
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 5994513

Aanvraagnaam Zonneveld Hupsel

Uw referentiecode 184

Ingediend op 13-04-202113 april 2021

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving Aanvraag van een zonnepark nabij buurtschap Hupsel

Opmerking Geen

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Niet van toepassing

Bijlagen n.v.t. of al bekend Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Berkelland

Bezoekadres: Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres: Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer: 0545-250 250

E-mailadres: info@gemeenteberkelland.nl

Website: www.gemeenteberkelland.nl

Contactpersoon: Team Dienstverlening, tel. 0545-250 250
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uitrit aanleggen of veranderen

• Uitrit aanleggen of veranderen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Bijlagen
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Berkelland

Kadastrale gemeente Eibergen

Kadastrale sectie AC

Kadastraal perceelnummer 456

Bouwplannaam -Geen

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Kadastraal: Eibergen AC 456, 469, 470, 532 en Eibergen 
AB 425, 429, 434, 646, 743, 760 (gedeeltelijk)

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Zie bijlagen.
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Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Aanleg zonneveld met PV-panelen inclusief 
landschappelijke inpassing

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

109736

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het 
bouwwerk op de locatie bestaan?

30
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Hoeveel maanden? 0

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Agrarische bestemming

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

Zonneveld ten behoeve van elektriciteitsopwekking middels 
PV-panelen

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie -Geen -Geen -Geen

Kantoor -Geen -Geen -Geen

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

0 109736 0

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

Zie bijlagen.
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10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Op het moment heeft het een agrarische bestemming, het 
zonneveld past hier niet in. Daarom vragen wij een extra 
bestemming op de bestaande agrarische bestemming ten 
behoeve van een zonnepark.

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch, melkvee.

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Zonnepark t.b.v. elektriciteitsopwekking met pv-panelen.

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Zie ruimtelijke onderbouwing in de bijlage.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren duurt het 
gebruik?

30

Hoeveel maanden duurt het 
gebruik?

0

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Uitrit aanleggen of veranderen
1 Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een 
provinciale weg?

Ja
Nee

2 Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen? Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders

Omschrijf wat u wilt gaan doen. In het plangebied worden meerdere inritten aangelegd ten 
behoeve van toegang naar verschillende percelen met 
zonnepanelen binnen het plangebied.

Geef eventueel een toelichting op 
wat u gaat doen.

Verharde in en uitritten worden aangelegd nabij de 
toegangspoorten van het zonnepark.

Vul de straatnaam in waar de in- of 
uitrit op uitkomt.

Zie bijlagen.

3 Details uitrit

Welk materiaal wordt gebruikt? Grind/puin

Zijn er obstakels aanwezig die het 
aanleggen of het gebruiken van de 
in- of uitrit in de weg staan?

Ja
Nee
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Werk of werkzaamheden 
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan 
zullen de werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden worden 
uitgevoerd?

Huidige bestemming is agrarisch, maar het zal worden 
aangelegd binnen een agrarisch bestemming met tijdelijke 
bestemming voor een zonnepark.

Welke werken, geen bouwwerken 
zijnde, of welke werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd?

Aanleg grondwal. Zie inrichtingsplan

Wordt grond afgevoerd naar een 
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in 
de weg staan voor het uitvoeren 
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat 
een rapport moet worden overlegd 
waarin de archeologische waarde 
is vastgelegd van het terrein dat zal 
worden verstoord?

Ja
Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

passingen_uitgewerk-
t_inrichtingsplan_pdf

Aanpassingen 
uitgewerkt 
inrichtingsplan.pdf

Anders 13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Archeologie_Rapport-
_Hupsel_pdf

Archeologie Rapport 
Hupsel.pdf

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Inrichtingsplan_zonnevel-
d_Hupsel_pdf

Inrichtingsplan 
zonneveld Hupsel.pdf

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening
Bestemmingsplan, 
beheersverordening 
en bouwverordening 
complexere bouwwerken
Welstand
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Participatierapport_zonn-
eveld_Hupsel_pdf

Participatierapport 
zonneveld Hupsel.pdf

Anders 13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

QS_Flora_Fauna_zonn-
epark_Hupsel_pdf

QS Flora Fauna 
zonnepark_Hups-
el.pdf

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

telijk_onderbouwing-
_zonneveld_Hupsel_pdf

Ruimtelijk 
onderbouwing 
zonneveld Hupsel.pdf

Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Stikstofberekening_-
zonneveld_Hupsel_pdf

Stikstofberekening 
zonneveld Hupsel.pdf

Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Technisch_Hekwerk_z-
onneveld_Hupsel_pdf

Technisch Hekwerk 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken
Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Technisch_Lay-out_z-
onneveld_Hupsel_pdf

Technisch Lay-out 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken
Situatietekening uitrit

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Technisch_Module_zo-
nneveld_Hupsel_pdf

Technisch Module 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden, 
doorsneden en 
detailtekeningen bouwen 
complexere bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Onderconstructie_2P-
_zonneveld_Hupsel_pdf

Technisch 
Onderconstructie 2P 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

Onderconstructie_3P-
_zonneveld_Hupsel_pdf

Technisch 
Onderconstructie 3P 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

hnisch_Onderstation-
_zonneveld_Hupsel_pdf

Technisch 
Onderstation 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

onderdelencontainer-
_zonneveld_Hupsel_pdf

Technisch 
Reserveonderde-
lencontainer 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling

nisch_Transformator-
_zonneveld_Hupsel_pdf

Technisch 
Transformator 
zonneveld Hupsel.pdf

Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

13-04-202113 april 2021 In 
behandeling
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Inrichtingsplan en doorsnedes

Zonneveld Hupsel - Groenloseweg

Esrandbeplanting:
15 m breedte, divers sortiment

Bomenrij in ruigte langs 
watergang: knotwilg

Beekbegeleidend bos:
divers sortiment

Natuurvriendelijke oever:
ten noorden watergang

Poorten en beheerpad naar 
velden: grasbeton

Wandel/ruiterpad langs 
bestaande watergangen

Grondwal met struweel:
bij kruising Eimersweg

Struweel groepen in ruigte:
divers sortiment

Struweelsingels buiten hek:
5 m breedte, divers sortiment

Bomenrij wintereiken:
10 m h.o.h.

Transformator, inkoopstation: 
bij erf

Zonnepanelen binnen hekwerk: 
max. 1,6 m hoogte

Zonnepanelen binnen hekwerk: 
max. 1,91 m hoogte

Bestaande beplanting omgeving: 
handhaven

Afbeelding 5. Doorsnede 9-10: zandweg Borckinkweg met aan weerszijde een struweelsingel en zonneveld.

Afbeelding 4. Doorsnede 7-8: Esbeplanting: robuste houtsingel langs es en zonneveld aan zuidzijde. 

Afbeelding 3. Doorsnede 11-12: klein zonneveld bij erf tussen struweelsingel en esrandbeplanting.

Afbeelding 2. Doorsnede 3-4: watergang, natuurvriendelijke oever, weerszijde zonneveld: zuidzijde knotwilgen.

Afbeelding 1. Doorsnede 1-2: spoorlijn met bomenrij, aan weerszijde zonneveld: zonder en met struweelsingel.

hekwerk 2m hoogte

bestaand struweel in groepen op dijkje bestaande bomenrij met ondergroei groepen struweel

hekwerk 2 m hoogte

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden

OOSTWEST

zonneveld zuid-opstelling met beheerpadengroepen 
struweel

nieuw

beheer
pad

groepen 
struweel

nieuw
spoorlijn

NOORD ZUID

NOORD ZUID

NOORD ZUID

WEST OOST

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden

natuurvriendelijke 
oever
nieuw

beheer
pad

beheer
pad

beheer
pad

beheer
pad

hekwerk 2m hoogte

zonneveld zuid-opstelling met beheerpadenknotwilgenrij
nieuw in ruigte

hekwerk 2 m hoogte

hekwerk 2 m hoogte

esrandbeplanting nieuw zandpad eik nieuw

randkamp met bollend maaiveld esrandbeplanting nieuw zonneveld zuid-opstelling met beheerpadenbeheerpad

beheer
pad

beheer
pad

hekwerk 2 m hoogte

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden

hekwerk 2m hoogte

groepen
struweel

nieuw

groepen
struweel

nieuw
zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden

hekwerk 2 m hoogte

Referenties groene inrichting

Doorsnedes 1:100 18 januari 2022

13
14

17
18

Plangebied NOORD 1:2500

Afbeelding 6. Referentiebeeld kruiden- en faunarijk grasland onder en om 
zonnepanelen.

Afbeelding 7. Knotwilgen langs zonneveld (bij 
natuurvriendelijke oever) in ruigte.

Afbeelding 8. Referentiebeeld natuurvriendelijke oever (hier smal) 
met flauw talud langs watergang. 

7

3

11 12

1

9

8

2

10



Inrichtingsplan en doorsnedes

Zonneveld Hupsel - Groenloseweg

Esrandbeplanting:
15 m breedte, divers sortiment

Bomenrij in ruigte langs 
watergang: knotwilg

Beekbegeleidend bos:
divers sortiment

Natuurvriendelijke oever:
ten noorden watergang

Poorten en beheerpad naar 
velden: grasbeton

Wandel/ruiterpad langs 
bestaande watergangen

Grondwal met struweel:
bij kruising Eimersweg

Struweel groepen in ruigte:
divers sortiment

Struweelsingels buiten hek:
5 m breedte, divers sortiment

Bomenrij wintereiken:
10 m h.o.h.

Transformator, inkoopstation: 
bij erf

Zonnepanelen binnen hekwerk: 
max. 1,6 m hoogte

Zonnepanelen binnen hekwerk: 
max. 1,91 m hoogte

Bestaande beplanting omgeving: 
handhaven

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden beekbegeleidend bos nieuw

hekwerk 2m hoogte

Leerinkbeeknatuurzonebeheer
pad

beheer
pad

beheer
pad

beheer
pad

beheer
pad

onderhoudsroute waterschap 4 m zuidzijde

bestaande natuurzone langs beek

zonneveld
met beheerpaden

singel
nieuw Groenloseweg met bestaande beplanting

hekwerk 2 m hoogte

N18 met middengeleider fietspad en Oude Groenloseweg

bestaande bomenrij
met ondergroei

bestaande bomenrij met ondergroei

bestaande bomen langs fietspad en weg

Afbeelding 10. Doorsnede 13-14: plangebied ligt lager dan omgeving, bestaande wegen, beplanting rond N18.

Afbeelding 11. Doorsnede 15-16: woning Groenloseweg 46(a), nieuwe grondwal en beplanting om zonneveld.

hekwerk 2 m boven maaiveld: 20 cm ingegraven, 
geen ruimte aan onderkant + fijne maas tot 100 

cm boven maaiveld

N18 met middengeleiderberm N18

bestaande (weg)beplanting gemeente en erf

Groenloseweg: fietspaden, bomen en grasbermenGroenloseweg 46

grondwal (1 m hoogte)
met groenblijvende

struiken op talud

beplanting Eimersweg
op achtergrond

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden

hekwerk 2 m hoogte

zonneveld zuid-opstelling met beheerpaden zonneveld zuid-opstelling met beheerpadenstruweel 
groepen
nieuw

ruigte

bestaande bomenrij met ondergroei

hekwerk 2 m hoogte

Afbeelding 12. Doorsnede 17-18:  spoorlijn met bomenrij, aan weerszijde zonneveld: zonder en met struweel.
Afbeelding 13. Realiseren struweelsingels om zonneveld van 
mantel-zoom vegetatie met enkele boomvormers.

Afbeelding 14. Bomenrijen versterken 
landschapslijnen, langs infrastructuur.

Afbeelding 15. Landschappelijk hekwerk met houten palen, 
schapengaas, ruimte aan onderzijde (na aanleg).

Afbeelding 16. Referentie recreatieve 
infrastructuur: wandelpad.

5

15

6

16

Afbeelding 9. Doorsnede 5-6: Leerinkbeek aan zuidzijde plangebied met nieuwe struweelsingel bij natuurzone.

ZUIDNOORD

WEST OOST

NOORD ZUID

WEST OOST

Referenties groene inrichting

Doorsnedes 1:100 18 januari 2022Plangebied ZUID 1:2500
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