De raad van de gemeente Aalten
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020;
gezien het Uitnodigingskader zon en wind;
gelet op het bepaalde in artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juncto artikel
6.2 van het Besluit omgevingsrecht;

ONTWERPBESLUIT

1. een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2:27 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, af te geven voor het realiseren van mini en kleine windmolens en
zonnevelden, mits het past in de volgende categorieën uit het Uitnodigingskader zon en wind.
1. een verklaring van geen bedenkingen, zoals bedoeld in artikel 2:27 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, af te geven voor het realiseren van mini en kleine windmolens en
zonnevelden, mits het past in de volgende categorieën uit het Uitnodigingskader zon en wind.
Zonnevelden
 van maximaal 1.000 m2 in het op de inpassingskaart aangegeven Waardevol landschap en
aansluitend aan het agrarisch bouwvlak;
 van 0,25 ha tot 2,5 ha in het op de inpassingskaart Waardevol landschap;
 maximaal 2,5 ha in het op de inpassingskaart aangewezen Functioneel landschap en
Grootschalig functioneel landschap, binnen de bestemmingen: Bedrijf en Agrarisch;
 maximaal 2,5 ha in het op de inpassingskaart aangegeven Bedrijventerrein;
mits:
 er geen sprake is van een onevenredige afbreuk aan het (leef)milieu of in de omgeving
aanwezige functies;
 er wordt voorzien in landschappelijke inpassing middels streekeigen erfbeplanting;
 in het waardevol landschap de landschapskwaliteiten niet onevenredig worden aangetast.
 natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast en rekening gehouden wordt met
bepalingen omtrent GNN en GO;
 zonnevelden tot 2.500 m2 in de bestemmingen Agrarisch en Agrarisch met waarden
uitsluitend aansluitend grenzend aan het agrarisch bouwvlak gerealiseerd worden.
Windmolens
Een algemene verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven voor windmolens:
 met een ashoogte van 5 meter op en gemeten een ander bouwwerk;
 met een ashoogte van 15 meter op en gemeten vanaf de grond;
 met een ashoogte tot 25 meter op en gemeten vanaf de grond in het op de inpassingskaart
aangewezen Functioneel landschap, Grootschalig functioneel landschap en Bedrijventerrein;
mits:
 er geen sprake is van een onevenredige afbreuk aan het (leef)milieu of in de omgeving
aanwezige functies;





natuurwaarden niet onevenredig worden aangetast en rekening gehouden wordt met
bepalingen omtrent GNN en GO;
in het waardevol landschap de landschapskwaliteiten niet onevenredig worden aangetast;
deze windmolens op of grenzend aan het erf zijn gesitueerd.
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Bijlage 1. Inpassingscriteria zon
Bij mini en kleine zonnevelden moet rekening gehouden worden met de volgende ruimtelijke
criteria:
o

Landschappelijke inpassing:
• ontwerp door een gekwalificeerd landschapsontwerper;
• rekening houden met en plaatsen binnen bepaalde bestaande landschapsstructuren
(zoals kavelgrenzen, paden, steilranden, essen en beplantingselementen);
• rekening houdend met de schaal van het landschap;
• autonome vormen zijn mogelijk mits goed ontworpen;
• kansen benutten van het versterken of herstellen van (historische)
landschapskarakteristieken;
• rekening houden met zichtlijnen in het landschap vanaf huizen, wegen en paden;
• een groene rand met natuurwaarde wordt toegepast aan de randen van de
opstelling.

o

Inpassing in de omgeving:
• rekening houden met zichtlijnen naar monumentale gebouwen;
• bestaande paden en wegen blijven openbaar;
• afstand van het hekwerk tot de openbare weg is minimaal 4 meter;
• impact op zichtkwaliteit van wandelpaden en fietspaden waar mogelijk versterken;
• minimale schittering of lichthinder van het zonneveld voor omwonende en/of
gebruikers van de omgeving aantonen;
• in principe geen bomenkap;
• de kavel zoveel mogelijk opvullen en uitlijnen.

o

Klimaatbestendig:
• een geheel onverharde ondergrond van de zonnevelden >2 ha;
• verdroging bodem voorkomen door ten minste 25% onbedekt oppervlak tussen en
rond de panelen1.

o

Natuur:
• aanleg en beheerplan in samenwerking met nationale en lokale natuurorganisaties;
• natuurlijke elementen blijven of nemen in omvang toe, en waardevol groen blijft
bestaan, bijvoorbeeld door de versterking van inheemse beplanting;
• er wordt gehouden met de fauna in het gebied, door bijvoorbeeld de hoogte en
vermazing van een hek diervriendelijk te maken;
• vegetatiebeheer stuurt op inheemse kruidenrijke vegetaties die zo laat en zo weinig
mogelijk worden gemaaid;
• geen gebruik van pesticiden en herbiciden.

o

Meervoudig ruimtegebruik:
• combinaties met andere ruimtelijke functies wordt positief gewaardeerd,
bijvoorbeeld door weidegang, vrije uitloop voor kippen, kwekerij, natuur,
waterberging en recreatie;
• consequentie van meervoudig ruimte gebruik op de energieopbrengst toelichten.

o

Na einde energiewinning:
• zorgen dat er geen belemmering is om het oorspronkelijke grondgebruik (zowel
juridisch als fysiek) weer te hervatten;
• geen negatieve erfenis (zoals verontreinigingen en verhardingen) nalaten.

1

Bron: Gedragscode zon op land, 2019.

Bijlage 2. Inpassingscriteria mini en kleine windmolens
Bij mini en kleine windmolens wordt rekening gehouden met de volgende ruimtelijke criteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

een windmolen in het Nationaal Landschap de specifieke gebiedskwaliteiten niet
onevenredig mag aantasten;
deze niet kansrijk zijn binnen het GNN. In de GO zijn windmolens alleen denkbaar als de
kwaliteit van landschap en natuur aantoonbaar substantieel verbetert;
initiatieven zo veel mogelijk aansluiten bij:
• bestaande, vergunde en geplande windparken;
• Infrastructuur en andere kenmerkende landschappelijke elementen;
er geen sprake mag zijn van onevenredige overlast voor buren en aantasting van
waarden (monument, natuur, etc.);
het woon- en leefklimaat van woningen in de omgeving is gewaarborgd (geluid,
slagschaduw);
rekening houden met bijzondere zichtlijnen in het landschap vanaf huizen, wegen en
paden, monumentale gebouwen;
paden en wegen die openbaar zijn blijven openbaar;
er moet worden gestreefd naar een rustig en ordelijk beeld in het landschap, passend bij
het karakter van het landschap.

