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Onderwerp : Vooroverlegreactie omgevingsvergunning "Zonnepark 
Stadskanaal Noord" 

 
 
Geacht college, 
 
U heeft de provincie om een aangepaste vooroverlegreactie gevraagd met betrekking tot het bovengenoemde 
voorontwerpbesluit omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een 
zonnepark met een oppervlakte van circa 74 hectare dat grenst aan de kern Stadskanaal (hierna: het project).  
 
Het kader voor de beoordeling van gemeentelijke omgevingsvergunningen zijn de in de Omgevingsverordening 
provincie Groningen 2016 (hierna: verordening) opgenomen instructieregels. Deze regels hebben tot doel om 
de doorwerking van het provinciaal beleid in omgevingsvergunningen te borgen. Het aangepaste 
voorontwerpbesluit geeft de provincie aanleiding het volgende op te merken. 
 
Leefgebied Akkervogels  
Het zonnepark is geprojecteerd in een gebied dat op kaart 6 van de verordening is aangegeven als 'leefgebied 
akkervogels'. Het project dient daarom in overeenstemming te zijn met de regels die benoemd staan in artikel 
2.48.2 van de verordening. Met als doel het vergroten van de akkervogelpopulatie wordt onder andere een 
terrein van 8,35 hectare ten zuidwesten van het beoogde zonnepark ingericht als akkervogelgebied. Verder is 
een memo over akkervogelbeheer opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan het beheer en monitoring 
van de akkervogelpopulatie.  
 
Hiermee is de realisering van het akkervogelbeheer echter nog onvoldoende geborgd. Zo is niet duidelijk wie 
het gebied gaat beheren en wie hiervoor verantwoordelijk is. Verder is er geen financiële onderbouwing 
opgenomen voor de kosten van de inrichting en het beheer. Ook is de monitoring voor een te korte periode 
uitgewerkt, en dient er voor de gehele planperiode van 30 jaar een beheer- en inrichtingsplan voor duurzaam 
akkervogelbeheer te worden opgenomen. 
 
Om het akkervogelbeheer beter te borgen verzoek ik u om een voorwaardelijke verplichting, zoals bedoeld in 
artikel 2.42.2 lid 1.b van de verordening, te koppelen aan de ingebruikname van het zonnepark. Dat betekent 
dat de realisering van het akkervogelbeheer, zoals verwoord in bovenstaande alinea, geregeld moet zijn 
voordat het zonnepark in gebruik wordt genomen.  
 
M.e.r. beoordeling 
Ten behoeve van het project is een vormvrije m.e.r. beoordeling uitgevoerd. Een bijbehorend besluit om al dan 
niet een mileueffectrapport op te stellen ontbreekt echter. Hiermee wijs ik u erop dat dit een juridisch risico met 
zich meebrengt. 
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 Hoogachtend, 
 

  
 
 

 R. Lander  
 

  Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 
 
 
 
 
 




