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Geschil over maximale hoogte transformatoren en afstand tussen zonnepanelen en een sloot

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:490  ‐ Op SmartNewz sinds: 18 februari 2018

De raad van de gemeente Ooststellingwerf heeft het bestemmingsplan “Zonnepanelen Ooststellingwerf” vastgesteld, waarin een aantal gebieden aangewezen worden
die in aanmerking komen voor grootschalige opwekking van duurzame energie met zonnepanelen. Een van de aangewezen gebieden ligt in de directe omgeving van
Haulerwijk. Enkele bewoners van Haulerwijk hebben beroep ingesteld. De omvang van het geding beperkt zich tot de maximale hoogte van de transformatoren en de
afstand tussen de zonnepanelen en de sloot.

Afdeling: Voor zover is betoogd dat voor transformatoren alleen een maximale hoogte van 2 m aanvaardbaar is, is geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich
niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat een maximale hoogte voor de transformatoren van 3 m in ruimtelijke zin aanvaardbaar is, nu dit een
gangbare hoogte voor transformatoren is, die hoogte voor het hele plan geldt en niet is gebleken dat de omgevingskenmerken aanleiding geven op de onderhavige
locatie een andere maximale hoogte aanvaardbaar te achten.

De raad stelt dat tussen appellanten en GroenLeven (exploitant van het zonnepanelenveld) een verschil van mening bestaat over de vraag of de afstand van 10 m die
in acht genomen moet worden tussen de zonnepanelen en de sloot moet worden gemeten vanaf de bestaande insteek van de sloot van ongeveer 8 m breed, of vanaf
de kadastrale grens, die volgens GroenLeven in de sloot is gelegen.

Volgens de doorsnede, als bijlage opgenomen bij de planregels, wordt tussen de zonnepanelen en de sloot een afstand van 10 m in acht genomen. Deze bestaat uit een
pad van 3 m, een groenstrook van 2 m en een pad van 5 m. Anders dan door GroenLeven wordt betoogd, volgt uit deze tekening dat deze afstand in acht genomen
moet worden tussen de insteek van de sloot en de op te richten zonnepanelen.
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