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1. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 

1.1. Gegevens initiatiefnemer 
In onderstaande tabel 1 zijn de meest relevante gegevens van de initiatiefnemer 
samengevat. 
 
Bedrijf 
Statutaire naam Thijs van Oirschot Duurzaam B.V. 
KvK nummer 70278121 
Vestigingsnummer 000038566222 
Adres Wijnhovenstraat 12 
Postcode en woonplaats 5089 NX Haghorst 
Gemeente Hilvarenbeek 
Contactpersoon 
Voorletters Th.J.C.A. 
Achternaam Van Oirschot 
Functie Directeur / eigenaar 
E-mailadres thijs.vanoirschot@hotmail.com 

Tabel 1. Gegevens initiatiefnemer 

1.2. Activiteit Zonnepark Haghorst 
Initiatiefnemer heeft het voornemen om een zonnepark te realiseren met een beoogd 
vermogen van 35,6 MWp (elektrisch). Het projectgebied betreft landbouwgrond met een 
omvang van circa 25 ha, waarvan circa 19 hectare landbouwgrond wordt ingericht als 
zonnepark. De overige 6 hectare zijn bedoeld voor landschappelijke inpassing. Hierbij 
wordt de landschappelijke en natuurlijke inrichting van het gebied vormgegeven alsmede 
het leef- en foerageergebied voor fauna.  
 
Voor de realisatie van een zonnepark is een omgevingsvergunning voor de activiteit 
‘Bouwen’ noodzakelijk. Afhankelijk van de vigerende bestemming is ook een omgevings-
vergunning voor de activiteit ‘Afwijken bestemmingsplan’ nodig. Uit het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’ van de gemeente Hilvarenbeek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling 
van een zonnepark niet is toegestaan. Het zonnepark kan planologisch alleen mogelijk 
worden gemaakt door een afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.12, lid 
1, sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De gemeente 
Hilvarenbeek heeft aangegeven om, onder voorwaarden, aan deze ruimtelijke 
ontwikkeling te willen meewerken door het verlenen van een omgevingsvergunning voor 
het afwijken van het bestemmingsplan. 

1.3. Projectlocatie 
Het plangebied ligt aan de Driehuizerweg, tussen de locatie Driehuizerweg 23 en de 
locatie Nijssenstraat 4, ten noordoosten van de kern Haghorst in het buitengebied van de 
gemeente Hilvarenbeek. De locatie bevindt zich op een afstand van circa 165 meter 
westelijk van bungalowpark ‘Stille Wille’ en circa 1 km zuidelijk van rijksweg A58. In de 
figuur 1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 
 
De projectlocatie is kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie M met de 
nummers 480, 351, 352, 906 en 907. De projectlocatie bevindt zich tevens nabij de grens 
van de buurgemeenten Oisterwijk en Oirschot (blauwe lijnen in figuur 1). 
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Figuur 1: Ligging plangebied op topografische kaart 
 
In het plangebied zelf is geen sprake van bebouwing. Het gebruik is uitsluitend agrarisch. 
In het zuidelijke en noordwestelijke gedeelte is sprake van landschappelijke elementen in 
de vorm van bomenstroken en een bosschage. 

1.4. Besluit M.E.R. 
Op grond hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), in samenhang met het 
Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.), moet bij initiatieven voor bepaalde 
activiteiten worden beoordeeld of sprake is van milieueffecten. In bijlage C en D van het 
Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan 
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. Voor elk besluit of plan 
dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst moet een toets worden 
uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Onder de 
drempelwaarden van de D-lijst kan volstaan worden met een zogenaamde ‘vormvrije’ 
m.e.r.-beoordeling. 
 
Door verschillende rechtbanken zijn zonneparken in de basis aangemerkt als de 
volgende verschillende activiteiten in de zin van het Besluit m.e.r.:  
x D9: landinrichtingsproject; 
x D11.2: een stedelijk ontwikkelingsproject; 
x D22.1: een industriële installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stroom 

en warm water. 
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In een recente uitspraak van de Raad van State van 19 augustus 20191 wordt echter 
aangegeven dat een zonnepark niet kan worden aangemerkt als een industriële 
installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stroom en warm water (activiteit 
D22.1)2. Daarnaast bestaat nog onduidelijkheid of de activiteiten D9 en D11.2 wel van 
toepassing zijn op een zonnepark. 
 
Vanwege deze onduidelijkheid wordt er vooralsnog van uitgegaan dat het zonnepark 
m.e.r.-beoordelingsplichtig is voor de activiteiten D9 en D11.2. In gevallen waar de 
drempelwaarden, zoals vermeld in kolom 2 van de D-lijst, niet worden overschreden kan 
worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling. De drempelwaarden van 
categorie D9 en D11.2 zien toe op een oppervlakte van 125 hectare respectievelijk 100 
hectare of meer. Het oppervlak van het zonnepark bedraagt circa 25 ha en overschrijdt 
de drempelwaarden niet. In dit geval kan dus worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Hierdoor wordt het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Hilvarenbeek, 
in de gelegenheid gesteld te beoordelen of bij de realisatie van dit zonnepark mogelijke 
nadelige milieugevolgen kunnen optreden waarvoor een m.e.r.(beoordeling) nodig is. 
 
Onderhavige vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie bevat alle wettelijk voorgeschreven 
informatie, voor zover relevant voor deze specifieke activiteit. Zie navolgend kader voor 
een opsomming van de informatie die bij een m.e.r.-beoordeling moet worden verstrekt.  
 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling ziet in principe alleen toe op het te nemen besluit voor 
de activiteit ‘Afwijken van het bestemmingsplan’ en niet op het besluit inzake de activiteit 
‘Bouwen’. Voor het in beeld brengen van de milieueffecten wordt evenwel het totale 
project betrokken, dus ook het gedeelte dat niet strijdig is met de vigerende bestemming. 
 
 
Bij een m.e.r.-beoordeling moet de volgende informatie verstrekt worden: 
 

1. Een beschrijving van het project, met in het bijzonder: 
a) een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en, 

voor zover relevant, van sloopwerken; 
b) een beschrijving van de locatie van het project, met bijzondere aandacht 

voor de kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project 
van invloed kan zijn. 

2. Een beschrijving van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project. 
 

3. Een beschrijving - voor zover er informatie over deze effecten beschikbaar is - 
van waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het project ten gevolge van: 

a) de verwachte residuen en emissies en de productie van afvalstoffen, 
indien van toepassing; 

                                                      
1  Uitspraak 201807860/1/A1 
2  Hierbij acht de Afdeling van belang dat uit de nota van toelichting bij de wijziging van het Besluit m.e.r. 

kan worden opgemaakt dat het bij deze activiteit gaat om centrales waarbij een brandstof, bijvoorbeeld 
fossiele brandstoffen, wordt ingezet om elektriciteit op te wekken.  
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b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water 
en biodiversiteit. 

4. Voor zover relevant wordt rekening gehouden met de criteria van bijlage III 
(Richtlijn 2014/52/EU) bij het verzamelen van de informatie overeenkomstig de 
punten 1 tot en met 3. 

 
De criteria voor de m.e.r.-beoordeling staan opgenomen in Bijlage III van de Europese 
m.e.r.-richtlijn (2014/52/EU). Bij de beslissing of voor het project wel of geen m.e.r. nodig 
is houdt het bevoegd gezag rekening met deze criteria: 

x kenmerken van de activiteit;  
x locatie van de activiteit;  
x soort en kenmerken van het potentiële effect.  
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2. KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT 

2.1. Aanleiding en doel m.e.r.-beoordeling 
Voor de koers inzake de opwek van duurzame energie heeft de gemeenteraad van 
Hilvarenbeek de gemeentelijke Visie Grootschalige Opwek op 7 februari 2019 vast-
gesteld. De Visie geeft aan dat de gemeente Hilvarenbeek, net als in de rest van de 
Regio Hart van Brabant, per 2050 alle elektriciteit die op het grondgebied wordt verbruikt 
ter plekke duurzaam wordt opgewekt. De gemeente Hilvarenbeek staat als deelnemer 
aan de regio Hart van Brabant achter de afspraak per 2050 geheel energie- en CO2-
neutraal te zijn. Dat betekent dat over iets meer dan dertig jaar alle elektriciteit die in de 
regio Hart van Brabant wordt verbruikt in, door of namens de regio Hart van Brabant op 
duurzame wijze opgewekt zal worden. De gemeente Hilvarenbeek wil daarin loyaal haar 
aandeel nemen. 
 
Met onderhavig voornemen voorziet initiatiefnemer in een duurzame invulling van de 
locatie door een maatschappelijke gebruiksfunctie te realiseren in een landschappelijke 
inrichting. De ligging van de percelen, nabij bungalowpark ‘Stille Wille’ met de nodige 
energiebehoefte, zorgt voor een hoogwaardig potentieel plan. Met de landschappelijke 
inrichting wordt gestreefd om de impact van het zonnepanelenpark op de aangrenzende 
percelen en bedrijven tot een minimum te beperken. 
 
In deze (vormvrije) m.e.r.-beoordeling worden de te verwachten gevolgen voor het milieu 
beschreven, waarmee deze een volwaardige plaats in het besluitvormingsproces krijgen. 
Het bevoegd gezag wordt zodoende, dus nog voordat een besluit wordt genomen, in de 
gelegenheid gesteld de milieueffecten in haar afweging te betrekken. 

2.2. Aard en omvang van de activiteit 
Thijs van Oirschot Duurzaam B.V. wil in op een aantal percelen aan de Driehuizerweg te 
Haghorst in de gemeente Hilvarenbeek een zonnepark realiseren. Van het totale opper-
vlak van ruim 25 ha is circa 18 ha bestemd voor het zonnepanelenveld, circa 0,5 ha voor 
onderhoudspaden en circa 0,5 ha voor onvoorzien (hekwerken e.d.). De overige 6 ha is 
bestemd voor de landschappelijke inpassing.  
 
In het ontwerp is gebruik gemaakt van zonnepanelen met afmetingen van 1 x 2 meter. 
De panelen worden in blokken van 32x28 meter onder een hellingshoek van 10 graden 
in een oost-west opstelling geplaatst. De panelen worden op stalen frames gemonteerd, 
waarbij de maximale bouwhoogte 1,2 meter bedraagt. Aan de oostzijde van het park is 
ruimte voor 120 blokken en aan de westzijde voor 84 blokken; totaal 204 blokken met 
91.392 zonnepanelen.  
 
Tussen de blokken wordt 50 cm ruimte vrijgehouden voor onderhoud van de panelen. De 
omvormers worden onder de panelen aangebracht. Naast het middenpad zijn verspreid 
over de lengte van het zonnepark, 11 transformatoren voorzien. De elektrakabels worden 
in kabelgoten van ongeveer 80 cm diepte in de grond verwerkt en verbinden de modules 
met omvormers en de transformatoren. Het zonnepark wordt rondom voorzien van een 
circa 2 meter hoog hekwerk dat voor fauna passeerbaar is.  
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De 91.392 panelen gaan naar verwachting op jaarbasis 35,6 MWp elektriciteit generen. 
Bij een gemiddeld verbruik van circa 3.000 kWh/jaar, kan dit zonnepark bijna 12.000 
huishoudens van elektriciteit voorzien. 
 
Zonnepanelen zetten de zonne-energie om in bruikbare duurzame energie. Omvormers 
(‘inverters’) zetten de geleverde gelijkstroom om in wisselstroom. De omvormersstations 
bevatten een transformator die de geproduceerde elektriciteit transformeert naar een 
bruikbaar spanningsniveau van 10 kilovolt. De transformatoren staan met kabels in 
verbinding met het inkoopstation (‘HV-Utility Connection’). 
 
Onderhavig zonnepark bestaat uit de volgende onderdelen en elementen: 
x Circa 91.392 PV-panelen van het type GCL-M3/72 390 Cast Mono op montage-

frames; 
x Circa 11 transformatoren van het type Alfen Compactstation 2500 kVA, Diabolo 40H; 
x Circa 476 omvormers (60 kV) van het type Huawei SUN  2000-60KTL-M0; 
x Kabelgoten (circa 80 cm diep); 
x Hekwerk met een beveiligingssysteem (camera’s, bewegingsdetectie o.i.d.); 
x Inrit en onderhoudspaden, die met grasbetonplaten of ~tegels worden verhard; 
x Inkoopstations (Enexis); 
x Landschappelijke inpassing aan de randen, de groene zones rondom de 

zonneparken, met houtsingels, hagen en akkerrandbeplanting zoals bloemrijke 
grasmengsels voor insecten, zodat het zonnepark wordt verbonden met de 
omgeving. 

 
De landschapsplan van het zonnepark i.c. de landschappelijk inpassing met doorsnedes 
is als bijlage 1 toegevoegd. De situatietekening van de veldopstelling en de technische 
specificaties van de panelen, trafo’s en omvormers zijn in bijlage 2a respectievelijk 2b 
opgenomen; zie ook onderstaande figuren 2a en 2b en 3.  
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Figuur 2a: Inrichtingsplan zonnepark Haghorst 
 

 
Figuur 2b: Principe doorsnedes zonnepark Haghorst 
 

 
Figuur 3: Voorbeeld vergelijkbare oost-west georiënteerde pv-opstelling met constructie op palen 

2.3. Aanlegfase 
Voor de aanleg van het zonnepark worden kabelgoten van ongeveer 1 meter breed en 
80 cm diep gegraven. Hierin worden de kabels gelegd. De PV-panelen worden in 
blokken op stalen frames gemonteerd, die met rvs profielen (5 cm x 5cm) in de grond 
worden verankerd. De omvormers zijn worden aan de panelen bevestigd. Langs het 
middenpad worden 11 transformatoren (3 x 6 meter) op een circa 30 cm dik 
gestabiliseerd zandbed (fundatie) geplaatst.  
 
Uit oogpunt van veiligheid, vernieling en diefstal worden rondom het zonnepark een 
hekwerk met een beveiligingssysteem (camera’s, bewegingsdetectie o.i.d.) geplaatst. Dit 
hek wordt voor fauna passeerbaar aangebracht. 
 
De bodem wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel. Dit gras is tegen erosie en is 
van ecologische waarde voor de aanwezige fauna en insecten. Vervolgens wordt de het 
landschappelijk ingepast door aanplanten van houtsingels, heesters, hagen en bomen. 



Pouderoyen Compagnons 

 P197094.006 m.e.r.-beoordelingsnotitie Zonnepark Haghorst  Pagina 8 van 35 

2.4. Hinder en verontreiniging 
Als gevolg van de aanlegwerkzaamheden kan tijdelijke hinder ontstaan. Gezien de 
tijdelijkheid en de aard en omvang van de ingrepen wordt de eventuele geluidhinder door 
de aanleg van het zonnepark voor de omgeving niet beschouwd als onevenredige 
hinder. Alleen tijdens de realisatiefase wordt materiaal en materieel geleverd. Dat is geen 
aanleiding om aan te nemen dat sprake is van onaanvaardbare hinder, zeker gelet op de 
omgeving waar het zonnepark wordt gesitueerd. In de gebruiksfase hebben de 
zonneparken geen verkeer aantrekkende werking. Hinder door lichtschittering wordt 
voorkomen door anti-reflectie coating op de zonnepanelen. Geluidhinder door 
geluidemissie van omvormers en/of transformatoren wordt voorkomen doordat voldaan 
moet voldoen aan de geluidseisen in het Activiteitenbesluit.  
 
De milieueffecten zijn gedetailleerd uitgewerkt in hoofdstuk 4. 

2.5. Cumulatie met andere projecten 
De werkzaamheden voor de aanleg zijn van tijdelijke aard. In de aanlegfase is gezien het 
lokale karakter ook geen sprake van cumulatie met andere projecten. De invloed van een 
zonnepark is lokaal. In de gebruiksfase treedt geen cumulatie op met andere projecten of 
activiteiten. 

2.6. Gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
De zonneparken hebben als doel het produceren van duurzame elektriciteit. Hierdoor 
wordt het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen, voorkomen. 
Het zonnepark zelf gebruikt geen natuurlijke hulpbronnen. 

2.7. Productie van afvalstoffen 
Zonnevelden produceren geen afvalstoffen. 

2.8. Risico op calamiteiten en ongevallen 
Risico’s op calamiteiten of ongevallen zijn niet of nauwelijks te verwachten. Ten aanzien 
van brandveiligheid en bereikbaarheid voor de brandweer en andere hulpdiensten 
worden doeltreffende maatregelen getroffen.  
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3. KENMERKEN VAN DE LOCATIE 

3.1. Ruimtelijke structuur 
De planlocatie ligt in het buitengebied van Hilvarenbeek nabij de gemeentegrens met 
Oisterwijk. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 25 hectare en heeft 
momenteel een agrarische functie. Het landschap heeft een verkavelingsstructuur met 
een onregelmatige blokverkaveling. De meest prominente landschappelijke structuren 
betreffen de bomenrijen langs het kanaal en langs wegen. Daarnaast bestaat het gebied 
uit bossen met een afwisseling tussen open en besloten stukken. 
 
Aangrenzend aan de percelen van het plangebied liggen twee boerderijen en het 
Bungalowpark ‘Stille Wille’. in een bosgebied. De westelijk gelegen boerderij heeft geen 
oriëntatie op de planlocatie, de oostelijke boerderij is betrokken bij de planontwikkeling. 
 
Aan de zuidzijde van het plangebied ligt een klein driehoekig bosperceel met een 
omvang van circa 0,6 ha. In het midden van het plangebied ligt een groensingel van circa 
565 strekkende meter met een zaksloot. Aan de oostzijde van het perceel staat een 
losse bomenrij met berken. In en rondom het plangebied liggen een aantal sloten. Het 
betreft één A-watergang en verder zijn het B-watergangen. 
 

 
Figuur 4: Luchtfoto plangebied 
 
Zoals op bovenstaande luchtfoto is te zien is de projectlocatie gelegen nabij bungalow-
park ‘Stille Wille’ en de rijksweg A58. Ten noorden van de projectlocatie zijn de wind-
molens naast de A58 duidelijk zichtbaar. 
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3.2. Landschap en stedenbouw 
De gemeente Hilvarenbeek is gelegen in het zandlandschap van Noord-Brabant. Dit 
betekent dat de ondergrond bestaat uit dekzand dat hier letterlijk is aan komen waaien 
gedurende de laatste ijstijd. Vervolgens zijn de temperaturen gestegen evenals de 
waterhoogtes. Met de komst van de mens heeft dit ertoe geleid dat in dit gebied een 
viertal landschapstypes zijn ontstaan, namelijk het beekdal, het kampen- en hoeven-
landschap, de oude zandontginning en de jonge zandontginning.  
 
Het projectgebied behoort tot de jonge zandontginning. Dit landschapstype is ontstaan 
doordat eind 19e - begin 20e eeuw, met nieuwe technieken en inzichten, de schrale 
heidevelden in cultuur konden worden gebracht. Deze jonge ontginningen, ook wel 
aangeduid als machinelandschappen, worden gekenmerkt door de rationele opbouw en 
een regelmatige, op gemechaniseerde landbouw afgestemde relatief grootschalige 
verkaveling. Het patroon van wegen en waterlopen is regelmatig van vorm en 
systematisch opgezet. De boerderijen zijn solitair gesitueerd en altijd gekoppeld aan het 
wegenpatroon, dat wordt begeleid door ranke (transparante) laanbeplanting. Dit versterkt 
het beeld van het open en grootschalige landschap. Door de beperkt aanwezige 
erfbeplanting bepalen vooral de grootschalige bedrijfsgebouwen het landschapsbeeld.  
 

  
Figuur 5: Zicht op uiteinde van de centrale houtsingel 
 

 
Figuur 6: Zicht op plangebied 
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Figuur 7: Zicht op de bosschage aan de Driehuizerweg (driehoekig-perceel) 

3.3. Bestemmingsplan 
De geldende juridisch-planologische situatie van het plangebied is vastgelegd in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Dit bestemmingsplan is door de raad van de gemeente 
Hilvarenbeek vastgesteld op 13 maart 2013. Daarnaast is van toepassing het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Hilvarenbeek 2014, reparatieplan’ vastgesteld op 7 
maart 2017. Dit betreft voor onderhavige locatie enkel een wijziging in de regels. 
 
In het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ heeft het plangebied de bestemming 
‘Agrarisch’. De gronden zijn bestemd voor agrarisch bedrijf en agrarisch gebruik. Bij 
onderhavige percelen betreft het enkel agrarisch grondgebruik, behoudens bij de 
gebiedsaanduiding ‘overige zone – landschapselement’ en ter plaatse van de dubbel-
bestemming ‘Waarde - Archeologie 2’. Bij deze dubbelbestemming zijn de gronden 
tevens bestemd voor de bescherming van de middelhoge verwachtingswaarde en hoge 
verwachtingswaarde vanwege vindplaats jager / verzamelaars buiten natuurgebieden. 
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landschapselement' zijn de gronden mede 
bestemd voor het behoud en herstel van de aanwezige laanbeplanting als landschaps- 
en natuurwaarde. Onderstaand is een uitsnede van de verbeelding van het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor de locatie opgenomen. 
 

 
Figuur 8: Uitsnede geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 



Pouderoyen Compagnons 

 P197094.006 m.e.r.-beoordelingsnotitie Zonnepark Haghorst  Pagina 12 van 35 

3.4. Water 
Het watersysteem in het buitengebied wordt op hoofdlijnen bepaald door het zuidelijke 
gelegen Wilhelminakanaal (circa 750 meter), de oostelijk gelegen Beerze (circa 1,8 km) 
en de westelijk gelegen Reusel (4 km). In het buitengebied komen vele waterlopen voor. 
Alleen de A-watergangen, die door het waterschap het meest belangrijk worden geacht, 
zijn in overleg met het waterschap in het bestemmingsplan tot 'Water' bestemd. 
Grenzend aan de westzijde van het plangebied bevindt zich een A-watergang van het 
Waterschap de Dommel.  
 
Het plangebied ligt op een hoogte van circa 13 m+ NAP. Het freatisch grondwater 
stroomt in noordwestelijke richting en bevindt zich op een diepte van 0,5 à 1 m- 
maaiveld, hetgeen overeenkomt met 12m+ à 12,5 m+ NAP. Verder ligt het gebied niet in 
een grondwaterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone. Het 
aanwezig zijn van ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend 
en wordt derhalve niet uitgesloten. Voor zover bekend wordt binnen het plangebied geen 
grondwater onttrokken. 

3.5. Verkeer 
De infrastructurele hoofdroutes binnen bestaan uit de provinciale wegen N269 (7 km 
westelijk) en de N395 (4 km zuidelijk). Rijksweg A58 bevindt zich op circa 1,5 km ten 
noorden van het plangebied. De lokale omgeving kent een fijnmazig recreatief netwerk, 
met verschillende gemarkeerde recreatieve routes. Een groot deel van deze routes is 
specifiek ingericht voor langzaam verkeer. Het plangebied wordt in oostelijke en 
westelijke richting ontsloten door de Driehuizerweg.  
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4. EFFECTEN VAN DE ACTIVITEIT OP HET MILIEU 

4.1. Grondslag en diepgang 
Voor een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie bestaan geen vereisten voor de diepgang 
van het onderzoek. Bij de potentiële effecten van het project wordt voor zover relevant 
gekeken naar:  

x het bereik van het effect;  
x het grensoverschrijdende karakter van het effect;  
x de orde van grootte en de complexiteit van het effect;  
x de waarschijnlijkheid van het effect;  
x de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect;  
x de autonome ontwikkelingen.  

 
In dit geval is geen sprake van een grensoverschrijdend karakter. Het doel van het 
zonnepark is het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en het versnellen van 
de energietransitie. Verder zijn geen autonome ontwikkelingen bekend of aan de orde 
die van invloed zijn op de effecten van (de aanleg van) het zonnepark. Het bereik van het 
effect en de orde van grootte worden, aan de hand van de verschillende relevante 
milieuthema’s beschreven. Voor de ontwikkeling van het zonnepark zijn dat de 
navolgende onderwerpen:  

x Natuur;  
x Landschap;  
x Archeologie en cultuurhistorie;  
x Bodem en water; 
x Geluid; 
x Lucht; 
x Externe veiligheid; 
x Reflectie en schittering; 
x Veiligheid en gezondheid. 

 
De diepgang van de beschouwing van het onderwerp is gerelateerd aan de mate van 
invloed van het zonnepark op omgeving en/of milieu. 

4.2. Natuur 
Bij nieuwe ruimtelijke ingrepen en activiteiten dient te worden nagegaan of deze ingrepen 
en /of activiteiten eventueel gevolgen hebben voor beschermde natuurgebieden en/of 
aanwezige dier- en plantensoorten (in de omgeving). Voor bescherming van gebieden en 
soorten is sinds 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb) van belang. Daarnaast 
is gebiedsbescherming vastgelegd in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen 
EHS genoemd). Wet- en regelgeving is bedoeld om soorten te beschermen, niet 
individuele planten of dieren. Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in 
gevaar komt.  
 
Te allen tijde geldt dat de algemene zorgplicht van toepassing is. Dit houdt in dat 
handelingen die niet noodzakelijk zijn met betrekking tot de voorgenomen ingreep en die 
nadelig zijn voor de in en om het plangebied voorkomende flora en fauna, achterwege 
moeten blijven. 
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Om inzicht te krijgen van de potentiële effecten van deze planontwikkeling op 
beschermde gebieden, flora en fauna zijn door Staro Natuur en Buitengebied B.V. een 
quickscan flora en fauna (rapport 18-0366, bijlage 3.1) en een specialistisch soorten-
onderzoek (notitie 18-0388, bijlage 3.2) uitgevoerd. Op basis van de visie van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (brief 1907xxxx, bijlage 3.3), is door Staro 
een oplegnotitie uitgewerkt (notitie 19-031, bijlage 3.4).  
 
In onderstaande paragrafen zijn relevante conclusie en bevindingen voor de gebieds- en 
soortenbescherming en de te nemen matregelen opgenomen. Voor gedetailleerde 
beschrijvingen verwijzen wij naar de bijlagen. 

4.2.1. Gebiedsbescherming 
Gebiedsbescherming focust op de ligging van het zonnepark ten opzichte van 
beschermde natuurgebieden en de effecten op deze gebieden.  
 
4.2.1.a Natuurgebieden 
Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Het dichtst bij 
zijnde Natura-2000 gebied ‘Kempenland-West’ ligt op een afstand van circa 2,8 km 
zuidwestelijk van het plangebied. Natura-2000 gebied ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ 
ligt op circa 4,2 km afstand. De projectlocatie maakt ook geen onderdeel uit van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natuurnetwerk Brabant (NNB) en ligt op circa 200 
meter zuidoostelijk van het meest nabijgelegen deel van het NNN. 
 
4.2.1.b Stikstofemissie en stikstofdepositie 
Vanwege de recente uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 dient te worden 
aangetoond of de realisatie van dit grootschalig zonnepark van circa 25 ha effecten heeft 
op omringende Natura 2000-gebieden. Om inzicht te krijgen in de mogelijke (negatieve) 
effecten van de stikstofemissie en stikstofdepositie op deze gebieden, is overeenkomstig 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn3 een toets vergunningplicht Wet natuurbescherming voor 
de realisatie van Zonnepark Haghorst uitgevoerd. Deze notitie is integraal als bijlage 3.5 
toegevoegd. 
 
Geconcludeerd wordt dat de realisatie van het zonnepanelenpark Haghorst leidt tot een 
afname van stikstofemissie en stikstofdepositie. Dit geldt zowel voor de aanlegfase als 
de gebruiksfase van het zonnepanelenpark. De realisatie van het park kent een lagere 
stikstofemissie en stikstofdepositie (uitsluitende NOx) dan de huidige stikstofemissie als 
gevolg van het agrarisch gebruik (zowel NOx door landbouw-verkeer als NH3 door 
bemesting). De stikstofemissie als gevolg van het in gebruik zijn van een zonnepark 
Haghorst is vervolgens uitsluitend nog gekoppeld aan de emissie van NOx door 
vervoersbewegingen als gevolg van onderhoud. 
 

                                                      
3  Een project mag qua stikstofemissie 0 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebieden bijdragen. 
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4.2.1.c Ecologische voortoets 
Bovenstaande conclusie is ten behoeve van de voortoets voorgelegd aan Staro Natuur 
en Buitengebied B.V. In hun reactie geven zijn aan te kunnen instemmen met de 
conclusie dat de aanleg van het zonnepark Haghorst geen negatieve effecten heeft op 
de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. 
 
 
Resumé ten aanzien van gebiedsbescherming 
Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden ten gevolge 
van stikstof kunnen met zekerheid worden uitgesloten. Ook andere negatieve effecten, 
zoals bijvoorbeeld verstoring, verdroging et cetera, zijn vanwege de afstand tot Natura 
2000-gebieden met zekerheid uit te sluiten.  
 
Deze uitkomsten geven derhalve geen aanleiding een Wnb-vergunning aan te vragen of 
een verklaring van geen bedenkingen te vragen vanwege mogelijke effecten op Natura 
2000-gebieden. 
 

4.2.2. Soortenbescherming 
De Wnb kent een beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn en een beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen 
verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet 
natuurbescherming kent de volgende drie categorieën beschermde soorten: 
x Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn; 
x Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, 

het Verdrag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun 
natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt;  

x ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming 
behoeven. 

  
In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die zijn beschermd onder 
één van de voornoemde drie categorieën van de Wnb. Het voorkomen van beschermde 
soorten uit de soortengroepen flora, vlinders, libellen, kevers, weekdieren en vissen in 
het plangebied is uitgesloten. Om de aanwezigheid van marterachtigen te kunnen 
aantonen of uitsluiten is nader onderzoek uitgevoerd de mogelijk voorkomende soorten. 
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4.2.2.a Europese Vogelrichtlijn (§ 3.1 Wnb) 
Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor weidevogels. In de 
omgeving blijft voldoende, meer geschikt leefgebied voor weidevogels aanwezig. 
Daarnaast blijft de houtwal binnen het plangebied behouden en in de omgeving blijft 
voldoende geschikt alternatief broed- en foerageergebied voor bos- en struweelvogels 
aanwezig. Ook voor uilen blijft voldoende foerageergebied beschikbaar. De voor-
genomen plannen hebben geen negatieve effecten tot gevolg ten aanzien van het 
foerageer- en broedgebied van vogels. 
 
Tijdens het nader onderzoek is de aanwezigheid van patrijzen in het plangebied 
aangetoond. In het landschapsplan zijn maatregelen opgenomen om het leefgebied van 
deze soort in het plangebied te behouden. Door werkzaamheden aan de agrarische 
percelen buiten het broedseizoen uit te voeren wordt voorkomen dat de Wnb wordt 
overtreden.  
 
4.2.2.b Europese Habitatrichtlijn (§ 3.2 Wnb) 
In het plangebied zijn geen geschikte locaties (gebouw of bomen met een holte) 
aanwezig die kunnen dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. In het plangebied is 
geen vliegroute voor vleermuizen aanwezig. Wel dient het plangebied mogelijk als 
foerageergebied van vleermuizen; negatieve effecten op het foerageergebied zijn echter 
redelijkerwijs uit te sluiten. 
 
4.2.2.c Andere soorten (§ 3.3 Wnb) 
Mogelijk behoort het plangebied tot een deel van het leefgebied van een aantal grond-
gebonden zoogdieren van §3.3 Wnb; haas, konijn, ree, egel, vos, en diverse algemene 
(spits)muizensoorten. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van (verblijfplaatsen van) 
de grondgebonden zoogdieren das, vos, bunzing, steenmarter, wezel en hermelijn is 
reeds uitgevoerd. Bij dat nader onderzoek is de aanwezigheid van bunzing, steenmarter 
aangetoond. Zekerheidshalve wordt er vanuit gegaan dat ook wezel in de houtwal 
voorkomt.  
 
Op basis van de uitkomsten van het nader onderzoek zijn specifieke voorwaarden voor 
de inrichting en beheer van het terrein en de landschappelijke zone voorgeschreven om 
een negatief effect op de aanwezige soorten te kunnen uitsluiten. Door het optimaal 
inrichten van het terrein en de landschappelijke zone voor de in de houtwal aanwezige 
beschermde soorten is een negatief effect op de aanwezige soorten uit te sluiten en is 
het verkrijgen van een ontheffing van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.  
 
Beschermde algemene amfibieën van §3.3 Wnb zijn in de agrarische percelen binnen 
het plangebied alleen als zwerver te verwachten. In de houtwal komen mogelijk wel 
algemene beschermde amfibieën en levendbarende hagedis voor, maar aangezien de 
houtwal intact blijft en het leefgebied wordt versterkt door de aanleg van een 10 meter 
brede groenstrook rondom de agrarische percelen wordt het plangebied meer geschikt 
voor deze soorten. Mogelijk komt dreps voor langs de randen van de houtwal in het 
plangebied. De voorgenomen plannen hebben geen negatief effect op eventuele 
groeiplaatsen van deze plantensoort, aangezien de houtwal behouden blijft.  
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Bescherming  Soort(groep)  Functie plangebied  Mogelijk effect  Ontheffing nodig  Maatregelen  
§3.1 Wnb  Vogels  Houtwal; foerageer- 

en broedgebied 
Nee  Nee  Houtwal blijft 

behouden  

 Grondbroedende 
vogels  

Broed- en 
foerageergebied  

Mogelijk  Nee, mits 
maatregelen 
genomen worden  

Akkers bouwrijp 
maken buiten 
broedseizoen en 
wanneer geen 
broedgeval 
aanwezig is 

 Uilen Foerageergebied Nee Nee - 
§3.3 Wnb Algemene 

amfibieën 
Voortplantingshabitat 
en land- en winter-
habitat 

Nee  Nee, algehele 
vrijstelling 

- 

 Levendbarende 
hagedis 
 

Leefgebied en 
migratieroute 

Mogelijk Nee, mits 
maatregelen 
worden genomen; 
opgenomen in 
ecologisch 
werkprotocol 

Tijdig inrichten 
migratieroutes 
naar ander 
geschikt 
leefgebied 

 Algemene 
(spits)muizen, ree, 
vos, egel, konijn 
en haas  

Foerageergebied en 
verblijfplaatsen  

Mogelijk  Nee, algehele 
vrijstelling  

-  

 
 

Steenmarter, 
bunzing, wezel  

Leefgebied, 
migratieroute 

Ja Nee, mits 
maatregelen 
worden genomen; 
opgenomen in 
ecologisch 
werkprotocol 

Tijdig inrichten 
migratieroutes 
naar ander 
geschikt 
leefgebied  

Tabel 6  Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten in de omgeving van de 
  Zonneparken Californië  

4.2.3. Maatregelen 
Om negatieve effecten op aanwezige beschermde soorten en overtreding van de 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming te voorkomen en om invulling te 
geven aan de algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient een aantal 
maatregelen te worden genomen. Deze maatregelen gelden voor de inrichting en de 
aanleg van het zonnepark, maar ook bij het beheer- en onderhoud. In het ecologisch 
werkprotocol zijn deze maatregelen beschreven. Door dit ecologisch werkprotocol te 
volgen is geen ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming. 
 
Dit werkprotocol is als bijlage 2 aan de herziene versie van de notitie ‘Specialistisch 
soortenonderzoek Zonnepark Haghorst te Hilvarenbeek’ toegevoegd (bijlage 3.2). De 
maatregelen zijn tevens doorvertaald in het landschapsplan (bijlage 1). Onderstaand 
volgt een beschrijving van de algemene maatregelen, de ecologische begeleiding, de uit 
te voeren werkzaamheden en maatregelen voor de landschappelijke inrichting 
 
4.2.3.a Algemene Maatregelen 
x De werkzaamheden aan de houtwal worden alleen uitgevoerd onder begeleiding van 

een ecologisch deskundige (ecoloog); 
x Het ecologisch werkprotocol is op het werk aanwezig en is bekend onder het 

uitvoerend personeel; 
x Tussen zonsondergang en zonsopkomt wordt zonder toestemming van de ecoloog 

niet gewerkt; 
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x Bij de uitvoering van de werkzaamheden, zowel bij de aanleg als bij onderhoud moet 
rekening worden gehouden met de kwetsbare periode van aanwezige beschermde 
soorten: gedurende 15 maart tot 1 september, dit is de (kraamperiode van marters 
en het broedseizoen van vogels, mogen geen werkzaamheden bij rustplaatsen en 
nabijgelegen leefgebied worden uitgevoerd. 

 
4.2.3.b Ecologische begeleiding 
x Voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoekt de ecoloog het werkgebied, daarbij 

wordt al rekening gehouden met kwetsbare terreindelen, zoals wissels van dassen; 
x Aanwezige kwetsbare natuurwaarden die door de werkzaamheden kunnen worden 

geschaad, worden met lint in het veld gemarkeerd en ontzien van werkzaamheden. 
Deze natuurwaarden worden met GPS vastgelegd en weergegeven op kaart;  

x De ecoloog controleert de wijze van uitvoering en het behoud van kwetsbare 
natuurwaarden; 

x Aanwijzingen van de ecoloog dienen terstond te worden opgevolgd. 
 
4.2.3.c Uitvoeren werkzaamheden 
x Werkzaamheden die in de directe omgeving van de holen in de houtwal 

plaatsvinden, moeten zo kort mogelijk duren en uitgevoerd worden met zo min 
mogelijk licht, geluid en trillingen; 

x De verbindingsmogelijkheden met andere voldoende potentiële leefgebieden dienen 
behouden te blijven ook tijdens de werkzaamheden. De greppels in het plangebied 
die van de houtwal naar het oosten lopen kunnen hiervoor worden behouden of 
ingericht. Dan blijft een verbinding tussen de houtwal en het bosgebied in het oosten 
behouden;  

x Door een deel van de habitatverbetering (opgenomen in het landschapsplan) 
voorafgaand aan de start van de werkzaamheden uit te voeren, wordt gewaarborgd 
dat voldoende geschikt leefgebied voor de beschermde soorten in het plangebied 
aanwezig is en blijft; 

x Bij de grondwerkzaamheden dient het betreffende perceel (de houtwal met 
omliggend gebied) een week voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt te 
worden gemaakt door het te maaien (10 cm boven maaiveld), waarbij het maaisel 
direct dient te worden afgevoerd; 

x er wordt naar één kant toegewerkt, zodat aanwezige dieren kunnen vluchten. De 
wegvluchtende kant moet dan dekking bieden; 

x Er wordt nabij de houtwal zoveel mogelijk gefaseerd gewerkt door bijvoorbeeld eerst 
het oostelijk deel te herinrichten en daarna het westelijk deel van het plangebied; 

x De houtsingel mag niet met machines worden betreden; 
x Het is niet wenselijk dat mensen de houtsingel betreden; 
x De houtsingel is geen materiaalopslag en wordt zo ook niet ingericht; 
x In het plangebied mag geen (extra) werkverlichting worden geplaatst; 
x Voor zonsondergang, maar niet later dan 19.00 uur, moet de bijkomende menselijke 

invloed zo veel als mogelijk tenietgedaan zijn. Wissels zijn weer toegankelijk, 
materiaal en materieel is verwijderd van wissels. 
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4.2.3.d Landschappelijke inrichting  
De landschappelijke inrichting is uitgewerkt in het landschapsplan (bijlage 1). Hierin zijn 
de specifieke inrichting van de habitatverbetering voor aangetroffen soorten en het 
beheer opgenomen. Hieronder zijn de voorwaarden opgenomen vanuit de Wet 
natuurbescherming, die in het landschapsplan zijn verwerkt: 
x De houtsingel blijft behouden en wordt met grasland aan weerszijden versterkt; 
x Voor de patrijs wordt aan weerzijden van de houtsingel een ruigtestrook van 

minimaal 1 meter breed gecreëerd, die maximaal eenmaal per jaar wordt gemaaid; 
x Rondom het zonnepark wordt een landschappelijke zone ingericht die door fauna 

gebruikt kan worden als migratieroute en foerageergebied. Deze landschappelijke 
zone wordt ingericht met inheemse soorten; fruitbomen, doornstruiken en bloem- en 
bes-dragende soorten; 

x De houtsingel wordt naar het zuiden toe ingericht grasland. Hierin wordt een strook 
van hoger inheems bloemrijk/kruidenrijk grasland van minimaal 3 meter breed 
gecreëerd om als migratiezone te dienen voor kleine zoogdieren en vlinders. Deze 
strook wordt gefaseerd gemaaid, maximaal eenmaal per jaar; 

x Het hek rond het zonnepark dient passeerbaar te zijn voor kleine zoogdieren door 
middel van onderdoorgangen of het plaatsen van enkele faunapassages 
(betonbuizen van 30 cm doorsnede). Twee van deze passages dienen aan de noord- 
en zuidzijde van het plangebied te worden geplaatst. Aan de oost- en westkanten 
van het plangebied dienen ongeveer om de honderd meter onderdoorgangen te 
worden gerealiseerd; 

x De houtsingel, de landschappelijke inrichting en de toegang tot het zonnepark onder 
de hekken door mogen niet direct verlicht worden. 

 
 
Resumé effecten op flora en fauna 
In het plangebied is met de diverse flora en faunaonderzoeken gesteld dat in het 
plangebied mogelijk verschillende soorten voorkomen die zijn beschermd onder 
paragrafen 3.1 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Om mogelijke effecten te 
voorkomen zijn maatregelen voorgesteld die moeten worden gerespecteerd in het project 
en de aanvraag. Indien deze maatregelen (tijdig) worden getroffen vindt geen overtreding 
van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming plaats. 
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4.3. Landschap 
In deze paragraaf wordt de landschappelijke inrichting uiteengezet, die is uitgewerkt in 
het landschapsplan (bijlage 1). 
 

 
Figuur 9: Landschappelijke inpassing zonnepark Haghorst 
 
De groene omzooming 
De grootste ingreep in het gebied wordt het omzomen van het plangebied met een 
losse haag/struikenrij. De toepassing hiervan zorgt voor een verbinding van het 
bestaande bosperceel aan de zuidzijde met de groensingel in het midden van het 
plangebied. Het bestaande bosperceel wordt tevens aangevuld met heesters om 
doorkijk tussen de boomstammen te verhinderen. 
 
Pad en groenstrook 
Voor het bepalen van de ligging van het pad en de groensingel is de insteek van 
de centrale sloot als uitgangspunt genomen. Hierdoor ontstaan rechte paden en 
groensingels. Daarnaast verspringen de watergangen en perceelsgrenzen op 
enkele plaatsen. De paden langs de sloten worden onverhard. In het centrale deel van 
het plangebied worden de paden verhard met betonplaten. De hoeken krijgen hierbij 
ruimte om te kunnen manoeuvreren met (beheers-)voertuigen. Aan de binnenzijde van 
de groensingel wordt het hekwerk geplaatst met onderdoorgangen voor klein wild. 
 
De totale landschappelijke inpassing bestaat uit 6 verschillende plantvakken. Dit in 
verband met ligging, functie en ecologische waarde. In totaal wordt er met de 
plantvakken 13.244 m2 struweel aangeplant. De plantvakken variëren in breedte van 4,5 
meter tot 10 meter. Voor de achtergrond en invulling van de 6 verschillende plantvakken 
verwijzen wij het landschapsplan. 
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Figuur 10: Impressie landschappelijke inpassing zonnepanelenpark aan westzijde. 
 
Bloemrijk grasland 
Naast de aanleg van struweel wordt een groot gedeelte van de paden en tussenliggende 
ruimte ingezaaid met bloemrijk grasland. In totaal bedraagt het oppervlak aan bloemrijk 
grasland ca. 30.300 m2. Het doel is een kleurrijk beeld te scheppen met een grotere 
belevingswaarde dan een traditioneel grasveld. Een bloemrijk grasland heeft een groot 
aandeel kruiden, die eenmaal in bloei een kleurrijk uiterlijk geven aan het veld. De 
waarde van een bloemrijk grasland neemt toe wanneer het grenst aan bos of water.  
 
Bloemrijke graslanden trekken veel insecten aan (zoals vlinders, bijen, hommels, 
zweefvliegen, sprinkhanen en kevers), die op hun beurt weer insectenetende vogels 
aantrekken. Insectenrijke graslanden langs bos zijn jachtplekken voor vleermuizen. 
Vochtige bloemrijke graslanden zijn bovendien interessant voor weidevogels om te 
broeden, mits het oppervlak groot genoeg en er weinig verstoring is.  
Bloemrijke graslanden vormen het leefgebied van diverse zoogdieren (bijvoorbeeld 
(spits)muizen, konijn, haas en egel) en vormen waar ze aan water grenzen een 
belangrijk landbiotoop voor amfibieën. 
 
Een bloemrijk grasland wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid, waarbij het maaisel wordt 
afgevoerd. Belangrijk voor overleving van ongewervelden is dat altijd minimaal 10% blijft 
staan, dus niet gemaaid wordt. Wanneer een bloemrijk grasland grenst aan een bos of 
struweel kan hierlangs een zoomvegetatie worden ontwikkeld door de betreffende strook 
gefaseerd te maaien (1 keer per 2-3 jaar). Dit levert een geleidelijke overgang met meer 
biodiversiteit op. 
 
Resumé effecten op het landschap: 
Voor de realisatie van dit zonnepark is een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. De 
landschappelijke aanpassingen en versterkingen vinden op eigen terrein plaats. De 
zonnevelden worden conform het beeldkwaliteitsplan landschappelijk ingepast.  
 
De realisatie en instandhouding van de landschappelijke inpassing van het gebied wordt 
geborgd in een anterieure overeenkomst. Het project heeft geen significant nadelige 
effecten voor het landschap. 
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4.4. Archeologie en cultuurhistorie 

4.4.1. Archeologie 
Ten aanzien van archeologie is het uitgangspunt dat het archeologisch erfgoed moet 
worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Dit vloeit voort uit het 
Europese Verdrag van Valetta i.c. Malta (1992) inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed. Nederland heeft dit Verdrag doorvertaald in de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 1 september 2007, die in zijn geheel is 
opgenomen in de Monumentenwet 1988 (Mw art. 38 t/m 60).  
 
Uitgangspunten zijn dat bekende archeologische monumenten niet aangetast mogen 
worden en dat bij voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge of 
middelhoge archeologische verwachtingswaarde, in principe een inventariserend en 
waarderend vooronderzoek moet plaatsvinden. Eventueel aangetroffen waarden dienen 
primair ter plekke (in situ) beschermd te worden dan wel - indien dat redelijkerwijs niet 
mogelijk is - door een opgraving (ex situ) te worden veilig gesteld. 
 
Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wamz in grote mate verantwoordelijk 
voor hun eigen bodemarchief. Daartoe heeft de gemeente Hilvarenbeek gemeentelijk 
archeologiebeleid ontwikkeld (vastgesteld door de raad op 27 september 2012), met een 
bijbehorende archeologische beleidskaart. Op de gemeentelijke archeologiekaart is het 
plangebied aangeduid met zowel lage, middelhoge als hoge archeologische 
verwachtingswaarden, zie navolgende afbeelding. 

 
Figuur 11: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Hilvarenbeek 
 
Uit de gemeentelijke beleidskaart blijkt dat het zuidelijk deel van het plangebied een lage 
archeologische verwachtingswaarde (categorie 7) heeft. Aan het noordelijk deel is een 
middelhoge (categorie 6) tot hoge archeologische verwachtingswaarde voor vuursteen-
vindplaatsen van jager-verzamelaars (categorie 5) toegekend.  
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Om deze verwachtingen te verifiëren en specificeren is door KSP Archeologie een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd (bijlage 4).  
 
Bevindingen 
Op basis van de mogelijke aanwezigheid van een natuurlijke waterbron in de vorm van 
een ven geldt voor het noordelijke deel van het plangebied een hoge verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen van jager-verzamelaars uit het Laat-Paleolithicum tot en met het 
Neolithicum. Zowel de dekzandvlakte in het noorden van het plangebied als de dekzand-
rug in het zuiden zijn relatief slecht gedraineerd vanwege het ondiepe voorkomen van 
leem in de ondergrond. Hierdoor is het land minder geschikt als landbouwgrond en lange 
tijd onderdeel van de woeste gronden (heidegebied) geweest. Het plangebied is pas in 
de 20e eeuw ontgonnen en in gebruik genomen als landbouwgrond. In het begin was het 
voornamelijk als weiland in gebruik en later als gevolg van een verbeterde waterhuis-
houding door een kunstmatige verlaging van de grondwaterstand als akkerland.  
 
Conclusie 
Op basis de bevindingen is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor 
vindplaatsen uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd.  
 
Selectieadvies  
In het noordelijke deel van het plangebied kunnen vuursteenvindplaatsen uit het Laat-
Paleolithicum – Neolithicum aanwezig zijn. Vanwege het huidige gebruik als akkerland 
zal een groot deel van het potentiële vondst- en spoorniveau uit deze periode zijn 
opgenomen in de bouwvoor. Wel kan op basis van het voorkomen van vondstmateriaal 
in de bovengrond een vindplaats worden aangetoond en kunnen enkele diepere 
grondsporen zoals haardkuilen nog bewaard zijn gebleven.  
 
De zonnepanelen worden gefundeerd op palen die tot een diepte van maximaal 50 cm 
zullen worden ingebracht. Ook de palen van de afrastering die rondom het terrein 
worden gerealiseerd, zullen niet dieper dan 50 cm beneden maaiveld reiken. Het effect 
van deze palen op een mogelijke vuursteenvindplaats wordt laag ingeschat.  
 
Tot in de jaren ’80 van de 20e eeuw is de bovenste 25 à 35 cm van de bodem door-
ploegd en bij de schaalvergroting in het begin van de 21e eeuw is waarschijnlijk 
gediepploegd tot circa 50 cm beneden maaiveld. Ook als in de 21e eeuw minder diep is 
geploegd, zal het effect beperkt zijn vanwege het geringe oppervlak van de verstoring 
door de palen. Het totale verstoringsoppervlak van de palen van de zonnepanelen komt 
namelijk uit op circa. 139 m² en is bovendien niet een aaneengesloten vlak maar betreft 
kleine verstoringen van circa. 50 cm². Als wordt uitgegaan van een denkbeeldige 
vuursteenvindplaats van 100 m2 dan zal door de palen maximaal 2,1% van de vindplaats 
worden aangetast.2 Het informatieverlies is hiermee beperkt en zal onderzoek aan een 
vindplaats in de toekomst niet in de weg staan. 
 
De bodemingrepen voor de overige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een 
middenpad en betonblokken voor transformatoren zullen tot circa 15 à 30 cm beneden 
maaiveld reiken en vormen dan ook geen bedreiging voor mogelijk aanwezige 
archeologische vindplaatsen. Het leidingwerk zit hoofdzakelijk in de constructie verwerkt 
en wordt bovengronds aangelegd.  
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Resumé effecten op archeologie 
De gemeente stelt op basis van de moderne grondbewerking dat bodemingrepen tot 50 
cm beneden maaiveld worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 
 
Vanwege het geringe effect dat de geplande werkzaamheden op het archeologische 
bodemarchief hebben, adviseert KSP Archeologie geen archeologisch vervolgonderzoek 
voor de aanleg van het zonnepark. 
 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. KSP Archeologie wijst erop 
dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende activiteiten of 
daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 
onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid, 
die vervolgens een selectiebesluit neemt.  
 

4.4.2. Cultuurhistorie 
Uit de cultuurhistoriekaart van de gemeente Hilvarenbeek blijkt dat binnen het 
plangebied geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Wel grenst het plangebied in 
het westen aan een historische weg tussen 1840 en 1900. Hier zijn geen activiteiten 
en/of werkzaamheden gepland. 
 

 
Figuur 12: Uitsnede kaart cultuurhistorische kaart 
 
 
Resumé effecten op cultuurhistorie: 
Op de projectlocaties en de directe omgeving zijn geen monumenten of historische 
kernen en gehuchten aanwezig. Rond de projectlocaties zijn geen cultuurhistorisch 
waardevolle elementen aanwezig. Dit is vanwege het jonge zandontginningslandschap. 
Nadelige effecten voor cultuurhistorische waarden kunnen worden uitgesloten. 
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4.5. Bodem- en waterkwaliteit 

4.5.1. Bodemverontreiniging 
Als sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen 
gebruik. Om een indruk te krijgen van de aan- of afwezigheid van bodemverontreiniging 
is een historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) door Aelmans Eco uitgevoerd 
(bijlage 5.1). Uit dit vooronderzoek blijkt dat geen aanwijzingen zijn aangetroffen die 
duiden op de aanwezigheid van eventuele bodemverontreinigingen en/of bodem-
bedreigende activiteiten. Tijdens de terreininspectie zijn ook geen waarnemingen 
gedaan, die wijzen op enige vorm van bodemverontreiniging.  
 
In de kadernota bodem is echter de voorwaarde opgenomen dat de uitgevoerde activiteit 
(na 25 jaar) geen negatief effect op de milieuhygiënische bodemkwaliteit mag hebben 
gehad. Daarom is ter plaatse van de geplande transformatoren, die als potentieel 
bodemverontreinigende activiteit worden beschouwd, als referentiekader de 0-situatie 
van de actuele bodemkwaliteit vastgelegd (bijlage 5.2). Het onderzoek heeft geleid tot 
een goed beeld van de bodemkwaliteit. Ter plaatse van de transformatoren zijn geen 
verhoogde gehaltes aangetoond. De resultaten dienen als toetsingsgrondslag om te 
bepalen of de transformatoren effect hebben gehad op de bodemkwaliteit.  
 
 
Resumé bodemverontreiniging: 
Uit het uitgevoerde historisch onderzoek volgt dat op basis van de historische gegevens 
en de terreininspectie, geen bodemverontreinigingen worden verwacht.  
 
Middels het 0-situatie bodemonderzoek is de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
geplande transformatoren, die als potentieel bodemverontreinigende activiteit worden 
beschouwd, als referentiekader vastgelegd. 
Gezien bovenstaande conclusie vormt het aspect bodem geen belemmering voor 
onderhavig voornemen.  
 

4.5.2. Effecten op de bodem 
Over de effecten van zonneparken op de bodemkwaliteit en de biodiversiteit is nog niet 
heel veel bekend. In verschillende bronnen is aangegeven op welke wijze de constructie, 
het ontwerp en de positionering van zonnepanelen binnen grondgebonden zonneparken 
kan leiden tot meer biodiversiteit en meer vegetatie en zodoende een positief effect heeft 
op de bodemkwaliteit. Deze aspecten komen navolgende aan de orde: 
 
Uitloging en metaalbelasting 
Het aanbrengen van metalen constructies in de grond wordt gezien als een potentieel 
risico voor vervuiling (metaalbelasting) en/of uitloging4. Los van eventuele verwering i.c. 
roestvorming van de rvs of stalen profielen onder de panelen en het hekwerk, is de kans 
op bodemverontreiniging echter nihil.  

                                                      
4  Artikel ‘Zonneparken en bodemafdekking’, vakblad Bodem, nummer 4, augustus 2017.  
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Erosie 
Het functionele gebruik van de locaties verandert van akkerbouw naar zonnepark met 
grasland. Hiertoe wordt onder de panelen een bloemrijk grasmengsel gezaaid. Door 
verandering van het functionele gebruik van akkerbouw naar grasland, neemt de kans op 
bodemerosie, dat bij het huidige gebruik meer een bedreiging vormt, sterk af.  
 
Bodemsamenstelling en biodiversiteit 
Er is ook melding gemaakt van een onderzoek naar de impact van zonneparken op de 
bodemsamenstelling en vervolgens op de biodiversiteit56. Deze onderzoeken tonen aan 
dat, ondanks temperatuurverschillen, verschillen in luchtvochtigheid, de beperkingen van 
de bezonning van de grond en de verschillen in plantengroei, geen verschillen in 
bodemsamenstelling zijn gevonden op het gebied van koolstof en stikstofgehaltes, 
dichtheid en verdeling van de deeltjesgrootte.  
 
Een andere bron geeft ideeën en concrete voorstellen voor het optimaliseren van de 
milieudoelstellingen bij het ontwikkelen van zonneparken7. Indien de zonneparken goed 
zijn ingericht en de zonnepanelen op de juiste wijze worden opgesteld dragen zij bij aan 
optimalisatie van de omgevingskwaliteit. Als voorbeelden worden genoemd de 
verbetering van het landschap, het toevoegen van vegetatie en vergroting van de 
biodiversiteit. Negatieve effecten voor biodiversiteit/nutriënten in de bodem zijn dan ook 
niet te verwachten. 
 
Resumé effecten op de bodem: 
Voor vergelijkbare projecten is onderzoek uitgevoerd om de mogelijke verontreinigende 
effecten van zonnepanelen op de bodem in grootschalige zonneparken te onderzoeken. 
Hierin is geconcludeerd dat de kans op vervuiling van intacte zonnepanelen niet 
aanwezig is vanwege het ingekapselde ontwerp van de panelen. Ook bij beschadigingen 
van een zonnepaneel komen er geen schadelijke stoffen vrij; toch worden deze zo snel 
mogelijk vervangen om de energieproductie niet nadelig te beïnvloeden. 
  

4.5.3. Watersysteem 
Het maaiveld bevindt zich op ca 13 m+ NAP. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit 
leemarme veldpodzolgronden. Uit het bodemonderzoek blijkt dat zich tot op circa 1,0 m- 
maaiveld zwak siltig en zwak humeus matig fijn zand bevindt. Ter plaatse van de 
planlocatie is sprake van grondwatertrap III en V. Dit impliceert een Gemiddeld Hoogste 
Grondwaterstand (GHG) van 0,5 à 1,0 m- maaiveld. Aan de westzijde grenst het 
plangebied aan een A-watergang van Waterschap De Dommel. Midden in het 
plangebied bevindt zich een van zuidoost naar noordwest lopende zaksloot. 
 
Hemelwaterinfiltratie 
Door de oost-westopstelling van de panelen, in blokken op stalen frames van maximaal 
1,2 meter hoog, worden grote delen van de bodem min of meer afgedekt. Tussen deze 
blokken wordt 50 cm ruimte aangehouden voor beheer en onderhoud.  
                                                      
5  Artikel uit het tijdschrift ‘Environment’ van de Europese Commissie, issue 479, 15 december 2016.  
6  Zonneparken natuur en landbouw, Wageningen Environmental Research, april 2019. 
7  Artikel uit het tijdschrift ‘Natural England 2011’, 9 september 2011.  
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Het hemelwater dat op de panelen valt, stroomt naar de lager gelegen delen en kan via 
de open ruimte van 50 cm lokaal infiltreren in de bodem. De bodem onder de panelen 
blijft in zijn geheel beschikbaar voor infiltratie van het hemelwater. De paden worden 
uitgevoerd met grasbetonplaten, waardoor het hemelwater wat hierop valt rechtstreeks in 
de bodem kan infiltreren. 
 
Infiltratiecapaciteit 
De infiltratiecapaciteit is afhankelijk van de k-waarde van de bodem. Voor matig fijn, 
zwak siltig, zwak humeus zand ligt de k-waarde tussen 1 tot 5 meter/dag. Uitgaande van 
een worst-case situatie met een k-waarde van 1 m/d zal een bui van 100mm in 24 uur 
binnen 2,5 uur volledig geïnfiltreerd zijn. In dergelijke extreme situaties zal er ook 
plasvorming kunnen ontstaan en kan het hemelwater gedeeltelijk oppervlakkig afstromen 
naar de zaksloot in het midden van het plangebied. Door de aanleg van een aarden wal 
aan de westzijde van het plangebied zal geen oppervlakkige afstroming van het 
hemelwater plaatsvinden naar de westelijk gelegen A-watergang. Er is geen noodzaak 
voor het treffen van compenserende maatregelen voor waterberging.  
 
Resumé effecten op water: 
Het (schone) hemelwater vloeit van de panelen af en zal ter plaatse infiltreren in de 
bodem. De infiltratiecapaciteit is groot genoeg om alle hemelwater binnen het plangebied 
te houden. Het project heeft geen significant nadelige gevolgen voor (de kwaliteit) van 
bodem en (grond)water. Er zijn geen compenserende maatregelen voor waterberging 
nodig.  
 

4.6. Geluid 
De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere geluidsgevoelige 
gebouwen (onder meer onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere 
gezondheidszorggebouwen) en geluidsgevoelige terreinen (onder meer woonwagen-
standplaatsen). Uit art. 74 Wgh vloeit voort dat in principe alle wegen voorzien zijn van 
een geluidzone, met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 
aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt. De 
zonebreedte is afhankelijk van het gebied (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal 
rijstroken. Binnen de zones moet een akoestisch onderzoek worden verricht. De 
voorkeursgrenswaarde voor woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en 
terreinen bedraagt in die zone op de buitengevel 48 dB (art. 82 Wgh). 
 
Een zonnepark op zich is geen geluidgevoelige functie. Een zonnepark produceert 
weinig geluid. De omvormers inclusief transformatoren kunnen zorgen voor een licht 
zoemend geluid (< 50 dB), maar dit is geen relevante geluidsbelasting.  
De omgeving zal geen last hebben van het geluid dat geproduceerd wordt bij een 
zonneveld. In het algemeen wordt een afstand van minimaal 30 tot 50 meter van de 
transformator(en) tot derden aangehouden. Omdat het veelal gaat om grotere 
oppervlakten, is deze afstand altijd in te passen. De afstand tot de dichtstbijzijnde 
woningen i.c. boerderijen bedraagt 175 meter (westelijk) respectievelijk 225 meter 
(oostelijk) van de transformatoren.  
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Het zonnepark vormt een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Het zonnepark is 
een type A-inrichting. De inrichting valt daarmee onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit, maar er is geen melding of omgevingsvergunning voor het onderdeel 
milieu nodig. Er dient te kunnen worden aangetoond dat de omvormers voldoen aan de 
geluideisen uit het Activiteitenbesluit. Indien hieraan wordt voldaan kan worden 
geconstateerd dat deze inrichting geen relevante geluidbelasting veroorzaakt. 
 
Op basis van de technische specificaties van de transformatoren en omvormers een 
modelmatig geluidonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat: 
x Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voldoet ter plaatse van de gevels van 

geluidgevoelige objecten aan de geluidgrenswaarde van: 
o stap 2 uit de VNG-publicatie van 45 dB(A) etmaalwaarde 
o het Activiteitenbesluit milieubeheer van 50 dB(A) etmaalwaarde 

x Het maximale geluidniveau voldoet ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige 
objecten aan de geluidgrenswaarde: 
o van stap 2 uit de VNG-publicatie van 65 dB(A); 
o het Activiteitenbesluit milieubeheer van 70 dB(A) etmaalwaarde 

 
 
Resumé effecten op geluid:  
Zonneparken leiden niet tot een waarneembare toename in het optredende geluids-
drukniveau. De omvormers inclusief transformatoren kunnen in de praktijk zorgen voor 
een licht zoemend geluid. Middels het geluidonderzoek is aangetoond dat de meest 
kritische normwaarde van 45 dB(A) niet wordt bereikt dan wel overschreden. Daarnaast 
wordt de situering van de omvormers en transformatoren zorgvuldig gekozen en geborgd 
in de voorschriften van de omgevingsvergunning. 
 
Voor geluid is geen sprake van significant nadelige effecten voor de omgeving. Er is 
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 

4.7. Lucht 
De regels inzake luchtkwaliteit, beschreven in titel 5.2 van de Wet Milieubeheer, maken 
onderscheid tussen 'kleine' en ‘grote' projecten. Kleine projecten dragen niet in 
betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten 
dragen juist wel 'in betekenende mate' (IBM) bij aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Het gaat vooral om bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). Wat het 
begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in het Besluit “Niet in betekenende 
mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”.  
 
Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten - die jaarlijks meer dan 3 procent 
van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van PM10 en NO2 bijdragen- 
een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder 
dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. De Regeling 'Niet in 
betekenende mate bijdragen' bevat regels omtrent de aanwijzing van categorieën van 
gevallen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen als bedoeld in artikel 5.16, 
eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer (Regeling niet in betekenende mate 
bijdragen luchtkwaliteitseisen).  
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In artikel 5.16, lid 2 van de Wet milieubeheer is opgenomen dat bij het wijzigen van het 
bestemmingsplan altijd sprake is van een project. Daarom is bekeken of de luchtkwaliteit 
al dan niet onderzocht moet worden. Het project gaat in de gebruiksfase niet gepaard 
met verbranding van (fossiele) brandstoffen. Ook is geen sprake van een significante 
verkeersaantrekkende werking.  
 
In de gebruiksfase vindt incidenteel verkeer plaats die samenhangt met het beheer en 
onderhoud van de zonnepanelenweide. Ter indicatie is in onderstaande figuur de 
uitkomst van de NIBM tool opgenomen. Als wordt-case situatie is uitgegaan van 4 
verkeersbewegingen per weekdaggemiddelde waarvan 10% bestaat uit vrachtverkeer. 
Dit geeft het volgende resultaat. 
 

  
Figuur 13: NIBM tool 
 
Tot 1655 voertuigbewegingen per weekdaggemiddelde draagt een project niet in 
betekenende mate bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het voornemen leidt 
tot een aanzienlijk kleinere toename aan verkeersbewegingen.  
 
Resumé effecten op luchtkwaliteit: 
In geval van zonneparken is geen sprake van emissies naar de lucht, die wijziging van 
de luchtkwaliteit tot gevolg kunnen hebben. Dit geldt voor zowel de realisatiefase als de 
gebruiksfase van het zonnepark. De uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide door voer-
tuigen die de locatie bezoeken in de aanlegfase (met name aanvoer van materieel) zijn 
verwaarloosbaar, zie ook paragraaf 4.2.1. Het plan kan derhalve worden aangemerkt als 
NIBM. Het aspect luchtkwaliteit staat de realisatie van het plan dan ook niet in de weg. 
 

4.8. Externe veiligheid 

4.8.1. Risicovolle inrichtingen (Bevi) 
De veiligheid rond bedrijven wordt gereguleerd in de vigerende milieuvergunning (of een 
geldende Algemene Maatregel van Bestuur) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
van 21 oktober 2004 (Bevi). In het Bevi worden specifieke regels opgenomen voor 
specifieke risicovolle inrichtingen. Het betreft onder meer inrichtingen in het kader van 
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het Besluit risico's zware ongevallen 1999, LPG-tankstations, inrichtingen waar 
gevaarlijke (afval)stoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage van meer dan 10.000 kg 
worden opgeslagen, inrichtingen met een koel- of vriesinstallatie met meer dan 400 kg 
ammoniak.  
 
Plaatsgebonden risico 
In het Bevi heeft iedere risicovolle inrichting een veiligheidszone gekregen. Dit heet de 
plaatsgebonden risicocontour (PR-contour). Binnen deze contour mogen nieuwe 
kwetsbare objecten, zoals woningen, scholen, ziekenhuizen, grootschalige kantoren, 
hotels, winkelcentra, campings of beperkt kwetsbare objecten, zoals verspreid liggende 
woningen, bedrijfswoningen dan wel bedrijfsgebouwen van derden, kleinere kantoren, 
hotels en winkels, sporthallen, zwembaden niet of niet zonder meer worden opgericht. 
Het Bevi gaat uit van een PR-contour 10-6/jr.  
 
Het kan gaan om inrichtingen waarbij door middel van een vaste afstand wordt voldaan 
aan deze contour (zogenaamde “categoriale inrichtingen”) en inrichtingen waarbij deze 
contour individueel moet worden berekend (Quantitative Risk Assesment (QRA)). Dit is 
geregeld in Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). 
 
Bij het nemen van een planologisch besluit, zoals de vaststelling van een bestemmings-
plan of een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet het 
bevoegd gezag deze contour in acht nemen voor kwetsbare objecten. Hierbij geldt de 
PR-contour 10-6/jr. als grenswaarde. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de contour 
als richtwaarde, d.w.z. in principe moet PR 10-6/jr. aangehouden worden, maar er mag 
gemotiveerd van worden afgeweken. 
 
Groepsrisico 
Naast het plaatsgebonden risico kent het Bevi ook het groepsgebonden risico (GR). Het 
GR geeft aan wat de kans is op een ongeval met ten minste 10, 100 of 1000 dodelijke 
slachtoffers in de omgeving van de beschouwde bron. Het aantal personen dat in de 
omgeving van de bron verblijft bepaalt daardoor mede de hoogte van het groepsrisico. 
Voor het GR geldt geen harde juridische norm (zoals de PR-contour 10-6/jr. wel is) maar 
een zogenaamde oriënterende waarde. Het berekende groepsrisico wordt weergegeven 
in een curve, waarbij de kans op een ongeval wordt uitgezet tegen het aantal mensen 
dat daarbij omkomt. In dezelfde grafiek wordt de oriënterende waarde uitgezet. Als die 
wordt overschreden door een ruimtelijke ontwikkeling moet dat worden verantwoord. 
Hiermee wordt in beeld gebracht of en in welke mate het bevoegd gezag het GR wel of 
niet aanvaardbaar vindt, al dan niet na het nemen van maatregelen. 

4.8.2. Vervoer gevaarlijke stoffen (Bevt) 
Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), stelt regels aan transportroutes en 
de omgeving daarvan. Zo moet een basisveiligheidsniveau rond transportassen 
(plaatsgebonden risico) en een transparante afweging van het groepsrisico worden 
gewaarborgd. Daarmee wordt de opdracht aan het bevoegd gezag voor ruimtelijke 
besluiten nadrukkelijk vastgelegd om rekening te houden met de risico's van transport 
van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. In het basisnet is de omvang voor de 
verschillende transportmodaliteiten vastgelegd. 
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4.8.3. Externe veiligheid en het zonnepark 
Volgens de risicokaart liggen in de omgeving, tot op een afstand tot 750 meter van de 
buitengrenzen van de zonneparken, enkele risicovolle inrichtingen en/of objecten (zie 
ook bijlage 7.1 t/m 7.3): 
x Inzake het Bevt ligt het zonnepark in het standaard verantwoordingsgebied van de 

A58 (Basisnetweg). Daar geen sprake is van een kwetsbaar of beperkt kwetsbaar 
object hoeft de standaard verantwoording niet te worden toegepast.  

x Aan de overzijde van de Driehuizerweg, op een afstand van circa 25 meter zuidelijk 
van de projectlocatie en parallel aan de Driehuizerweg, ligt de pijpleiding Rotterdam-
Beek van Petrochemical Pipeline Services. Door deze buisleiding worden K1-
vloeistoffen getransporteerd. Eventuele graafwerkzaamheden als gevolg van 
onderhavige ontwikkeling vinden plaats buiten de risicocontour van de leiding. 

x Recreatiepark De Stille Wille ligt op een afstand van circa 500 meter ten oosten van 
zonnepark. Dit bedrijf heeft een propaanopslagtank van 40 m³ en een plaats-
gebonden risicocontour (10-6 ) van 55 meter op basis van de vergunning. Deze 
contour komt niet in de buurt van de zonneparken. Verder beschikt dit park over een 
0,4 m³ opslagtank voor chloorbleekloog. Hiervoor is geen risicocontour bekend. 
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Figuur 14 Risicovolle inrichtingen en objecten i.r.t. het zonnepark 

(Bron:  https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/app/Risicokaart-openbaaaart) 
 
 
Resumé effecten externe veiligheid: 
x Binnen de geplande zonneparken worden geen objecten gerealiseerd waar 

personen kunnen verblijven. Er wordt ook geen risicovolle activiteit gerealiseerd.  
x In de directe omgeving van de zonneparken liggen geen risicovolle inrichtingen. 

Daarom is geen sprake van een (beperkt) kwetsbaar object binnen een plaats-
gebonden risicocontour van een risicovolle inrichting. Ook bestaat geen risico op 
domino-effecten (cumulerende effecten).  

x De locatie ligt buiten de risicozones en belemmeringenzones van buisleidingen of 
hoogspanningsleidingen. Er is geen sprake van significant nadelige gevolgen ten 
aanzien van externe veiligheid. 

 

4.9. Reflectie en schittering 
Het glazen oppervlak van zonnepanelen kan zorgen voor reflectie en daarmee voor 
hinder voor de omwonenden of gebruikers van de openbare ruimte. De hinder hangt af 
van de locatie (stand en hoogte spiegelend vlak) en de stand van de zon (de tijd en de 
tijd van het jaar). De hinder hangt ook af van de hoek van de invallende lichtstraal en 
daarmee van de hoek van de uitvallende lichtstraal. Hoe steiler de helling van de 
panelen, hoe groter de kans op hinder. Als de panelen vrij vlak (35 graden of minder) 
worden opgesteld, gaat de reflectie veelal omhoog. Dan is er voor de omgeving geen 
hinder door reflectie. De meest rendabele hellingshoek van de zonnepanelen (in de 
traditionele opstelling) is in Nederland 35 graden. Steiler leidt tot minder rendement. 
Omdat zonnepanelen in een maaiveldopstelling in de meest ideale stand worden 
geplaatst, zal de hellingshoek nooit hoger zijn dan 35 graden. 
 
Bij onderhavige zonneparken gaat het om een relatief lage maaiveldopstelling. Door de 
gekozen opstelling is de hellingshoek in onderhavige situatie maximaal circa 10 graden. 
Hinder door reflectie in de voorziene maaiveldopstelling is derhalve niet tot nauwelijks te 
verwachten.  

Zonnepark 
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Daarnaast wordt gekozen voor zwarte panelen welke minder zonreflectie tot gevolg 
hebben. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige panelen die voorzien 
zijn van een anti-reflectieglas (gecoat glas). Dit heeft als voordeel dat de opgevangen 
energie zoveel mogelijk geabsorbeerd wordt en zodoende een hoog rendement oplevert.  
 
 
Resumé effecten voor reflectie en schittering:: 
Van hinder in de omgeving door lichtreflectie, spiegeling of schittering zal daardoor 
nauwelijks  sprake zijn, zelfs niet in de wintermaanden wanneer bomen en struiken 
winterkaal zijn. Verder zal het zonnepark door de glooiing van het besluitgebied en de 
voorgenomen inpassingsmaatregelen beperkt zichtbaar zijn. Hierdoor wordt zal de 
mogelijkheid dat lichtschittering hinder oplevert beperkt. 
 
 

4.10. Veiligheid en gezondheid 
In de basis wordt de dragende constructie en de montage van de zonnepanelen zodanig 
ontworpen dat ze natuurkrachten in de vorm van hevig onweer, hagel, sneeuw en storm 
kunnen weerstaan.  
De zonneparken worden omheind met een afrastering en bewaakt door camera's of een 
ander beveiligingssysteem waardoor de kans op vandalisme of diefstal wordt 
geminimaliseerd. Tot slot wordt opgemerkt dat zonneparken geen risico’s veroorzaken 
voor de menselijke gezondheid. 
 
Resumé effecten voor veiligheid en gezondheid: 
Er is geen sprake van significant nadelige gevolgen ten aanzien van veiligheid en/of 
gezondheid. 
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5. CONCLUSIE 

Initiatiefnemer Thijs van Oirschot Duurzaam B.V. wil om op een aantal percelen aan de 
Driehuizerweg ongenummerd te Haghort in de gemeente Hilvarenbeek een zonnepark te 
realiseren met een beoogd vermogen van 35,6 MWp (elektrisch). Het projectgebied 
betreft landbouwgrond met een omvang van circa 25 ha, waarvan circa 19 hectare 
landbouwgrond wordt ingericht als zonnepark. De overige 6 hectare zijn bedoeld voor 
landschappelijke inpassing. Hierbij wordt de landschappelijke en natuurlijke inrichting van 
het gebied vormgegeven alsmede het leef- en foerageergebied voor fauna.  
 
Deze (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsnotitie voorziet in alle voor de activiteit relevante 
informatie die het bevoegd gezag nodig heeft om het besluit op de vormvrije m.e.r.-
beoordeling te kunnen nemen. Op basis van de kenmerken van de activiteiten, de 
kenmerken en ligging van de locatie en de kenmerken van de omgeving, kunnen zich 
mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voordoen. Uit de beschreven 
milieugevolgen volgt dat geen sprake is van significant nadelige milieueffecten. 
 

Aspect Milieugevolgen  
Natuur: 
gebiedsbescherming 

Negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van N2000 gebieden ten gevolge 
van stikstof kunnen met zekerheid worden uitgesloten. Ook andere negatieve 
effecten, zoals bijvoorbeeld verstoring, verdroging et cetera, zijn vanwege de 
afstand tot N2000 gebieden met zekerheid uit te sluiten.  
 
Deze uitkomsten geven derhalve geen aanleiding een Wnb-vergunning aan te 
vragen of een verklaring van geen bedenkingen te vragen vanwege mogelijke 
effecten op N2000-gebieden. 

Natuur: 
soortenbescherming 
(flora en fauna) 

In het plangebied is met de diverse flora en faunaonderzoeken gesteld dat in het 
plangebied mogelijk verschillende soorten voorkomen die zijn beschermd onder 
paragrafen 3.1 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Om mogelijke effecten te 
voorkomen zijn maatregelen voorgesteld die moeten worden gerespecteerd in het 
project en de aanvraag. Indien deze maatregelen (tijdig) worden getroffen vindt 
geen overtreding van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming plaats. 

Landschap 
 

Voor de realisatie van dit zonnepark is een landschappelijk inpassingsplan 
gemaakt. De landschappelijke aanpassingen en versterkingen vinden op eigen 
terrein plaats. De zonnevelden worden conform het beeldkwaliteitsplan 
landschappelijk ingepast.  
De realisatie en instandhouding van de landschappelijke inpassing van het gebied 
wordt geborgd in een anterieure overeenkomst. Het project heeft geen significant 
nadelige effecten voor het landschap. 

Archeologie  
 

De gemeente stelt op basis van de moderne grondbewerking dat bodemingrepen 
tot 50 cm beneden maaiveld worden vrijgesteld van archeologisch onderzoek. 
Vanwege het geringe effect dat de geplande werkzaamheden op het 
archeologische bodemarchief hebben, adviseert KSP Archeologie geen 
archeologisch vervolgonderzoek voor de aanleg van het zonnepark. 
Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. KSP Archeologie wijst 
erop dat dit selectieadvies nog niet betekent dat reeds bodemverstorende 
activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De 
resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door 
de bevoegde overheid, die vervolgens een selectiebesluit neemt. 

Cultuurhistorie 
 

Op de projectlocaties en de directe omgeving zijn geen monumenten of historische 
kernen en gehuchten aanwezig. Rond de projectlocaties zijn geen cultuurhistorisch 
waardevolle elementen aanwezig. Dit is vanwege het jonge 
zandontginningslandschap. Nadelige effecten voor cultuurhistorische waarden 
kunnen worden uitgesloten 
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Aspect Milieugevolgen  
Bodemverontreiniging Uit het uitgevoerde historisch onderzoek volgt dat op basis van de historische 

gegevens en de terreininspectie, geen bodemverontreinigingen worden verwacht.  
Middels het 0-situatie bodemonderzoek is de actuele bodemkwaliteit ter plaatse 
van de geplande transformatoren, die als potentieel bodemverontreinigende 
activiteit worden beschouwd, als referentiekader vastgelegd. 

Bodemeffecten Voor vergelijkbare projecten is onderzoek uitgevoerd om de mogelijke 
verontreinigende effecten van zonnepanelen op de bodem in grootschalige 
zonneparken te onderzoeken. Hierin is geconcludeerd dat de kans op vervuiling 
van intacte zonnepanelen niet aanwezig is vanwege het ingekapselde ontwerp van 
de panelen. Ook bij beschadigingen van een zonnepaneel komen er geen 
schadelijke stoffen vrij; toch worden deze zo snel mogelijk vervangen om de 
energieproductie niet nadelig te beïnvloeden. Middels het 0-situatie 
bodemonderzoek is de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de geplande 
transformatoren, die als potentieel bodemverontreinigende activiteit worden 
beschouwd, als referentiekader vastgelegd. 

Water Het (schone) hemelwater vloeit van de panelen af en zal ter plaatse infiltreren in de 
bodem. De infiltratiecapaciteit is groot genoeg om alle hemelwater binnen het 
plangebied te houden. Het project heeft geen significant nadelige gevolgen voor 
(de kwaliteit) van bodem en (grond)water. Er zijn geen compenserende 
maatregelen voor waterberging nodig. 

Geluid  Zonneparken leiden niet tot een waarneembare toename in het optredende 
geluidsdrukniveau. De omvormers inclusief transformatoren kunnen in de praktijk 
zorgen voor een licht zoemend geluid. Middels het geluidonderzoek is aangetoond 
dat de meest kritische normwaarde van 45 dB(A) niet wordt bereikt dan wel 
overschreden. Daarnaast wordt de situering van de omvormers en transformatoren 
zorgvuldig gekozen en geborgd in de voorschriften van de omgevingsvergunning. 
Voor geluid is geen sprake van significant nadelige effecten voor de omgeving. Er 
is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 

Lucht In geval van zonneparken is geen sprake van emissies naar de lucht, die wijziging 
van de luchtkwaliteit tot gevolg kunnen hebben. Dit geldt voor zowel de 
realisatiefase als de gebruiksfase van het zonnepark. De uitstoot van fijnstof en 
stikstofdioxide door voertuigen die de locatie bezoeken in de aanlegfase (met name 
aanvoer van materieel) zijn verwaarloosbaar, zie ook paragraaf 4.2.1. Het plan kan 
derhalve worden aangemerkt als NIBM. Het aspect luchtkwaliteit staat de realisatie 
van het plan dan ook niet in de weg. 

Verkeer Het zonnepark heeft in de gebruiksfase geen verkeersaantrekkende werking. Enkel 
gedurende de realisatiefase is er sprake van het aanleveren van materieel, er is 
echter geen aanleiding om aan te nemen dat hierbij sprake is van onaanvaardbare 
hinder. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

Externe veiligheid Binnen de geplande zonneparken worden geen objecten gerealiseerd waar 
personen kunnen verblijven. Er wordt ook geen risicovolle activiteit gerealiseerd. In 
de directe omgeving van de zonneparken liggen geen risicovolle inrichtingen. 
Daarom is geen sprake van een (beperkt) kwetsbaar object binnen een 
plaatsgebonden risicocontour van een risicovolle inrichting. Ook bestaat geen risico 
op domino-effecten (cumulerende effecten). De locatie ligt buiten de risicozones en 
belemmeringenzones van buisleidingen of hoogspanningsleidingen. Er is geen 
sprake van significant nadelige gevolgen ten aanzien van externe veiligheid. Er 
worden geen (grond)werkzaamheden uitgevoerd in of nabij leiding voor gevaarlijke 
stoffen. Er zijn geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

Licht en zicht Van hinder in de omgeving door lichtreflectie, spiegeling of schittering zal daardoor 
nauwelijks  sprake zijn, zelfs niet in de wintermaanden wanneer bomen en struiken 
winterkaal zijn. Verder zal het zonnepark door de glooiing van het besluitgebied en 
de voorgenomen inpassingsmaatregelen beperkt zichtbaar zijn. Hierdoor wordt zal 
de mogelijkheid dat lichtschittering hinder oplevert beperkt. 

Veiligheid en 
gezondheid 

Er is geen sprake van significant nadelige gevolgen ten aanzien van veiligheid 
en/of gezondheid. 

 


