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Memo kenmerken zoekgebieden zon SV

• Zoekgebieden voor zonnevelden op basis van Beleidskader zonnevelden en 
kansenkaart;

• Aansluiting op het elektriciteitsnet;

• Maatschappelijke wensen en voorwaarden per zoekgebied: uitwerking in 
het uitvoeringsplan zonnevelden. In college in maart 2021.



Inhoud RES 1.0

• Regionale doelstelling van 1,8 Twu;
• Zoekgebieden zon en wind van de 16 Utrechtse gemeenten

(ongeveer 90% zon en 10% wind);
• Aansluiting op netinfrastructuur;
• Uitgevoerde communicatie en participatie;
• Mobiliteit;
• PARK-advies en Land ID: duurzame energie in het landschap;
• Vervolg: hoe te komen tot concrete locaties.



ROB-onderzoek januari 2021
Titel: van Parijs naar praktijk

Onderzoek naar de extra uitvoeringslasten als gevolg van het Klimaatakkoord

• Kosten gemeenten 600 miljoen euro per jaar in de periode 2022 t/m 2024;
• Lobby voor decentrale uitkering voor gemeenten;
• Vergoeding voor de ambtelijke capaciteit bij gemeenten:

- stimuleren energiebesparing en duurzame energie (no regret);
- opstellen wijkaanpak en uitvoeringsplannen warmte;
- realiseren wind- en zonprojecten;

(RO-procedures, regie, participatie en communicatie);
- realiseren laadinfrastructuur en duurzame mobiliteit. 



Jong RES oktober 2020
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Uitvoeringsplan zonnevelden in april 2021.

Tekst RES 1.0 van de U 16 beschikbaar op 1 april 2021.

• Informatieve commissie 20 april;

• Commissie Fysiek Domein 18 mei;

• Raad 8 juni.

Landelijke deadline 1 juli 2021.

Vervolg



INTRO / AFSLUITING #2

Netinpassing Stichtse Vecht

16 februari 2021  Roland Vink  Gebiedsregisseur Energietransitie
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Duurzame opwek aansluiten op 
stations

Regels met betrekking tot aansluitbare hoeveelheden:

• Hoogspanningsstati
ons (HS):

– Zonnevelden vanaf ca. 100 ha of vanaf 20 grote 
windmolens

Tussenspanningsstations (TS):

– Zonnevelden van ca. 10–100 ha of 3 tot 20 grote 
windmolens

Middenspanningsstations (MS):

– Zonnevelden van ca. 2–10 ha of maximaal 2 grote 
windmolens (5MW).

Zon: 2-10 ha (<10MW)
Wind: tot 2 x 5 MW

Zon: 10-100 ha (<100MW)
Wind: tot 20 x 5 MW

Zon: >100 ha
Wind: > 20 x 5 MW

MS-ring Zon op dak: 500-5.000 
panelen

LS-net Zon op dak: <500 panelen

Wind: < 1,75MW

MS station

TS station

HS station

RES
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TS stations met vuistregel voor zon

Deze cirkels zijn bedoeld als een handreiking waarbij Stedin een inschatting maakt van de afstand waarbinnen een businesscase nog haalbaar lijkt , op basis van momentane gegevens. 
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MS stations met vuistregel voor zon

Deze cirkels zijn bedoeld als een handreiking waarbij Stedin een inschatting maakt van de afstand waarbinnen een businesscase nog haalbaar lijkt , op basis van momentane gegevens. 
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Beschikbaar:

– 1 tussenspanningsstation

– 3 middenspanningstations

– Grote dekking

– Verdeling over de stations.

Beleidskader zonnevelden en 
kansenkaart Stichtse Vecht

AANGEREIKTE CIRKELS ZIJN OPGENOMEN IN HET BELEIDSKADER
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Vergelijking opbrengst en ruimte
WIND / ZON OP DAK / ZON OP VELD
Zon op veld: vraagt bijna 3x netcapaciteit en 50x meer ruimte gebruik dan wind!
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Middenspanningsringen:

– Grote daken worden aangesloten op middenspanningsringen

– De capaciteit per ring kan sterk verschillen

Tool:

– Data van beschikbare capaciteit per ring en per gemeente

– Data van potentiële daken en dakoppervlak

Inzicht:

– Wat is er op dit moment al in te passen

– Samen “inzoomen” op benodigde netaanpassingen voor 2030

Zon op dak
MOGELIJKHEDEN INZICHTELIJK MAKEN



Vragen?



Stichtse Vecht
aardgasvrij

Presentatie zonnepanelen

Informatieve commissie 16 februari



De zonneladder



Geschikte grote daken?

Grote systemen
aantal 

gebouwen

Benut 91

Potentieel 2.562
Minimaal 35% 

ongeschikt 1.380



Geschikte kleine daken?

Kleine daken (tot 
60 zonnepanelen) aantal gebouwen

Benut 4.849

Potentieel 20.171

Ongeschikt 10.862



Groei zonnepanelen

In 2019: 50.000 zonnepanelen*

In 2020: 60.000 zonnepanelen*

* De betrouwbaarheid van deze gegevens is zeer hoog (minimaal 95%) omdat we via een 
detectieprogramma onze eigen luchtfoto’s uitlezen.
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Voorspelling groei zonnepanelen

Jaarlijks 10.000 erbij? Realistisch? Potentieel?

Groei zonnepanelen?



Paar belemmeringen

• Afhankelijk van medewerking gebouweigenaren
• Eigenaren moeten het dus ook zelf willen
• Dak moet voldoende draagkracht hebben
• Ruimtelijke en financiële belemmeringen
• Betrouwbaarheid leveranciers
• Brandveiligheid en netwerkcapaciteit
• Overtollige stroom zou verhandelbaar moeten zijn
• Afspraak tussen eigenaar en verhuurder



Wat doen we al?

Organiseren bijeenkomsten

Eigen vastgoed verduurzamen

Subsidie voor procesondersteuning

Overleg met partners

Ontzorgen van gebouweigenaren

Monitoring zonnepanelen

Tools ontwikkelen voor zonnepanelen



Vragen?
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