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Beoordelingsformulier zonnevelden Stichtse Vecht 
 
Onderdeel 1: ALGEMEEN 
Titel initiatief:  
Naam initiatiefnemer:  
Naam grondeigenaar:  
Vermogen zonneveld:  
Aantal hectare1 (totaal + 
specifiek benodigd voor 
zonneveld): 

 

Aantal panelen, 
opstelling, hoogte en de 
afstand tussen de rijen: 

 

Planlocatie:  
Huidige bestemming:  
Totaal beoordeling:  

 
 

Onderdeel 2: VOORSELECTIE 
a. Kansenkaart zonnevelden Kleur 
Toelichting op kleur en extra inpassing (geef een korte toelichting) 
 

Groen / oranje* / 
rood* 

b. Stedin check Aansluiting voor 
2030 mogelijk 

Toelichting op de mogelijkheden (geef een korte toelichting) 
 

Ja / nee 
 

c. Gedragscode ‘Zon op Land’ 
Heeft u de ‘Gedragscode Zon op Land’ ondertekend? Ja / nee 
d. Keuze kavel  
Toelichting op de kavelkeuze (geef een korte toelichting) 
 
* bij oranje en rood zijn extra maatregelen voor inpassing nodig 

 

Onderdeel 3: MEERWAARDE 
a. Landschap en recreatie Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

b. Natuur en biodiversiteit Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs  

                                                           
1 De omvang van een zonneveld in hectare is exclusief de ruimte nodig voor landschappelijke inpassing aan de 
buitenzijde (bijvoorbeeld kruidenrijke rand of andere landschappelijke inpassing). De stroken tussen de rijen 
zonnepanelen maken deel uit van (het grondoppervlak van) het zonneveld. 
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c. Cultuurhistorie en archeologie Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

d. Landgebruik, bodem, water en milieu Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

e. Toekomstig gebruik (‘opruimplicht’) Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende 

Bewijs 
 

 

f. Overige toegevoegde meerwaarde Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

g. Conclusie meerwaarde Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

 
 

Onderdeel 4: PARTICIPATIEPLAN 
a. Procesparticipatie Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

b. Financiële participatie  Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

c. Conclusie participatie Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

 
 

Onderdeel 5: BUSINESSPLAN 
a. Begroting Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende 

Bewijs 
 

 

b. Financiële haalbaarheid Score 
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Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

Bewijs 
 

 

c. Conclusie businessplan Score 
Omschrijving (geef een korte toelichting) 
 

Onvoldoende / 
voldoende / goed 

 
Tot slot: 
Heeft u ervaring met het realiseren van zonnevelden in Nederland? Hieronder kunt u een 
toelichting geven. Graag ook uw ervaring met landschappelijke inpassing en participatie. 
Aan deze vraag wordt geen beoordeling verbonden. 
  
Ervaringen met zonnevelden 
 
 
 
 

 


