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Ruimte maken voor 
zonnevelden

Waarom?
• Bijdragen aan energietransitie (0,1 TWh voor RES U-16 = max 100 hectare in 2030)
• Wegnemen onzekerheid bij inwoners & initiatiefnemers
• Toetsingskader voor aanvragen zonnevelden

Wat volgt er in de komende maanden?
1. Zoekgebieden volgens werkwijze RES UI16
2. Voorwaarden voor aanvragers
3. Beoordelingswijze aanvragen



Hoofdlijnen beleidskader

1. Groene stroom opwekken mét steeds alle waarden in het vizier: 
landschap, natuur,  cultuurhistorie, archeologie, recreatie, landbouw, bodem, water
2. Voorrang voor geschikte locaties -> kansenkaart + beoordelingsprocedure
3. Grenzen stellen (100 ha in 2030 en eventueel per gebied)
4. Strenge voorwaarden stellen
• Verplichte onderzoeken naar impact, inpassing, maatregelen, alternatieven, monitoring
• Verplicht meerwaarde creëren: een zonneveld dat positief bijdraagt aan omwonenden en 

bedrijven
• Verplicht participatieplan

Groene stroom
Lokale opwek
Klimaatdoel
Nieuw bedrijfsmodel agrariërs

Behoud waarden in het 
buitengebied

Balans door Zorgvuldigheid



Recente participatie
• 5 november: concept-beleidskader zonnevelden en kansenkaart openbaar;
• Bekend gemaakt in de Duurzaamheidskrant;
• Brieven verzonden aan eerder betrokken stakeholders (organisaties);
• 5 november: mailing gestuurd aan eerder betrokken inwoners op basis van lijsten 

participatiemomenten van 2018 en 2019. 



Participatie 2018/2019 stakeholders
• Gemeente en provincie (energie, landschap, natuur, cultuurhistorie, veenweide)
• Staatsbosbeheer en Waterschappen

• LTO lokaal
• Staatsbosbeheer
• Natuurmonumenten
• Landschap Erfgoed Utrecht

• Vechtplassen Commissie
• Particulier historische buitenplaatsen
• Stichting Duurzame Vecht
• Natuur- en Milieufederatie Utrecht

• Natuurwerkgroep Kockengen 
• Gebiedscollectief Rijn Vecht en Venen
• SOVON – vogelonderzoek



Participatie inwoners
3 gespreksavonden _  ruim 80 inwoners _ 10 kansenkaarten met argumentatie 



Verplicht participatieplan (initiatief)
Een zonneveld raakt de omgeving sterk. Daar moet iets tegenover staan.

1. Proces: samen inpassen in de omgeving/landschap
= de lasten verminderen, wensen meenemen, evt kavelruil
= de lusten vergroten (gebiedsfonds, plus voor omgeving)

2. Financiën: wie investeert en wie verdient? 
= de lusten verdelen (minimaal 50% lokaal eigendom, zeggenschap)
= de lokale economie versterken -> lokale bedrijven doen mee

Liefst komt een aanvraag vanuit de omgeving zelf



Resultaat stemt overeen met Zonneladder

De ladder geeft de voorkeur weer, maar niet de volgorde in de tijd!



Kansenkaart  
(concept)

Maatschappelijke belangen afwegen per gebied
Kansrijke gebieden = grondhouding positief
Beperkte mogelijkheden = kritische houding
Zeer kleine kans = alleen ‘uniek plan’
Niet toegestaan 

Gemeentelijke belangenafweging 
daarom bewust niet meegenomen: 
locatie spanningsstations



Algemene beoordeling per gebied:

N2000: geen zonnevelden

NHW/Unesco: voorlopig geen (tenzij uitzonderingslocatie)
NNN, Weidevogelkerngebied: zeer terughoudend (evt als natuurwaarde elders ↑+ natuuronderzoek)

Buitenplaatszone, Vechtzone, Langs Angstel: alleen zeer geschikte kavels, extra inpassing

(Agrarisch) gebied: in kavels passend gemaakt, liefst in de buurt van grootschalige infrastructuur

Disclaimer
Per kavel verschilt de situatie. Oordeel van aanvraag is maatwerk:
• In rood is een zonneveld mogelijk dat aan alle bezwaren tegemoet komt (muv Natura2000)
• In groen gebied zijn ook ongeschikte kavels.

Plafond niet bereikt? gemeenteraad kan aanvraag toch beargumenteeerd afwijzen

Onderbouwing Kansenkaart



Spreiden of 
concentreren?
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Vervolgproces:

• November en december a.s.: rapporten over landschappelijke inpassing van duurzame energie 
verschijnen;

• Afstemming met Stedin over beschikbare netinfrastructuur in relatie tot zonnevelden;
• Uitvoeringsplan zonnevelden in eerste kwartaal 2020;
• Memo zoekgebieden RES in college en raad februari 2020;
• April – juni 2020: besluitvorming door de raden over de RES 1.0
• 1 juli: indiening RES 1.0 bij het Nationaal programma RES. 



Ruimtelijke procedure:

In de bestemmingsplannen zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden vastgelegd. De huidige bestemmingsplannen voorzien 
nog niet in de aanleg van zonnevelden op agrarische gronden. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief moet 
het bestemmingsplan gewijzigd worden.

• Bij de actualisatie van bestemmingsplannen / omgevingsplannen voor het landelijk gebied worden in de toekomst wel 
regels opgenomen voor de aanleg van zonnevelden.

• Tot dan: individuele initiatieven worden mogelijk gemaakt door postzegelbestemmingsplannen.

Gemeenteraad is beslissingsbevoegd voor de vaststelling van bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen kunnen dus 
regels opgenomen worden voor aanleg van (kleinschalige) zonnevelden. Uitvoering ligt dan bij het college.

Participatie via gebruikelijke procedure bestemmingsplannen / projecten en “spoorboekje”.

* Geen voorkeur om zonnevelden mogelijk te maken via een uitgebreide omgevingsvergunning. 
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