opleveren. Om een gelijke hoeveelheid energie te 

kunnen opwekken met een oost-west opstelling, 

moeten er meer panelen worden geplaatst. Meer 

panelen tegen gelijke SDE subsidie als voor een 

zuidopstelling, betekent een lager rendement 

waarmee de toekenning van de werkelijke SDE in het 

gevaar kan komen (onrendabele projecten worden 

niet gesubsidieerd). 

2.1 De ontwerp omgevingsvergunning heeft 6 weken 

ter inzage gelegen. Hierop zijn 3 zienswijze ingediend. 

Door twee omwonenden en door het “buurtcomité 

Zonnepark Waterlanden’ zijn zienswijzen ingediend. 

De samenvatting en afweging van de zienswijzen is 

opgenomen in de “Zienswijzennotitie zonnepark 

Waterlanden” (zie bijlage voor de bijbehorende 

zienswijzenrapportage). 

Risico’s 

Het afgeven van een definitieve verklaring van geen 

bedenkingen leidt niet tot risico’s. Het besluit is niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kan er beroep 

worden ingesteld bij het verlenen van de definitieve 

omgevingsvergunning door het college. 



Alternatieven 

Geen verklaring van geen bedenkingen afgeven. 

Een besluit van uw raad om geen verklaring af te 

geven, moet worden gemotiveerd op basis van 

planologische argumenten. 

Uitvoering 

Nadat u heeft besloten om de definitieve verklaring van 

geen bedenkingen af te geven, zal de definitieve 

omgevingsvergunning verleend worden. 
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