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Onderwerp

: Vooroverlegreactie omgevingsvergunning "Zonnepark
Alteveer"

Geacht college,
U heeft de provincie om een vooroverlegreactie gevraagd met betrekking tot het bovengenoemde
voorontwerpbesluit omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van een
zonnepark met een oppervlakte van circa 7 hectare dat grenst aan de kern Alteveer.
Het kader voor de beoordeling van gemeentelijke omgevingsvergunningen zijn de in de Omgevingsverordening
provincie Groningen 2016 opgenomen instructieregels. Deze regels hebben tot doel om de doorwerking van het
provinciaal beleid in omgevingsvergunningen te borgen.
Het voorontwerpbesluit geeft de provincie aanleiding het volgende op te merken.
Compensatie populierenbos
Voor de aanleg van het zonnepark wordt 5,3 hectare populierenbos in het oostelijk deel van het plangebied
gekapt. Omdat het gekapte bos niet in het plangebied terug kan worden geplant, dient uitgeweken te worden
naar een andere locatie. Voor de compensatie van 5,3 hectare populierenbos op een andere locatie dient u
apart ontheffing aan te vragen bij het college van Gedeputeerde Staten.
Borging uitvoering inrichtingsplan
Bij de stukken is nog geen concept-omgevingsvergunning gevoegd. Ik wijs u er - wellicht ten overvloede - op
dat in de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.42.2 van de Omgevingsverordening dient te worden
geborgd dat bebouwing en voorzieningen, geen bouwwerken zijnde, ten behoeve van het zonnepark slechts
overeenkomstig het landschappelijk inrichtingsplan worden gebouwd of aangelegd. Tevens dient in de
omgevingsvergunning de aanleg en instandhouding van de in het erfinrichtingsplan opgenomen beplanting te
worden geborgd.
Hoogachtend,
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