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Zonnepanelen

Uitgangspunt:
dak

Waar ligt de

Dak aantoonbaar

beoogde locatie?

ongeschikt:

(Ad.1)

veldopstelling,
max. 10 ha.

Is er sprake van een initiatief voor

Commercieel:

eigen gebruik of commercieel?

duurzaamheidsfonds!

(Ad.2)

Wordt voldaan aan gestelde
voorwaarden? (Ad. 3.)

- Dubbel ruimtegebruik
- Maatschappelijke
meerwaarde
- Inpassing
- 50 ha. 2018-2020

Wordt plus behaald? (Ad.4.)

Ad. 1. Waar ligt de beoogde locatie?
-

Indeling in landschapstypen, met ieder hun eigen (on)mogelijkheden.

-

Commerciële veldopstellingen in stedelijk gebied en zoekgebied voor verstedelijking zijn slechts toegestaan als de betreffende
gronden conform onze Structuurvisie of ander beleid niet aangewezen zijn als potentiële ontwikkellocatie, waardoor het plaatsen
van zonnepanelen voor de duur van 25 jaar niet opportuun is.

Ad. 2. Is er sprake van een particulier of een commercieel initiatief?
-

Eigen gebruik: initiatieven voor eigen gebruik zijn toegestaan. Heeft een bedrijf meerdere locaties, dan moet voor iedere locatie
worden aangetoond dat de daken ongeschikt zijn én dat wordt voorzien in de opwek van de eigen energiebehoefte.

-

Commercieel: deze initiatieven moeten voorzien in een storting per opgewekte MWh in het duurzaamheidsfonds gedurende de tijd
dat de zonnepanelen worden gebruikt voor het opwekken van energie, dat wordt beheerd door de gemeente.

Ad. 3. Wordt er voldaan aan de gestelde voorwaarden?
-

Inpassing: minimaal 10 % van de oppervlakte van het zonnepark moet landschappelijk worden ingepast, met inachtneming van
het landschapstype en de daar specifiek voorkomende soorten.

-

Dubbel ruimtegebruik: verplicht! Alleen het laten grazen van schapen kan niet gezien worden als dubbel ruimtegebruik.

-

Maatschappelijke meerwaarde: verplicht bij parken die groter zijn dan 5.000 m2.

-

Fasering: a. voor de komende periode 2018-2020 is uitgangspunt dat we 50 ha. commerciële zonneparken in veldopstelling
realiseren;
b. initiatieven die aantoonbaar voorzien in het opwekken van eigen energie (bedrijven en particulieren) zijn toegestaan
en tellen niet mee in de berekening van de oppervlakte van 50 ha. Aantasten van landbouwgronden mag, mits
aansluitend aan het bouwblok en gelegen binnen het aangewezen zoekgebied.

Ad. 4. Wordt er een plus behaald?
-

Behalen van een plus is geen keuze, maar een verplichting.

-

Er worden waarderingsfactoren toegekend aan de verschillende opties.

-

Initiatieven die een extra inspanning verrichten ter bevordering van de biodiversiteit krijgen voorrang bij invulling 50 ha. Hiervoor
geldt een waarderingsfactor 1.

-

Initiatieven die een extra compensatie in de vorm van landschappelijke inpassing bewerkstelligen, krijgen voorrang bij de invulling
van 50 ha. Hiervoor geldt een waarderingsfactor 1.
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-

Initiatieven die een combinatie bewerkstelligen met waterberging krijgen voorrang bij invulling 50 ha. Hiervoor geldt een
waarderingsfactor 2.

-

Initiatieven die 10 % van de oppervlakte van het zonnepark ook op daken realiseren, krijgen voorrang bij de invulling van 50 ha.

-

Initiatieven die C2C gecertificeerde panelen gebruiken, krijgen voorrang bij de invulling van 50 ha. Hiervoor geldt een

Hiervoor geldt een waarderingsfactor 2.
waarderingsfactor 1.
-

Initiatieven die panelen met een dubbel gebruik toepassen, krijgen voorrang bij invulling van 50 ha. Hiervoor geldt een

-

Initiatieven die minimaal 10 % van het opgesteld totaalvermogen uitvoeren als postcoderoos krijgen voorrang bij de invulling van

waarderingsfactor 1.
50 ha. Hiervoor geldt een waarderingsfactor 1.
-

Het behalen van een plus geldt niet voor particulieren en bedrijven die aantoonbaar voorzien in hun eigen energiebehoefte.

Uitleg waarderingsfactoren:
Wij vinden het behalen van een plus op het gebied van waterberging of het behalen van een plus in de vorm van het bewerkstelligen van
10 % van het oppervlak van het zonnepark op daken dermate belangrijk, dat we aan die initiatieven nog een extra voorrang toekennen.
Daarom krijgen zij de waarderingsfactor 2. De overige opties zijn wat ons betreft gelijkwaardig.
Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor het verkennen van nieuwe en innovatieve mogelijkheden en gaan hier graag over in overleg
met initiatiefnemers.
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