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Inleiding 

Door burgemeester en wethouders is aan de gemeenteraad een concept-Beleid zonneparken 

voorgelegd. Op dit concept heeft inspraak plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft in haar 

vergadering van 19 juni 2018 gesproken over dit concept-beleid en daarbij de indieners van de 

zienswijzen gehoord. Vervolgens is door het Presidium (overleg van voorzitters van de fracties) op 25 

juni 2018 besloten om het concept-beleid niet verder in procedure te brengen. Het Presidium was 

van mening dat besluitvorming over zonneparken in een breder perspectief moet worden gezien. 

Het moet onderdeel uitmaken van een nog te formulieren lokale duurzaamheidsbeleid. 

 

Op 16 juli 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt 

opgedragen om de toepassingsmogelijkheden  van zonne-energie in Koggenland te onderzoeken. 

Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel en het volgende raadsbesluit. 

De gemeenteraad heeft op 17 september 2018 opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren 

naar de toepassingsmogelijkheden van zonne-energie binnen Koggenland. Het onderzoek moet de 

volgende onderdelen bevatten: 

a. het geldende rijks, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid; 

b. de aanwezige landschapsstructuur; 

c. de ontwikkeling van de energiebehoefte; 

d. de mogelijkheden van bestaande bebouwing, waaronder publieke gebouwen/daken en de 

mogelijke opbrengsten; 

e. de beoordeling van de aanwezigheid van gebieden voor grootschalige toepassing van 

zonne-energie; 

f. in beeld brengen van welke de gevolgen van een tijdelijk ander gebruik van de gronden 

zijn; 

g. een overzicht van de mogelijkheden van deelname door particulieren en bedrijven aan 

zonne-energieprojecten. 

 

Energie is een basisbehoefte 

Het beschikken over energie, net zoals huisvesting en voedsel, is een basisbehoefte. Voor 

verwarming van de woning, verlichting, voedselbereiding, bedrijfsvoering en communicatie is 

immers energie nodig. Energie is overigens niet alleen elektriciteit, maar ook gas, warmte en 

brandstof voor vervoersbewegingen.  

 

Belang van duurzame elektriciteit.  

De benodigde energie zal in toenemende mate in de vorm van duurzame elektriciteit moeten 

worden opgewekt. De energiebronnen gas, olie en kolen raken uitgeput of hebben te grote nadelen 

voor een gezonde leefomgeving. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte 

veroorzaken geen luchtvervuiling en hebben weinig CO2-uitstoot. Deze energie raakt niet op. Door 

zonne-energie te benutten wordt er duurzame elektriciteit opgewekt.  

 

In dit rapport wordt gesproken over zonnepanelen. Er zijn ook andere vormen van het opwekken 

van duurzame energie met zon. Met zonnecollectoren wordt warmte (zonthermie) in plaats van 

elektriciteit opgewekt. Ook zijn er panelen (zogenaamde PVT panelen) in ontwikkeling die zowel 

elektriciteit als warmte opleveren. Met de huidige stand van de techniek zijn beide soorten panelen 

nog niet interessant als duurzaam alternatief voor warmte en/of elektriciteit. In de toekomst kan dit 

anders zijn.  
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De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek over de toepassingsmogelijkheden 
van zonne-energie Koggenland. 
 

 De daken van de bestaande woon- en bedrijfsbebouwing bieden onvoldoende mogelijkheden om 

de benodigde elektriciteit duurzaam op te wekken.  

 

 Als gekozen wordt voor zonne-energie als (een) oplossing voor het opwekken van duurzame 

energie, dan zijn zonneparken noodzakelijk om voldoende duurzame energie op te wekken.  

 

 Grootschalige opstellingen van zonnepanelen zijn in het landschap inpasbaar als de 

landschappelijke inpassing en de panelen laag blijven en daardoor het zicht op de horizon niet 

wegnemen.  

 

Wat te doen met de resultaten van dit onderzoek 
 

Met het raadsbesluit van 17 september 2018 onderkent de raad het belang van energie als 

basisbehoefte. Dit onderzoeksrapport dient als inbreng voor het Duurzaamheidsbeleid dat de 

gemeenteraad wil ontwikkelen.  

 

Leeswijzer 
 
Dit onderzoeksrapport is in 3 delen opgebouwd. Het eerste deel bevat deze inleiding. Het tweede 

deel bevat de uitkomsten van het onderzoek. Deel drie bevat de nadere onderbouwing van de 

uitkomsten. Hier zijn de onderzoeksresultaten nader verantwoord, staan de bronnen vermeld en is 

bijvoorbeeld de nadere analyse van de landschapsstructuur weergegeven. De hoofdstukken zijn in 

de volgorde van de door de gemeenteraad gewenste onderdelen opgesteld.  
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1  Beleidskader  

Rijk  

Het Rijk heeft zich verbonden aan internationale afspraken uit de Klimaattop in Parijs (2015) en het 

Klimaatakkoord van de Europese Unie (2016). Nu wordt er gewerkt aan een Klimaatweg. Dit gaat 

uit van 95% minder CO2-uitstoot in 2050 en al 49% minder uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990). 

Het rijk eist dat regio’s in 2019 een Regionale Energiestrategie (RES) vaststellen, met daarin de 

volgende uitgangspunten:  
a. zonnepanelen op daken of zonneweides in landelijk gebieden. Gebieden met een lage 

landschappelijke, ecologische of landbouwkundige waarden hebben de voorkeur; 

b. grootschalige clustering op land voor de opwekking van zonne-energie wordt optimaal benut 

om zo de ruimtelijke afwenteling te beperken bij te dragen aan kostenreductie. 

 

De 2e Kamer heeft de regering verzocht om in samenspraak met de decentrale overheden een 

zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie. Het doel is om primair onbenutte 

daken en terrein te benutten en natuur en landbouw zoveel mogelijk te ontzien. Het rijk verlangt 

een inzet van provincies en gemeenten om de gestelde doelen te behalen.  

Provincie 

De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. Daarvoor heeft zij de 

Routeplanner Energietransitie 2020-2050 vastgesteld. Deze routeplanner geeft inzichten, maar bevat 

geen keuzen of aanbevelingen. Die keuzen worden wel gemaakt in de op 19 november 2018 

vastgestelde provinciale Omgevingsvisie 2050. Daarin wordt benadrukt dat het niet alleen om het 

opwekken van duurzame energie gaat. Uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur is misschien 

nog belangrijker om de duurzame energie op een effectieve manier te verdelen.  

 

Verder stelt de provincie in de Nota Perspectief voor Zon in Noord-Holland dat de mogelijkheden 

van zonnepanelen binnen bestaand bebouwd gebied beperkt zijn en pas op langere termijn 

vruchten afwerpt. Om op korte en middellange termijn resultaat te behalen, is het volgens de 

provincie nodig om grote opstellingen voor zonne-energie in het open landschap toe te staan.  

 

Regio 

In 2019 wordt een Regionale Energie Strategie (RES) opgemaakt. De energiebehoefte van de regio is 

daarin leidend en niet de behoeften van de afzonderlijke gemeenten. De benutting van de 

mogelijkheden voor duurzame energie in een gemeente moet afgestemd worden op de regionale 

behoefte. De kans bestaat dat een gemeente meer duurzame energie mogelijk moet maken dan het 

zelf nodig heeft om zo aan de regionale behoefte te voldoen.  

 

Gemeente  

De gemeenteraad heeft in het Uitvoeringsprogramma 2009-2020 de doelstelling opgenomen om ten 

opzichte van 2010 voor 2020 24% van de energie duurzaam op te wekken. In het 

Uitvoeringsprogramma werden twee kansen gezien voor grootschalige toepassing van 

zonnepanelen: 
1. benutting van de daken van bedrijven op Distriport om 150.000 m2 aan zonnepanelen te 

realiseren. De ontwikkeling van Distriport was in 2009 nog een realiteit, maar van de 

ontwikkeling is inmiddels afgezien. Deze optie vervalt dus; 

2. alle zongeoriënteerde woningen van het woningbedrijf voorzien van zonnepanelen. 
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2  De landschapsstructuur  

Om te kunnen beoordelen of zonneparken in het landschap inpasbaar zijn is het noodzakelijk de 

landschapsstructuur te kennen.  

 

Het Landschap in Koggenland kent de volgende indelingen met bijpassende kernkwaliteiten.  

 

Veenontginningen: zeer open waterrijk landschap 

Dit zijn de polders Mijzen en Beetskoog die buiten de Westfriese Omringdijk liggen. De 

kernkwaliteit is het zeer open waterrijk landschap, natte veenontginningen en authentieke 

kavelstructuren. 

  

Veenontginningen: open landschap 

Dit is het gebied binnen de Westfriese Omringdijk, uitgezonderd de gebieden c. en d. De 

kernkwaliteit is de open gebieden tussen de bebouwingslinten.  

 

Veenontginning: overgangsgebied halfopen landschap. 

Dit zijn de overgangsgebieden met een iets meer besloten karakter. Het gebied ten westen van 

Obdam-Hensbroek, het zuidelijk deel van de polder Hensbroek en het recreatiegebied ten oosten 

van de snelweg A7. De kernkwaliteit is de open gebieden tussen de bebouwingslinten. Door de 

dynamiek van de linten zijn deze meer gesloten dan de andere linten, waardoor de openheid wat 

minder goed te ervaren is dan in het open landschap.  

 

Droogmakerijen: zeer open landschap 

Dit zijn de grote droogmakerijen Berkmeer, Baarsdorpermeer en Wogmeer. De kernkwaliteit is dat 

zij nog gave landschappelijke elementen van cultuurhistorische en landschappelijke waarde zijn en 

een open karakter hebben.  

 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 

De provincie geeft in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 ook aan wat de kwaliteiten zijn 

van het landschap en welke uitgangspunten gehanteerd worden om deze kwaliteiten te behouden 

en te versterken.  

 

Voor de landschappen in Koggenland is het belangrijkste om: 

a. de openheid en doorzichten vanaf de linten daarop te behouden; 

b. zorgvuldig om te gaan met de bestaande (sloot)structuren en de verschillende lint- en 

verkavelingsstructuren te behouden; 

c. de Westfriese Omringdijk en de zone daarlangs als landschappelijke drager te respecteren; 

d. de snelweg A7 als een losliggende structuur in het landschap herkenbaar te houden, maar in 

Koggenland is het doorgaande landschap o.a. door opgaande beplanting en de stad Hoorn 

langs het grootste deel al niet meer herkenbaar. 
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3  De ontwikkel ing van de energiebehoefte  

Inzicht in het totale energieverbruik is nodig om in beeld te krijgen in welke mate zonne-energie 

kan bijdragen aan de energiebehoefte. De energiebehoefte omvat meer dan alleen elektriciteit: ook 

warmte, gas en brandstof voor transport maken daar onderdeel van uit.  

 

In dit hoofdstuk zijn de beschikbare gegevens uit 2016 gebruikt. Er zijn nog geen gegevens voor het 

elektriciteits- en energiegebruik in 2017 of 2018 beschikbaar.  

 

Ontwikkeling en opgave energieverbruik 

In 2016 is het totale energieverbruik in Koggenland 2722 Terajoule (TJ). 1 TJ is het jaarlijks 

elektriciteitsgebruik van ongeveer 90 huishoudens. Hiervan wordt 200 TJ duurzame energie 

opgewekt. Dit is nog geen 10% van het totale energieverbruik.  

 

Omdat zonne-energie veelal wordt benut voor het opwekken van elektriciteit, is het van belang om 

te kijken naar het elektriciteitsverbruik. Dit was in 2016 335 TJ. De ontwikkeling is dat afgestapt 

wordt van gasverbruik in woningen en bedrijven en wordt overgestapt op elektriciteit. Er wordt in 

dit onderzoek uitgegaan van een geleidelijke overgang waarbij in 2030 1/3 van de 

woningen/bedrijven zijn overgestapt van gas op elektra voor het opwekken van warmte.  

 

Ook de benzine- en dieselvoertuigen worden meer en meer vervangen door (deels) elektrisch 

aangedreven voertuigen. Dit zal ook geleidelijk gaan. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 

1/3 van de benzine en diesel in 2030 is ingeruild voor elektrische voertuigen.  

 

 Dit levert het volgende beeld op:   

Het huidig elektriciteitsverbruik 335 TJ 

Toename elektriciteitsverbruik bij woningen en bedrijven 392 TJ 

Toename elektriciteitsverbruik bij het wegverkeer 390 TJ 

Totaal elektriciteitsbehoefte in 2030 1117 TJ 

 

Om de benodigde elektriciteit in 2030 duurzaam te produceren moeten er bij een gelijkmatige 

verdeling, en met de kennis van nu, over de jaren 2019 t/m 2029 per jaar: 

• 3 tot 4 windmolens worden bijgebouwd, of 

• 30 tot 50 ha zonneparken worden aangelegd, of 

• 10.000 woningen met zonnedaken worden belegd.  

De variatie 30 tot 50 ha zonneparken houdt verband met de ruimte die wel of niet aan de natuur, 

bijvoorbeeld door de onderlinge afstand tussen de installaties met zonnepanelen, in de plannen 

wordt gegeven.  

 

Wat betekent het als alle elektriciteit in 2030 duurzaam wordt opgewekt? 

Dan wordt ongeveer 40% van de energiebehoefte in Koggenland opgewekt met zon en wind. 

Namelijk 1117 TJ elektriciteit van het totale energieverbruik van 2722 TJ. Voor de overige 60% kan 

worden ingezet op nieuwe technieken. 
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4  Benutt ingsmogel i jkheden  op bestaande daken  

Om de potentie van de zonne-energie op bestaande bebouwing in beeld te brengen, is gebruik 

gemaakt van de landelijke site Zonneatlas. Hierin zijn de dakvlakken van de bebouwing opgenomen 

en gewaardeerd op de geschiktheid voor zonne-energie. Dit levert het volgende beeld op.  

 

 

Woningen 

Huur-

complexen 

Woningbedrijf 

Bedrijven-

terreinen 

Agrarische 

panden 

Maatschappelijk 

vastgoed 
Overig Totaal 

Minder 

geschikt 
102.927 m2 2.846 m2 10.229 m2 80.841 m2 1.000 m2 58.365 m2 256.208 m2 

Geschikt 227.788 m2 13.321 m2 103.991 m2 147.149 m2 11.865 m2 134.948 m2 639.062 m2 

Meer geschikt 204.891 m2 9.371 m2 18.626 m2 93.641 m2 880 m2 62.551 m2 389.960 m2 

Bruikbaar  

oppervlak * 318785 m2 16032 m2 70622 m2 167216 m2 6813 m2 130025 m2  

Opwekpotentie  

(in kWh)  

33791210 

kWh 1699339 kWh 

7485879 

kWh 

17724843 

kWh 722125 kWh 

13782650 

kWh  

Potentie (TJ) 121,6 TJ 6,1 TJ 26,9 TJ 63,8 TJ 2,6 TJ 49,6 TJ 271 TJ 

 

*Bij de bepaling van het bruikbaar dakoppervlak is uitgegaan van de volgende benutting: 

  minder geschikt dakoppervlak wordt niet benut en wordt niet meegeteld                        =    0%    

  geschikt dakoppervlak wordt voor de helft benut en wordt voor de helft meegeteld       =  50% 

  meer geschikt dakoppervlak wordt volledig benut en wordt volledig meegeteld              = 100% 

 

In het Uitvoeringsprogramma 2009-2020 is de mogelijkheid genoemd om de zongerichte daken van 

de huurwoningen van het woningbedrijf te benutten. Dit levert maar 6,1 TJ op.  

 

De totale benutting van alle daken levert 271 TJ op. Dit getal is het ideaalbeeld op langere termijn 

(2050). Op korte termijn en middellange termijn (2030) lukt het niet om deze potentie te benutten.  

 

Maar ook op de langere termijn zal het om de volgende redenen niet behaald kunnen worden: 

 Voor particulieren is het niet interessant om veel zonnepanelen te plaatsen 

Vanwege de salderingsregeling is het met de huidige technieken niet interessant voor 

particulieren om meer op te wekken dan zij zelf gaan gebruiken.  

 Niet iedereen neemt zonnepanelen 

Het is en blijft een persoonlijke keuze en er kunnen financiële redenen zijn om ervan af te 

zien. Het plaatsen van zonnepanelen is relatief kostbaar. 

 Niet alle daken zijn te benutten 

Door obstakels op het dak, zoals ontluchtingspijpen en dakramen, zullen niet alle in de 

Zonneatlas genoemde daken, geschikt zijn om zonnepanelen te plaatsen. 

 Voor grootverbruikers is het minder interessant om zonnepanelen toe te passen 

Deze betalen al een lagere stroomprijs en de investering is dan niet altijd terug te verdienen.  

 Niet elk dak kan zonnepanelen aan 

Veel van de grotere daken zijn constructief niet in staat om de zonnepanelen te dragen. 

Versterking is kostentechnisch veelal niet interessant.  
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 Melkveehouders willen niet altijd zonnepanelen op hun stallen 

Uit deze toch grote groep agrariërs komt het argument dat zonnepanelen samen met de 

stalen stalconstructies voor een elektrisch spanningsveld zorgen. Koeien kunnen hiervan 

hinder ondervinden.  
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5  Benutt ingsmogel i jkheden op grond  

Naast de mogelijkheden van zonne-energie op daken, is onderzocht wat de mogelijkheden van zon 

op de grond zijn. Dit in de vorm van zonneparken.  

 

Uitgesloten gebieden waar geen zonneparken mogelijk zijn 

Er zijn gebieden waar om natuurdoel- en/of landschappelijke redenen zonneparken ongewenst zijn, 

zoals de polders Mijzen en Beetskoog. Op deze waardevolle gebieden geldt een provinciaal verbod, 

waardoor deze ‘beschermd’ zijn. Dit zijn de weidevogelgebieden, Natuurnetwerk Nederland en de 
Westfriese Omringdijk. 

 

Voor de rest van de gemeente is een primaire keuze mogelijk 

Bij de realisering van zonneparken kan gekozen worden voor: 

a. het transformeren van een bestaand landschap naar een energie-productielandschap met de 

daarbij horende uitstraling, of 

b. het inpassen in het bestaande landschap, op een manier die passend is bij dat landschap. 

 

Transformatie naar een energie-productielandschap 

In een energieproductie-landschap is door de aanwezigheid van technische installaties zoals 

meerdere transformatorgebouwen, zonnepanelen, grote leidingen, windturbines duidelijk dat dit de 

hoofdfunctie is van het gebied. Dat wordt ook niet aan het zich onttrokken. De industriële 

uitstraling van een energie-productielandschap kan passend zijn bij een bedrijventerrein.  

 

Daarnaast kan in essentie voor elk gebied de keuze worden gemaakt om het te laten transformeren 

naar een energielandschap. Andere argumenten zijn dan zwaarwegender dan de landschappelijke 

afweging. Bijvoorbeeld een goede netaansluiting of weinig overlast op omwonenden. Binnen 

Koggenland is een aantal gebieden in potentie geschikt als energie-productielandschap, 

bijvoorbeeld waar nu al windturbines staan. 

 

Uitwerking van de keuze voor inpasbaarheid in het landschap 

Een inpassing in het landschap sluit uiteraard aan op het landschap, waarbij de kernkwaliteiten niet 

worden aangetast. Dit kan per type landschap verschillen. Voor Koggenland is de openheid de 

kernkwaliteit. 

 

Het grootschalige landschap in Koggenland staat grootschalige zonneparken toe.  

Het landschap van Koggenland is overwegend grootschalig met kavels van enkele hectares groot. In 

beginsels zijn grootschalige zonneparken (groter dan 2,5 hectare) hierin passend. 

 

Behoud de openheid van het landschap 

Belangrijk voor het landschap is het behoud van de openheid. Bij het inpassen van zonneparken 

dient die openheid (zicht op de horizon en het ervaren van de bestaande landschappelijke ruimte)  

te worden behouden. Dit kan door het zonnepark laag te houden, waardoor over het zonnepark 

heen wordt gekeken. Het is daarbij noodzakelijk om bij de afbakening van de zonneparken ook die 

openheid te behouden. Dat wil zeggen gebiedseigen lage beplanting of geen inpassingsranden 

toepassen. Voor de afscherming of beveiliging van het park moet geen gebruik worden gemaakt 

van hoge hekken, maar bijvoorbeeld voor brede sloten aangevuld met cameratoezicht. Hekwerken 

belemmeren de openheid.  
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De openheid blijft zo behouden, maar dit betekent dat een zonnepark veelal zichtbaar is vanuit de 

omgeving. Daarom is het noodzakelijk om de panelen zo netjes mogelijk te plaatsen en rekening te 

houden met de aanwezige verkavelingsstructuur. Het aanzicht kan verzacht worden door langs de 

randen ruimte te creëren voor (lage) natuurontwikkeling en daarmee tevens de biodiversiteit te 

vergroten.  

 

Kleinere zonneparken 

Binnen Koggenland zijn mogelijkheden voor het inpassen van zonneparken tot ca. 2,5 hectare, op 

een manier dat deze (vrij) onopvallend kunnen worden toegevoegd aan het landschap. Bijvoorbeeld 

omdat deze locaties al niet zichtbaar zijn vanuit de omgeving, of omdat het maken van dichte 

randen met beplanting passend is. Gedacht kan worden aan restruimtes op of bij bedrijfsfuncties, 

restruimtes in of aansluitend aan bestaand stedelijk gebied of aansluitend aan met bos omzoomde 

percelen. Als de gemeenteraad dit wenst kunnen de passende locaties in kaart worden gebracht. 

 

Een andere optie is om kleinere zonneparken toe te staan als uitbreidingen van de agrarische erven, 

met uitbreiding van de erfbeplanting waardoor de parken (grotendeels) aan het zicht worden 

onttrokken. Dit heeft een beperkte invloed op de grootschalige openheid van het grootschalige 

landschap. 
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6  Gevolgen t i jdel i jk  ander  gebruik  

Tijdelijk gebruik 

Er is sprake van een tijdelijk gebruik, omdat na 25 jaar de zonnepanelen en omvormers zijn 

afgeschreven en niet meer functioneren zoals het zou moeten. De zonnepanelen worden dan 

verwijderd. Na 25 jaar kan het voorgaande agrarisch gebruik weer terugkeren. Hier wordt agrarisch 

gebruik genoemd omdat het voornamelijk agrarische gronden zijn waarop zonneparken worden 

gerealiseerd.  

 

Wat zijn de gevolgen van tijdelijk gebruik 

Bij de beoordeling van de eventuele gevolgen van het tijdelijk gebruik is gekeken naar de belangen 

waaraan ruimtelijke ontwikkelingen altijd worden getoetst. Dit zijn: 

a. landschappelijke inpassing en welstand; 

b. flora en fauna; 

c. archeologie; 

d. watertoets; 

e. milieu; 

f. lichtreflectie;  

g. agrarisch grondgebruik; 

h. leefbaarheid. 

 

Landschappelijke inpassing.  

Als de landschappelijke inpassing ook na verwijdering van de zonnepanelen bijdraagt aan een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, kan deze in stand blijven. Te denken valt aan bijvoorbeeld 

natuurvriendelijke oevers en rietkragen. Anders moet de inpassing weer worden verwijderd.  

 

Flora en Fauna, Ecologie 

Het is sterk afhankelijk van de opstellingswijze van de zonnepanelen of en in welke mate het leven 

in de bodem afneemt. Als er sprake is van afname zal na verwijdering van de zonnepanelen de 

bodem weer enige tijd nodig hebben om te herstellen. Als er bij de plaatsing van de zonnepanelen 

ruimte is gemaakt voor vergroting van de biodiversiteit is het mogelijk, afhankelijk van de invulling, 

dat die biodiversiteit gehandhaafd blijft na verwijdering van de zonnepanelen.  

 

Archeologie, watertoets, milieu en lichtreflectie 

Bij tijdelijk gebruik is er geen nadelig effect.  

 

Effecten op agrarisch grondgebruik. 

Het kan zijn dat na verwijdering van de zonnepanelen het bodemleven, zoals hiervoor onder flora 

en fauna is aangegeven, tijd nodig heeft om te herstellen. Dit is sterk afhankelijk van de manier 

waarop de zonnepanelen zijn opgesteld.  

 



 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  11 

7  Part ic ipat ie ,  compensat ie en draagvlak   

Participatie  

Het daadwerkelijk deelnemen, door anderen dan de initiatiefnemer bijvoorbeeld omwonenden en 

belangstellenden, aan een zonnepark wordt gezien als participatie. Dit kan door:  

 crowdfunding waarbij de ontwikkelaar om de financiering rond te krijgen mensen in de 

gelegenheid stelt om aan het project mee te doen door zonnepanelen of delen daarvan te 

kopen. Hiermee wordt geïnvesteerd in het bedrijf en hierdoor moet aan de eisen van de 

Autoriteit Financiële Markten worden voldaan en dat vergt in de praktijk de nodige hobbels. 

Voor ontwikkelaars is dit minder aantrekkelijk; 

 de vorming van een energiecoöperatie die dan ofwel meedoet in een project of zelf een 

project ontwikkelt. Het vinden van vrijwilligers voor een bestuur en de haken en ogen die 

aan een project (zonnedaken of zonnepark) zitten, maakt de vorming en instandhouding van 

een energiecoöperatie niet eenvoudig.  

Compensatie 

Compensatie is een bijdrage, zonder dat daarvoor daadwerkelijk schade is ontstaan en gericht op 

het vergroten van het draagvlak. De compensatie kan bestaan uit: 

 een profijtregeling waarbij bijvoorbeeld omwonenden een deel van de zonnestroom gratis of 

tegen een gunstiger tarief krijgen;  

 Het storten van een bijdrage in een fonds dat benut kan worden voor 

duurzaamheidsontwikkeling of andere voorzieningen die de leefbaarheid vergroten. Dit kan 

gericht zijn op een dorp of op de gehele gemeente; 

Draagvlak 

Een mogelijkheid om het draagvlak te vergroten is om een maatschappelijke meerwaarde te 

creëren. Dit kan door in het plan aandacht te schenken aan vergroting van de natuurwaarden, 

recreatieve waarden en een landschappelijke inpassing waarbij de wensen van omwonenden 

worden meegenomen. Het is belangrijk om als initiatiefnemer tijdig met de omgeving in gesprek te 

gaan.  

 

Ook kan het draagvlak worden vergroot als de initiatiefnemer plaatselijke bedrijven bij de plaatsing 

en het onderhoud betrekt. De eerder genoemde compensatiemaatregelen kunnen het draagvlak  

eveneens vergroten.  
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1  Beleidskader   

1.1 Rijksbeleid 

Nederland heeft zich al lange tijd verbonden aan verschillende internationale afspraken zoals het 

Klimaatverdrag van de Verenigde Naties uit 1992 en het Kyoto Protocol uit 1997. Tijdens de VN 

Klimaattop in Parijs in 2015 stemde Nederland in met het doel om de opwarming van de aarde te 

beperken tot 2 graden Celsius, met een duidelijk zicht op 1,5 graden Celsius. In 2016 hebben de 28 

lidstaten van de Europese Unie het Klimaatakkoord ondertekend. Het akkoord gaat per 2020 in.  

 

Om klimaatverandering tegen te gaan wil het rijk 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 

dan in 1990. Om dit doel te halen neemt het rijk maatregelen en maakt afspraken met andere 

partijen. Als er teveel broeikasgassen in de lucht komen verandert het klimaat, met grote gevolgen 

voor flora en fauna, oogsten en waterstanden. CO2 is het belangrijkste broeikasgas.  

 

Er is een Klimaatwet in voorbereiding waarvoor in juni 2018 een voorstel is ingediend. Dat gaat uit 

van 95% minder CO2-uitstoot in 2050 en al 49% in 2030. 

Er wordt hard gewerkt aan een Klimaatakkoord met afspraken met de sector over de manier waarop 

de klimaatdoelen kunnen worden gehaald. De volgende sectoren doen mee: de elektriciteitssector, 

de industrie, de bouw (gebouwde omgeving), de transportsector en de landbouw. De hoofdlijnen 

van dit akkoord zijn bekend. De planning was gericht op eind 2018. 

 

In het onderdeel Elektriciteit zijn maatregelen genoemd waarop het kabinet op 5 oktober 2018 

heeft gereageerd1. 

 

Het kabinet onderschrijft het belang om ruimte te bieden aan lokale afwegingen ten aanzien van de 

ruimtelijke inpassing van zonne-energie en wind op land. Aan de techniek neutrale opgave moet 

door de Regionale Energiestrategieën (RES) eind 2019 vorm worden gegeven. Dit betekent dat in 

een RES keuzen moeten worden gemaakt hoe aan die opgave wordt voldaan, hoeveel duurzame 

energie wordt opgewekt met zon en of met wind. Daarbij moeten de volgende aspecten worden 

beoordeeld: kosteneffectiviteit, doelmatigheid, ruimtelijke inpassing en impact op het 

energiesysteem. 

 

Met de volgende uitgangspunten, uit te werken in een verplichte Regionale Energie Strategie, denkt 

het Rijk de schaarse ruimte te kunnen benutten: 

 zonnepanelen op daken of zonneweides in landelijk gebied met lage landschappelijke, 

ecologische of landbouwkundige waarden hebben de voorkeur. Het kabinet brengt in beeld 

welke mogelijkheden er zijn om ruimtelijk gunstige toepassing van de zon-pv te bevorderen; 

 grootschalige clustering op land voor de opwekking van duurzame energie (wind en waar 

nodig ook zon) wordt maximaal benut, waarbij goed dient te worden omgegaan met 

landschappelijke kenmerken, water en bodem. Dit vermindert de ruimtelijke afwenteling en 

draagt bij aan kostenreductie. Bij de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie wordt 

hard gewerkt aan een draagvlak, door de bewoners te laten meebeslissen en participeren bij 

duurzame energieprojecten.  

                                                        
1 Kabinetsreactie sectortafel Elektriciteit: 

https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kabinetsappreciatie-elektriciteit 

https://www.klimaatakkoord.nl/elektriciteit/documenten/kamerstukken/2018/10/05/kabinetsappreciatie-elektriciteit
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Het rijk is bereid om agrarische gronden die in haar bezit zijn, in te zetten voor zonne-energie. Dit 

geeft de staatssecretaris van Binnenlandse en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aan.  

Dit naar aanleiding van de Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland 2.  

 

Op 2 oktober 2018 is door de 2e Kamer de motie 32.813 nr. 204 aangenomen. De Kamer verzoekt 

daarin de regering om in samenspraak met decentrale overheden een zonneladder op te stellen voor 

de inpassing van zonne-energie zodat primair onbenutte daken en terreinen worden benut en 

landbouw en natuur zoveel mogelijk worden ontzien. Dit kan als nationaal afwegingskader worden 

benut bij het opstellen van regionale energiestrategieën. 

 

In het concept Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 wordt over de ontwikkeling 

van het energieverbruik het volgende geschreven. 

 

Finaal energieverbruik  

Het finaal energieverbruik in Nederland is tussen 2005 en 2017 met 9 % gedaald. Onder invloed van 

voortgaande energiebesparing zal het verbruik naar verwachting met het bestaande beleid verder 

dalen, naar 1786 PJ in 2020 en 1698 PJ in 2030. Het verwachte verbruik daalt in de meeste 

eindverbruiksectoren, behalve in het verkeer en vervoer (ECN, 2017a). 

 

1.2 Provinciaal beleid 

 Algemeen 

De provincie Noord-Holland wil in 2050 energieneutraal en circulair zijn. Op de provinciale website is 

het beleid helder weergegeven3. Om deze ambitie waar te maken, is versnelling van de ontwikkeling 

van duurzame ontwikkelingen noodzakelijk. Zij heeft ECN gevraagd onderzoek te doen naar het 

huidige energieverbruik in Noord-Holland. Het rapport “Staat van de energietransitie 2018” geeft 
verschillende sectoren in Noord-Holland inzicht in het energieverbruik, de voortgang van de CO2 

emissiereductie en energiebesparing. Over 4 jaar wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd om 

inzicht te houden in de voortgang. 

 

De eerste “Staat van de energietransitie” laat zien dat het totale finale energieverbruik de laatste 
jaren nauwelijks is veranderd. Er is een uitzondering voor de gebouwde omgeving waar, door 

besparende maatregelen, het gasverbruik is afgenomen. Het energieverbruik bedraagt, inclusief het 

finale verbruik van Tata Steel, ongeveer 250 PJ per jaar. Hiervan wordt circa 13 PJ duurzaam 

opgewekt. De productie van duurzame energie in Noord-Holland is in de periode 2010-2015 met 

ruim 5 PJ gestegen. Dat is een toename van meer dan 60% ten opzichte van 2010. Het tempo van 

deze groei is vergelijkbaar met die van Nederland in totaal. De grootste bijdrage komt nu van wind 

op land en van duurzame warmte. De grootste groei wordt waargenomen bij zonnestroom, groen 

gas en geothermie. 

 

Om helder te krijgen wat er tot 2050 nodig is aan energietransitie, heeft de provincie een 

Routeplanner Energietransitie 2020 – 2050 opgesteld. Deze routeplanner is een bouwsteen geweest 

                                                        
2 https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16970/overheid-wil-zonne-energie-op-agrarische-rijksgronden-164-

pachters-mogen-zon-op-hoeven-plaatsen 

3 https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Maart_2018/Noord_Holland_wil_energietransitie_versnellen 

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16970/overheid-wil-zonne-energie-op-agrarische-rijksgronden-164-pachters-mogen-zon-op-hoeven-plaatsen
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16970/overheid-wil-zonne-energie-op-agrarische-rijksgronden-164-pachters-mogen-zon-op-hoeven-plaatsen
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Maart_2018/Noord_Holland_wil_energietransitie_versnellen
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voor de Omgevingsvisie 2050. De Routeplanner biedt inzichten, maar bevat geen keuzen of 

aanbevelingen. Die integrale afweging vindt plaats in de Omgevingsvisie 2050.  

 Routeplanner Energietransitie 2020 – 2050 

Onderstaande tekstdelen en tabellen zijn één op één overgenomen uit de Routeplanner.  

 

De vraag naar energie in Noord-Holland is momenteel 254 PJ. Hier tegenover staat een aanbod van 

13 PJ hernieuwbare energie, energie die wordt opgewekt op het grondgebied van de provincie. Dit 

is een toename van 60 procent, vergeleken met 2010. Die toename is vooral te danken aan de 

plaatsing van windturbines en zonnepanelen, de inzet van geothermie en het gebruik van  

restwarmte. Om Noord-Holland in 2050 energieneutraal te maken, moet de vraag naar energie en 

het aanbod van hernieuwbare energie in balans gebracht worden.  

 

 
Huidig energieverbruik per sector in Noord-Holland (totaal 254 PJ) 

 

Hernieuwbare energie is als deze uit niet-fossiele energiebronnen komt en die constant worden 

aangevuld. Bij hernieuwbare energie gaat het om de volgende bronnen die relevant zijn in Noord-

Holland. In de navolgende tabel staan vormen van duurzame energie, en de voor- en nadelen.  

 

Techniek Voordelen Nadelen 

Biomassa (import, inclusief  

transportbrandstoffen) 

Lokaal weinig ruimtebeslag. Afwenteling ruimtegebruik op andere 

landen. 

Discussie rond duurzaamheid. 

Niet de meest kostenefficiënte optie. 

Wind op land Aanzienlijk kostenefficiënter dan 

bijvoorbeeld biomassa en  

zonneweides. Op eigen grondgebied 

opgewekt. 

Groot ruimtebeslag. 

Maatschappelijke weerstand. 

Zonneweides en -installaties Minder kostenefficiënt dan wind, maar 

kostenefficiënter dan biomassa. Minder 

visuele impact op landschap dan  

windturbines. Op eigen grondgebied 

opgewekt. 

Groot ruimtebeslag. 
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De volgende tabel vermeldt per relevante vorm van duurzame opwekking wat er moet gebeuren om 

de potentie in 2050 te benutten. 

 

Technologie Factoren die het  

ontwikkelingstempo bepalen 

(Mogelijke) beperkingen aan  

realisatie volledig potentieel 

Aandachtspunten 

Geothermie De snelheid van de 

ontwikkeling van 

warmtenetten in combinatie 

met de aanpassingen in de 

gebouwde omgeving. 

Suboptimale verspreiding 

van boorputten. 

In de MRA is nog onderzoek 

nodig naar de potentie. 

Voor optimale benutting van de 

potentie is een visie nodig op de 

verkaveling van de beschikbare 

ruimte voor putten en 

infrastructuur. 

Windturbines op 

land 

De termijn waarop locaties 

beschikbaar zijn. 

 

Het maatschappelijk 

draagvlak. 

Noord-Hollandse 

beleidskaders (er kan 

momenteel niet méér dan 

685,5 MW worden 

opgewekt). 

 

Zonneweides en 

losse opstellingen 

De termijn waarop locaties 

beschikbaar zijn. 

Noord-Hollandse 

beleidskaders. 

 

Biomassa-vergisting 

en -vergassing 

Het tempo waarin de 

vraagsectoren deze kunnen 

en willen toepassen. 

Hoeveelheid reststromen op 

eigen grondgebied. 

Mogelijkheden voor import, 

gezien de verwachte 

schaarste. 

 

Gebouw gebonden  

opwekking 

Snelheid waarin diverse 

groepen gebouweigenaren 

maatregelen nemen. 

Zie deelstudie (‘Gebouwde 

omgeving’). 

Zie deelstudie ‘Gebouwde 

omgeving’. 

Relvante vorm van duurzame opwekking  

 

Maatschappelijk draagvlak (paragraaf 6.3)  

Het ruimtebeslag van duurzame energieopwekking zal groot zijn. Zelfs inwoners die nut, noodzaak 

en urgentie van de energietransitie onderschrijven, kunnen ruimtelijke ingrepen in hun eigen 

omgeving afwijzen. Het is niet zinvol deze inwoners de vraag te stellen of de ruimtelijke ingreep in 

hun omgeving moet plaatsvinden. Dat leidt immers alleen maar tot afwenteling. Wel kunnen 

inwoners vroegtijdig betrokken worden bij de vraag hoe de inpassing het beste kan plaatsvinden. 

Dit is meestal een gemeentelijke opgave. De provincie kan gemeenten hierbij ondersteunen.  

 

Het maatschappelijk draagvlak neemt naar verwachting toe als initiatieven van onderop ruim baan 

krijgen, denk aan initiatieven van lokale energiecorporaties of gemeenten. De Omgevingswet zal de 

opdracht tot burgerparticipatie bij initiatiefnemers neerleggen. Van belang is dat overheden aan 

initiatiefnemers én inwoners duidelijkheid bieden, zodat iedereen weet wat er onder een adequaat 

participatieproces wordt verstaan. Dit is belangrijk om gevoelens van rechtsongelijkheid te 

voorkomen. 
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Wat kan de provincie Noord-Holland doen? (paragraaf 6.4)  

Opstellingen van zonnepanelen: de provincie heeft ruimtelijk beleid dat het aantal en de grootte 

van opstellingen beperkt. Aanpassing van dit beleid kan leiden tot meer hernieuwbaar opgewekte 

energie, maar heeft voor- en nadelen. Het ruimtebeslag kan weliswaar groot zijn. Daar staat 

tegenover dat de opstellingen vaak van grote afstand niet erg zichtbaar zijn en dat zonnepanelen 

geen hinderlijke slagschaduw of geluid veroorzaken. Het efect van zonneweides op de bodem (voor 

toekomstige landbouw) is nog onbekend. Hier zou de provincie onderzoek naar kunnen doen.   

 

Meervoudig gebruik is technisch gezien mogelijk. Denk aan verkeersinfrastructuur (inclusief bermen, 

geluidswallen, parkeerterreinen en dergelijke) of de combinatie met windturbines. Duidelijk is in elk 

geval wel dat zonneweides op agrarische gronden de productie van voedsel, biomassa of producten 

voor de biobased economy grotendeels uitsluit. De provincie kan onderzoek doen naar de kansen en 

risico’s van meervoudig gebruik voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 Omgevingsvisie Noord-Holland 2050.  

De Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 is op 19 november door Provinciale Staten vastgesteld. De 

vastgestelde Omgevingsvisie is bij het opmaken van het onderzoek Toepassing Zonne-energie 

Koggenland nog niet op de website verschenen. Wel is het eindconcept Omgevingsvisie Noord 

Holland 2050 op de website vermeld. Daaruit wordt nu geput om het beleid van de provincie over 

zonne-energie weer te geven 4.  

 

De Klimaatverandering bedreigt onze leefomgeving en de Energietransitie worden beiden gezien 

één van de acht meest urgente ontwikkelingen in de leefomgeving van Noord-Holland. De andere 

ontwikkelingen zijn Bodem, water en luchtkwaliteit, Biodiversiteit, Economische transitie, mobiliteit, 

Verstedelijking en Landschap. Allemaal ontwikkelingen die op elkaar ingrijpen.  

 

Energietransitie. (blz. 12 Concept). 

Er wordt benadrukt dat het niet alleen om het opwekken van duurzame energie gaat maar 

misschien nog belangrijker is de uitbreiding en aanpassing van de infrastructuur die nodig is om 

deze duurzame energie op een effectieve manier te verdelen. Dat heeft consequenties voor 

locatiekeuzen voor nieuwe ontwikkelingen en voor het landschap.  

 

Onder het hoofdstuk Nieuwe Energie (blz. 44) wordt aangegeven dat technologieën op het gebied 

van duurzame energie voortdurend in ontwikkeling zijn. Als voorbeeld worden de wind molens op 

zee genoemd. Dat alles vraagt om een strategie die ruimte laat om te variëren in de duurzame 

energie-mix. De huidige en toekomstige energie-infrastructuur speelt een doorslaggevende rol bij 

de economische kansen van de energietransitie. Over de toepassing van zonne-energie afzonderlijk 

wordt niets genoemd in de Omgevingsvisie.  

 

Er moet een regionale afstemming komen (blz. 47) van kansrijke ontwikkelingen van hernieuwbare 

energie. Dit is de Regionale Energie Strategie die moet worden vastgesteld. 

                                                        
4 https://www.noord-

holland.nl/Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Omgevingsvisie_Noord_Holland_2050_aangescherpt 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Oktober_2018/Omgevingsvisie_Noord_Holland_2050_aangescherpt
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Nota Perspectief voor zon in Noord-Holland  

In de nota Perspectief voor zon in Noord-Holland uit 2016 stelt de provincie ruimtelijke spelregels 

voor toepassing van zonne-energie in het landelijk gebied 5. De hierna volgende teksten en tabellen 

komen uit de Nota.  

 

Doel van de ruimtelijke spelregels voor zon op de grond is om de toepassing van maatschappelijke 

ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie mogelijk is. Op deze wijze wordt ook duidelijk 

waar opstellingen voor zonne-energie op de grond worden uitgesloten. De provincie geeft zo 

ruimtelijke sturing aan de mogelijkheden buiten Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) en indirect aan de 

mogelijkheden binnen BBG. Van een ruimtelijke prioritering eerst binnen BBG en daarna pas buiten 

BBG is in het ruimtelijk beleid voor zon geen sprake, omdat de toepassing van zonne-energie binnen 

BBG op met name daken een andere vaak complexe business case is. De vorm van opwekking groeit 

weliswaar snel op bijvoorbeeld daken van huishoudens, maar is afhankelijk van de beschikbaarheid 

van subsidies en particulier initiatief. Om zon toch een substantiële bijdrage te kunnen laten leveren 

aan bestaande duurzaamheidsdoelstellingen, worden opstelling voor zonne-energie door dit 

beleidskader niet uitgesloten. Aangezien veel gemeenten wel ambities, maar nog geen expliciet 

ruimtelijk beleid hebben over de lokale invulling van de energietransitie, kan het ruimtelijk beleid 

voor zon van de Provincie Noord-Holland hier mede richting aan geven.  

 

Bouwsteen Toelichting 

1. Bestaande daken BBG Daken van woningen, bedrijven, kantoren, maatschappelijke 

voorzieningen. 

2. Combineren van functies Onder meer parkeerplaatsen, voormalige stortplaatsen en restruimtes. 

3. Toekomstig BBG Nieuwbouw-daken; toekomstige woningen, bedrijven, kantoren en  

maatschappelijke voorzieningen. 

4. ‘Wachtlandschappen’ Bouwlocaties voor woningen, bedrijven, kantoren en maatschappelijke  

voorzieningen met een onherroepelijk bestemmingsplan die ‘on hold’ 

zijn gezet of volgens de prognoses pas op termijn ingevuld worden. 

5. Buiten BBG: Nutsfuncties Weginfra, kanalen, waterwinning, vuilstorten. 

6. Buiten BBG: Open landschap  

Ruimtelijke bouwstenen voor zonne-energie 

 

Ontwikkelingen binnen de bouwstenen 1 tot en met 5 worden door de provincie actief gestimuleerd 

en hier gelden geen ruimtelijke eisen of spelregels. Wel wordt een initiatief binnen de categorie 1 

tot en met 5, maar die zich in het landelijk gebied bevindt (zoals een parkeerfunctie, weginfra of 

slibdepot) door de provincie getoetst op ruimtelijke kwaliteit. Een GIS-analyse heeft in beeld 

gebracht dat met de bouwstenen 1 t/m 5, het bestaand stedelijk gebied en meervoudig 

ruimtegebuik in het landelijk gebied, op de lange termijn (2050) in circa 9% van de Noord-Hollandse 

energiebehoefte kan worden voorzien. Het betreft een theoretisch potentieel dat uitgaat van 

maximale realisatie en dat bovendien pas op de lange termijn volledig wordt benut. 

 

 

                                                        
5 https://www.noord-

holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Nota_Perspectief_voor_Zon

_in_Noord_Holland 

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Nota_Perspectief_voor_Zon_in_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Nota_Perspectief_voor_Zon_in_Noord_Holland
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_wonen/Bouwen_in_landelijk_gebied/Beleidsdocumenten/Nota_Perspectief_voor_Zon_in_Noord_Holland
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 Energie in Petajoule % van energiebehoefte 

Noord-Holland  

Uitgaande van maximale  

Besparings-scenario (BSP) 

Totaal zonne-PV bestaand bebouwd gebied en nutsfuncties 19 PJ 9% 

Bouwsteen 1: Bestaande daken 11,5 PJ PJ 5,4% 

Bouwsteen 2: Combineren van functies 2,8 PJ 1,3% 

Bouwsteen 3 en 4: Nieuwbouw en wachtlandschappen 2,7 PJ 1,2% 

Bouwsteen 5: Nutsfuncties 2,3 PJ 1,1% 

Energetische potentie in Noord-Holland (bouwstenen 1 tot en met 5) 

 

De bouwstenen 1 tot en met 5 bieden bovendien beperkt ruimte voor grootschaliger vormen van 

opwekkingvan zonne-energie en vormen geen antwoord op een groot aantal initiatieven. 

Aanleiding om onder voorwaarden ruimte te bieden voor zonne-energie in bouwsteen 6, het ‘open’ 
landschap. Door op deze wijze te beantwoorden aan de vraag naar grotere opstellingen voor zonne-

energie in het ‘open’ landschap kan zonne-energie op de middellange termijn (2020-2040) in Noord-

Holland een substantiële bijdrage leveren aan de duurzame-energiemix. 

 

Gezien de ontwikkelingen rond zonne-energie en overige duurzame energiemogelijkheden ziet de 

provincie zonne-opstellingen in het landelijk gebied als een tijdelijke functie, namelijk als oplossing 

voor de korte en middellange termijn. De provincie borgt de  tijdelijkheid en voorkomt zo dat de 

locaties voor zonne-opstellingen op termijn, bedoeld of onbedoeld, tot permanente stedelijke 

functies verworden (blz. 9). 

 Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied 

In de nota worden ruimtelijke spelregels voor grootschalige opstellingen van zonne-energie in het 

landelijk gebied gegeven. Deze zijn in de “Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in 

het landelijk gebied” vastgelegd. Hierin zijn de inpassingsregels verder verfijnd. De uitgangspunten 

van de Nota zijn in de uitvoeringsregeling vastgelegd.  

 

Artikel 2: De locatie en omvang van de opstelling voor zonne-energie 

1. De locatie voor de opstelling voor zonne-energie is aan minimaal één zijde aansluitend op 

bestaand stedelijk gebied of een dorpslint. 

2. Voor locaties die aan een of meer zijden aansluitend zijn op woonbebouwing bedraagt de 

afstand tussen de opstelling voor zonne-energie en de woonbebouwing minimaal 50 meter. 

3. De omvang van de opstelling voor zonne-energie is: 

a. op een locatie die aan één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een 

dorpslint: maximaal 5 hectare; 

b. op een locatie die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of 

een dorpslint en daarnaast aan nog een andere zijde aansluitend op bestaand stedelijk 

gebied of een dorpslint, een rijksweg, provinciale weg of spoorweg: maximaal 10 

hectare, of; 

c. op een locatie die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of 

een dorpslint en daarnaast aan nog twee andere zijden aansluitend op bestaand 

stedelijk gebied of een dorpslint, een rijksweg, provinciale weg of spoorweg: maximaal 

25 hectare; met dien verstande dat van de maximale oppervlakten onder a tot en met c 
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kan worden afgeweken tot niet meer dan 10% van die oppervlakten indien dat 

noodzakelijk is uit overwegingen van ruimtelijke kwaliteit. 

4. Onverminderd het derde lid kan de oppervlakte van de opstelling voor zonne-energie niet 

groter zijn dan dat passend is binnen de uitgangspunten als bedoeld in artikel 15, eerste lid, 

van de verordening. 

5. De locatie voor de opstelling voor zonne-energie is niet aansluitend op een reeds bestaande 

opstelling voor zonne-energie, tenzij sprake is van het aanvullen van een bestaande 

opstelling voor zonne-energie tot de maximale oppervlakte als bedoeld in het derde en 

vierde lid. 

 

Artikel 3: Eisen aan de inpassing van de opstelling voor zonne-energie   

1. De hoogte van een opstelling voor zonne-energie bedraagt maximaal 1,50 meter gemeten 

vanaf het maaiveld.   

2. De bodem onder de opstelling wordt niet verhard of verdicht.   

3. De terreinafscherming is passend in de omgeving en faunavriendelijk.   

4. De afstand tussen de opstelling voor zonne-energie en woonbebouwing bedraagt minimaal 

50 meter. 

 Provinciale Omgevingsverordening (in voorbereiding) 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening die deels voorsorteert op de 

Omgevingswet, maar uiteraard nog juridisch is gefundeerd op de huidige wetgeving (de Wet 

ruimtelijke ordening).  

 

1.3 Uit te sluiten gebieden op basis van provinciaal beleid 

Op basis van provinciaal beleid zijn meerdere gebieden uitgesloten voor zonneparken.  

- Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

- Weidevogelleefgebied  

- West-Friese omringdijk 

Natuurnetwerk Nederland - NNN  

NNN gebieden zijn gebied die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland, voormalig EHS 

(Ecologische hoofstructuur).  De primaire functie van deze gebieden is natuurgebied of verbinding 

tussen natuurgebieden. NNN-gebieden zijn aangewezen door de provincie in de provinciale 

verordening. In deze verordening zijn zonneparken niet in NNN-gebied niet toegestaan.  

 

Weidevogelleefgebied 

Weidevogels hebben voor de provincie Noord-Holland een ecologische en cultuurhistorische waarde. 

Dit doet de Provincie door de weidevogelleefgebieden te beschermen tegen inbreuken op de 

openheid. Hiervoor heeft de provincie in de provinciale verordening weidevogelleefgebieden 

aangewezen. Zonneparken zijn in weidevogelleefgebieden niet toegestaan.  

 

Monumenten  

De Westfriese Omringdijk, die door het zuiden van het de gemeente loopt, is een provinciaal 

monument. In de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018’ geeft de provincie aan dat binnen 
een straal van maximaal 200 meter van deze dijk openheid van het landschap behouden moet 

blijven. Bebouwing in deze zone die de openheid verstoord wordt daarom afgeraden.  
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1.4 Regionaal beleid 

In de “Structuurschets Westfriesland: Een dijk van een regio” wordt duurzaamheid en 

klimaatadaptie, als één van de maatschappelijke trends en ontwikkelingen genoemd. De opgave om 

ruimte te bieden voor energietransitie wordt erkend (blz. 15). Maar concreet wordt alleen genoemd 

dat in het agribusinesslandschap Het Grootslag door schaalvergroting de kans op verduurzaming 

ontstaat via onder andere energienetwerken en zonne-energie.  

 

In de paragraaf Beleid - Duurzaam Westfriesland (blz. 58) wordt de energietransitie van fossiele 

brandstof naar duurzame vormen van energie als een belangrijke stap gezien in het streven naar 

een energie-neutrale regio. Windenergie lijkt niet haalbaar en dit betekent dat gezocht moet 

worden naar reële alternatieven. Dit wordt gezien als een forse opgave voor de regio.  

 

Die opgave komt inderdaad op de regio af. De regio wordt door het rijk en de provincie verplicht 

om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES). 

 

Gezien de samenwerking binnen de regio Holland boven Amsterdam worden nu de eerste stappen, 

lees afspraken gemaakt, om voor dit gebied in 2019 één Regionale Energie Strategie op te maken. 

Voor die strategie leveren de regio’s binnen Holland boven Amsterdam een eigen RES op. Die 

worden samengevoegd en zo nodig met elkaar passend gemaakt om tot een reële RES te komen.  

Belangrijk is dat de energiebehoefte van de afzonderlijke gemeenten niet meer leidend zijn. Het 

gaat om de energiebehoefte van de gehele regio. Per regio moeten de mogelijkheden van de 

opwekking van duurzame energie worden vastgesteld. Die mogelijkheden zullen per gemeente 

verschillen. Dit kan er toe leiden dat binnen één gemeente duurzame energie wordt opgewekt die 

het gemeentelijk gebruik overstijgt en ten dienste komt van de behoefte van de regio. 

 

1.5 Gemeentelijk beleid 

Uitvoeringsprogramma Duurzaam klimaatbeleid Koggenland 2009-2020  

De gemeenteraad heeft ten opzichte van 2010 voor 2020 de volgende ambities vastgesteld: 

 24% van de energie wordt duurzaam opgewekt; 

 CO2-reductie van tenminste 17% ten opzichte van 1990; 

 Energiebesparing van 2,5% per jaar en op termijn de realisatie van energie neutrale wijken. 

 Er worden twee kansen gezien voor grootschalige toepassing van zonne-panelen, namelijk 

1. benutting van de daken van bedrijven op Distriport om 150.000 m2 aan zonnepanelen    

te realiseren; 

2. alle zongeoriënteerde woningen van het woningbedrijf voorzien van pv-panelen. 

 

Notitie voortgang klimaatbeleid gemeente Koggenland 

De notitie van juni 2017 “Voortgang klimaatbeleid gemeente Koggenland” geeft aan dat eind 2015 

de volgende resultaten zijn behaald: 

 8,9% energie wordt duurzaam opgewekt. De groengasinstallatie in Hensbroek is niet 

meegenomen omdat de biomassa voornamelijk van buiten de gemeente komt; 

 zonne-energie levert bijna 0,4 % duurzame energie op; 

 2,6 % CO2 reductie ten opzichte van 2010 door hernieuwbare energiebronnen zoals 

biobrandstof en energie uit afvalstromen. Dit komt neer op 4.800 ton reductie. Pas vanaf 
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2010 zijn er complete gegeven die conform de klimaatmonitor worden verzameld en 

daarom is 2009 als basisjaar in de rapportage losgelaten; 

 energiebesparing. Diverse projecten waardoor een CO2 reductie is bereikt van 470 ton; 

 over de twee kansen voor zonne-energie (Distriport en zongerichte woningen van het 

woningbedrijf) wordt in de voortgangsrapportage niets genoemd. 

 

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland is bepaald dat de bestemming Agrarisch mede 

bestemd is voor de toepassing van kleinschalige duurzame energiewinning. Deze moeten binnen het 

bouwvlak voor het agrarisch bedrijf worden gebouwd. De hoogte mag maximaal 10 meter 

bedragen. Op een dak mag de bouwhoogte van deze energievoorziening 5 meter zijn. Dit maakt 

onder andere de gangbare plaatsing van zonnepanelen op schuren en de realisering van mono-

vergisters mogelijk. Ook plaatsing van zonnepanelen op de grond binnen het bouwvlak is 

toegestaan. Zonneparken buiten de bouwvlakken zijn niet toegestaan. 

 

Hoewel dit geen beleid is, is het wel belangrijk om te vermelden dat er door de gemeente serieus is 

gekeken naar de ontwikkeling van zonneparken aan de Teding van Berkhoutweg in Berkhout en bij 

de wijk Tuijndersweijde in Obdam. Voor de ontwikkeling van deze locaties is ruimte gecreëerd 

binnen de 9e Tranche Crisis en Herstelwet die op 2 maart 2015 is vastgesteld. Uiteindelijk bleek het 

provinciaal standpunt over zonneparken  een belemmering voor de verdere planontwikkeling te 

zijn. 
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2  Opgave energie -  en elektr i sche opwekking  

2.1 Veel gebruikte eenheden 

Uit de Energiemonitor 2018 komt het overzicht van de meest gehanteerde rekeneenheden. Dit 

overzicht is opgenomen omdat de termen in verschillende rapporten door elkaar worden gebruikt. 

 

De standaardeenheid voor het aanduiden van een hoeveelheid energie is de joule (J). Dit is de 

hoeveelheid energie die een apparaat van 1 watt gedurende 1 seconde gebruikt. Een joule is een 

erg kleine hoeveelheid, daarom gebruiken we in dit rapport veelal de eenheden terajoule (TJ) en  

petajoule (PJ) gebruikt. Een TJ staat voor een biljoen (1012) joule, een PJ staat voor 1000 TJ, of een 

biljard (1015) joule. 

 

Voor de meeste mensen is de kilowattuur (kWh) een bekende eenheid. Dit is bijvoorbeeld de 

eenheid die energiebedrijven op de stroomrekening gebruiken. Eén kWh komt overeen met het 

gebruik van een apparaat met een vermogen van één kilowatt (1000 watt), voor de duur van één 

uur. Een uur bestaat uit 3600 seconden, een kWh is dus het zelfde als 3600 kW-seconden of 3,6 

miljoen joule (3,6 MJ). 

 

Eenheid   

Joule (J)  Lamp met een vermogen van 1 watt gedurende 1 seconde laten branden. 

kilojoule (kJ) Duizend J Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende 1 seconde (of van 

1 watt gedurende 1000 seconden) laten werken. 

Wattuur  3,6 kJ Apparaat met een vermogen van 1 watt gedurende 1 uur laten werken. 

Megajoule (MJ) 1 miljoen J Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende ongeveer 17 

minuten laten werken. 

Kilowattuur (kWh) 

 

3,6 MJ Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende 1 uur laten 

werken. 

Gigajoule (GJ) 1 miljard J Apparaat met een vermogen van 1000 watt gedurende 1 uur laten 

werken. 

Megawattuur (MWh) 3,6 GJ Ongeveer 100 m3 aardgas verbranden. 

Terajoule (TJ) 1 biljoen J   Jaarlijks elektriciteitsgebruik van ongeveer 90 huishoudens. 

Gigawattuur (GWh) 3,6 TJ Jaarlijkse opbrengst van ongeveer 4000 zonnepanelen. 

Petajoule (PJ) 1 biljard J Energiegebruik (stroom, gas én transportbrandstoffen) van een kleine 

gemeente.   

Veel gebruikte eenheden 

 

Ter illustratie onderstaand plaatje met alternatieve elektriciteitsopwekkingsmogelijkheden. Waarbij 

1 PJ staat voor 1000 TJ. Die 1000 TJ is dus de ondergrens van de geraamde ontwikkeling van het 

elektriciteitsgebruik in Koggenland in 2030.  
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Wat is er nodig om 1000 TJ (dus 1 PJ) op te wekken?  

 

2.2 Ontwikkeling van de totale energiebehoefte in Koggenland  

Energiemonitor 2018 Koggenland  

Dit is de meest recente monitor. Recentere gegevens zijn niet voorhanden.  

Deze monitor is opgemaakt om inzicht te krijgen waar Koggenland nu staat ten opzichte van de 

doelstellingen voor 2020 en daarna. De monitor is gebaseerd op de Klimaatmonitor van 

Rijkswaterstaat aangevuld met gegevens van HVC over hernieuwbare energie 6. 

 

 
Energiegebruik per sector en energiedrager  

 

 

                                                        
6 Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/ 

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/
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Energiegebruik per energiedrager 

 

 
Het energiegebruik per sector 
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Duurzame energieproductie per opwekmethode 

 

In 2016 wordt 200 TJ duurzame energie opgewekt. Dit is nog geen 10% van het totale 

energieverbruik.  

 

2.3 Toekomstige ontwikkeling 

Er is in de Voortgangsrapportage geen doorkijk gegeven in het toekomstige energieverbruik en 

eventuele besparingen.  

 

Het rijk schetst in haar “Finaal energieverbruik” (1786 PJ in 2020, 1698 PJ in 2030) een besparing van 

5% van het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2020. Als die lijn wordt doorgetrokken voor 

Koggenland betekent dit in 2030 ten opzichte van 2016 een besparing van 5%. Dan wordt het 

energieverbruik in 2030 95% van 2722 TJ = 2586 TJ. In de hierna uitgevoerde berekening is met die 

door het rijk verwachte besparing geen rekening gehouden. Dit omdat de besparing deels in gas en 

deels in elektra is gelegen en deze verdeling moeilijk voor Koggenland te herleiden is.   

 

Het beleidsdoel van Koggenland is om het energieverbruik jaarlijks met 2,5% te verminderen. Dit 

heeft de raad op 8 juli 2010 vastgelegd in de Nota Duurzame ontwikkeling in een groene gemeente 

en het daarbij behorende Uitvoeringsplan Klimaatbeleid Koggenland. Dit door onder andere het 

energieverbruik in woningen te beperken en energiezuinige woonwijken te realiseren. Deze 

besparing blijkt nog niet uit de hiervoor genoemde cijfers.  

 

Huidig elektraverbruik in Koggenland 

Het huidige elektraverbruik is 335 TJ zoals uit onderstaand schema uit de Energiemonitor 2018 blijkt.  

 

Het onderstaand overzicht uit de Energiemonitor 2018 geeft inzicht in de soorten energie en de 

gebruikers. Dit inzicht is de basis om een ontwikkeling te schetsen van het toekomstig 

elektriciteitsgebruik. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gas 1319 1278 1278 1275 1116 1167 1177 

Elektriciteit  345 336 330 328 337 338 335 

Transportbrandstof 1168 1181 1179 1174 1196 1175 1175 

Warmte 29 30 29 31 32 33 35 

Totaal 2861 2824 2816 2809 2380 2713 2722 

Energiegebruik Koggenland per energiedrager in TJ 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Woningen 576 565 552 552 541 523 521 

Commerciële 

dienstverlening 

111 94 96 98 88 85 88 

Publieke 

dienstverlening 

87 80 86 76 68 70 75 

Industrie en 

Energie 

151 144 144 142 144 143 144 

Landbouw, 

bosbouw en 

veehouderij 

739 730 730 735 612 684 684 

Verkeer en vervoer 1168 1181 1179 1174 1196 1175 1175 

Warmte 

(hernieuwbaar) 

29 30 29 31 32 33 35 

Totaal 2861 2824 2816 2809 2680 2713 2722 

Energiegebruik Koggenland per sector/gebruik in TJ 

 

Ontwikkeling van het elektraverbruik  

Nederland gaat van het aardgas af. Dit wil niet zeggen dat al het gas moet worden vervangen door 

elektriciteit. Een alternatief van gas is waterstof. Voor de productie van waterstof wordt overigens 

elektriciteit gebruikt maar dat is onderstaande overzicht niet meegenomen.  

 

De ontwikkeling dat de woningen geen gebruik meer gaan maken van gas,  betekent wel een 

toename van het elektriciteitsgebruik. Ook de ontwikkeling van elektrisch aangedreven vervoer, de 

ontwikkelingen bij de bedrijven om van het gas af te gaan en daarvoor elektriciteit te gebruiken 

betekent een toename van het elektriciteitsgebruik.  

 

Als van het huidige gasverbruik bij woningen en bedrijven in de periode tot aan 2030 1/3 wordt 

omgezet naar elektriciteit, dan is dit een toename van 392 TJ.  

Als van het wegvervoer tot aan 2030 voor 1/3 overgaat op elektrische voeding betekent dit een 

toename van 390 TJ elektriciteit.  

Dit betekent dan: 

 het huidig elektragebruik:   335 TJ 

 toename bij woningen en bedrijven:  392 TJ 

 toename bij het wegverkeer  390 TJ 

 totaal elektrabehoefte in 2030  1117 TJ  
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Dit is een raming met veronderstellingen die wel redelijk lijken, maar niet hard zijn. Dat de 

elektrabehoefte toeneemt omdat het gebruik van andere energievormen afneemt moet wel als een 

hard gegeven worden gezien. Als er een bandbreedte genomen moet worden van de beredeneerde 

elektrabehoefte van 1117 TJ is een bandbreedte van 1000 TJ tot 1300 TJ redelijk. 

 

Wat is nodig om de elektriciteit helemaal duurzaam op te wekken? 

Om alle elektriciteit in 2030 duurzaam te produceren zullen bij een gelijkmatige verdeling over de 

jaren 2019 t/m 2029 (uitgaande van de huidige stand van de techniek) er per jaar: 

 3 tot 4 windmolens moeten worden bijgebouwd, of 

 30 tot 50 ha zonnevelden worden aangelegd, of 

 10.000 woningen met zonnedaken worden belegd.  

 

De variatie in omvang van de zonnepanelen 300 tot 500 ha houdt verband met de invulling van het 

zonnepark. Wordt er meer ruimte aan natuur geschonken of staat de opbrengst voorop. 

 

Halen we als alle elektriciteit duurzaam wordt opgewekt in 2030 de doelstelling van 2020 om 24% 

van de totale energiebehoefte duurzaam op te wekken? 

Als alle elektriciteit in 2030 duurzaam wordt opgewekt betekent dit dat van de totale energie van  

2722 JT er 1117 JT duurzaam wordt opgewekt. Dat is 41% van het totale energieverbruik.  

 

 



 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  29 

3  Landschapsstructuur  

3.1 Kernkwaliteiten landschap 

De gemeente Koggenland is onderdeel van West-Friesland. Kenmerken zijn de verschillende 

veenontginningen met mozaïekachtige verkaveling, lintbebouwing, droogmakerijen en de 

Westfriese omringdijk. Alle gebieden hebben een open karakter. Er kan onderscheid gemaakt 

worden tussen de open polders waar de openheid en de landschapsstructuur al wordt beschermd en 

open gebieden, waar meer dynamiek is.  

 

3.2 Landschappelijke indeling 

De gemeente, zoals vastgelegd in het Beeldkwaliteitplan Landelijk Gebied Koggenland, is globaal in te 

delen in vier gebieden. 
 
Veenontginningen: zeer open waterrijk landschap 

De meest zuidelijke gebieden van de gemeente liggen buiten de Westfriese omringdijk. Dit zijn 

delen van de polders Mijzen en Beetskoog. De kernkwaliteit is het zeer open waterrijke landschap, 

de natte veenontginningen en de authentieke kavelstructuren. 

 
Veenontginning: open landschap  

Het gebied binnen de omringdijk, uitgezonderd de droogmakerijen, is een veenontginningen-

landschap. Bebouwingslinten worden hier afgewisseld met open agrarische gebieden. Deze open 

gebieden zijn veelal goed zichtbaar vanaf de linten, al zijn sommige linten dichter bebouwd dan 

anderen. Kernkwaliteiten zijn de openheid, doorsneden door de linten. 

 
Veenontginning: overgangsgebied halfopen landschap 

Het gebied binnen de omringdijk is in tweeën te delen. Het grootste deel van dit gebied is zeer 

open. Er zijn echter drie overgangsgebieden met een iets meer besloten karakter: het gebied ten 

westen van Obdam-Hensbroek, het zuidelijk deel van de polder Hensbroek en recreatiegebied De 

Hulk ten oosten van de snelweg. Al deze gebieden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 

gemengde functies: kassengebied, recreatieve functies en grootschalige agrarische 

bedrijfsgebouwen. Deze iets meer gesloten landschappen staan onder een hogere 

verstedelijkingsdruk dan de open gebieden. Een kernkwaliteit is ook hier de openheid, maar de 

beslotenheid en dynamiek van andere functies maakt de beoordeling minder waardevol dan in een 

uitsluitend open landschap. 

 
Droogmakerijen, zeer open landschap 

In de veenontginningen komen drie droogmakerijen voor: de polders Berkmeer, Baarsdorpermeer 

en de Wogmeer. Kenmerkend voor de droogmakerijen zijn de lage ligging en de duidelijk 

herkenbare randen. Rond de polders ligt een kleine dijk of kade en een ringsloot. De 

droogmakerijen zijn als gave landschappelijke elementen van cultuurhistorische en landschappelijke 

waarde. Zij hebben een open karakter en zeer gestructureerde, bijna orthogonale 

verkavelingsstructuren met een onregelmatige buitenrand. De linten door de droogmakerijen 

volgen de structuur van het landschap en zijn in de polders Wogmeer en Baarsdorpermeer de 

plekken waar de meeste dynamiek is en nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen.  
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Polder Berkmeer kent geen lint door de polder, waardoor de erven alleen langs de randen liggen. 

De kernkwaliteit is de gaafheid die nog steeds intact is en dat de polder te ervaren als één open 

landschappelijke ruimte. De ontwikkeling van zonneparken is in de polder Berkmeer niet toegestaan 

door de provincie Noord-Holland, omdat de polder is aangewezen als weidevogelleefgebied.  

 

 
Overzicht landschappen en bebouwingslinten in Koggenland. (bron: Beeldkwaliteitplan Landelijk 

Gebied Koggenland) 

 

3.3 Uitgangspunten voor behoud kernkwaliteiten 

In Prachtlandschap Noord-Holland! – Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 geeft de provincie 

aan wat de kwaliteiten van het landschap zijn en welke uitgangspunten gehanteerd kunnen worden 

om deze kwaliteiten te behouden en te versterken. Hier worden de kwaliteiten genoemd. Ook 

wordt aangegeven wat dit kan betekenen voor de toepassing van zonneparken in het landschap. 
A. De verschillende lintbebouwings- en verkavelingsstructuren herkenbaar en beleefbaar 

houden. Bijvoorbeeld door de bestaande verkavelingslijnen te behouden. Kronkelige 

bebouwingslinten en landschappelijke patronen behouden, waardoor de het verschil met de 

rechte verbindingswegen zichtbaar blijft. 
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B. Behoud de openheid van de landschappelijke ruimtes tussen de linten en behoud de 

doorzichten vanaf de linten op dit open landschap. Het plaatsen van hoge panelen en 

inpassingsranden kan deze openheid verstoren. 

C. Benadruk het contrast tussen de droogmakerijen en het veenontginningen-landschap. 

Behoud de polder als herkenbare eenheid. Zorg dat er onderscheid blijft tussen ‘binnen’ en 
‘buiten’ de polder. Ontwikkel bij grotere transformaties, zoals een grootschalig zonnepark, 

de polder als eenheid. 

D. Ga zorgvuldig om met de bestaande waterbouwkundige structuren en constructies, 

slootstructuren, gemalen, dammen, molenlocaties, tochten etc. 

E. De Westfriese Omringdijk als landschappelijke drager behouden en herkenbaar houden. 

Respecteer de kwaliteits- en panoramazone. 

F. De snelweg A7 is een losliggende structuur in het landschap. De snelweg snijdt als het ware 

door het landschap heen. Het landschappelijke patroon loopt door aan weerszijden van de 

weg. Dit kan behouden worden door niet te veel ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan 

direct langs de snelweg. Onderliggende landschappelijke structuren moeten leidend zijn voor 

ontwikkelingen en herkenbaar blijven. Echter, binnen Koggeland is langs grote delen van de 

A7 dit continue landschap al niet meer herkenbaar. Dit komt door de aanwezigheid van 

opgaande beplanting en de stad ter hoogte van Hoorn en Scharwoude. 

  
Behoud de openheid in de ruimtes tussen de linten en behoud de doorzichten vanaf de linten op 

deze open gebieden. (bron: Prachtlandschap Noord-Holland! – Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie 2018) 
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Benadruk het contrast tussen de droogmakerijen en het veengebied en behoud de polder als een 

herkenbare eenheid en hoe om te gaan met de Westfriese Omringdijk (bron: Prachtlandschap 

Noord-Holland! – Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018) 

 
Delen van de A7 vanwaar het omliggende landschap niet zichtbaar is 
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3.4 Door provincie uitgesloten gebieden  

Natuurnetwerk Nederland (NNN)  

NNN gebieden zijn gebieden die onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland, de voormalig 

EHS (Ecologische hoofstructuur). Deze gebieden zijn natuurgebied of vormen een verbindingszone 

tussen natuurgebieden. NNN-gebieden zijn aangewezen door de provincie in de provinciale 

verordening. In deze verordening zijn zonneparken in NNN-gebieden niet toegestaan.  

 

Weidevogelleefgebieden 

Weidevogels hebben voor de provincie Noord-Holland een ecologische en cultuurhistorische waarde. 

De Provincie beschermt de weidevogelleefgebieden tegen inbreuken op de openheid. Zonneparken 

zijn in niet toegestaan in weidevogelleefgebieden volgens deze provinciale verordening.  

 

Monumenten  

De Westfriese Omringdijk die gedeeltelijk door de gemeente loopt, is een provinciaal monument. In 

de ‘Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018’ geeft de provincie aan dat binnen een straal van 
maximaal 200 meter van deze dijk de openheid van het landschap behouden moet blijven. 

Bebouwing in deze zone die de openheid verstoort, wordt daarom afgeraden.  
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Overzicht uit te sluiten gebieden 

 

3.5 Impact van zonne-energie op het landschap 

De impact van zonne-energie op het landschap is afhankelijk van de huidige kwaliteit van een 

landschap en de mate van de aanwezige dynamiek. Voor open, nog gave landschappen betekent de 

visuele toevoeging van een zonnepark een grotere aantasting, dan voor landschappen waar het 

landschap al intensief wordt gebruikt door bijvoorbeeld recreatie, bedrijvigheid en bebouwing. De 

visuele impact van een zonnepark is bijvoorbeeld groter op het beeld van een historische dorpskern, 

dan op het beeld van een bedrijventerrein.  



 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  35 

 

De impact van zonne-energie op het landschap is daarnaast ook afhankelijk van de maatregelen die 

getroffen zijn om het passend in de omgeving te maken. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van hoe een 

zonnepark is afgeschermd, en of de hekwerken en bouwwerken zichtbaar zijn. Ook de grootte van 

een zonnepark in relatie tot de omgeving en of het landschap de mogelijkheid biedt voor 

gebiedseigen randen is bij de beoordeling van belang.  

 

Zichtbaarheid hekwerken en bouwwerken en hoogte van de panelen 

Zonneparken worden doorgaans beveiligd met een hekwerk. Bij het toepassen van dichte randen 

kunnen hekwerken uit het zicht worden geplaatst achter de inpassing. In landschappen waar dit niet 

passend is, zullen hekwerken in het zicht blijven of worden andere oplossingen gezocht, zoals een 

brede sloot in combinatie met beveiligingscamera’s. Ook voor de ondersteunende bebouwing en 

zonneparken met hoge panelen geldt dat zij meer zichtbaar zijn, wanneer het onwenselijk is om een 

zonnepark te ‘verstoppen’ achter landschappelijke randen. 
 

Behoud van bestaande landschappelijke structuren 

Het is in bijna elk landschap van belang om de bestaande structuren van dat landschap niet te 

verstoren, door bijvoorbeeld het dempen van sloten of het verwijderen van houtsingels en 

bosschages. In het meest gunstige geval kan een zonnepark een kwaliteitsimpuls geven aan een 

landschap. Bijvoorbeeld door het verbeteren van de biodiversiteit, het creëren van verbindingen 

voor fauna of het terugbrengen van (cultuur-)historische, landschappelijke structuren.  

 

De grootte van een zonnepark in relatie tot de omgeving 

De landschappelijke ruimtes, kavelgroottes en indelingen verschillen per landschapstype qua 

grootte/oppervlakte. Deze maat en schaal zijn veelal kenmerkend voor het landschap. De 

oppervlakte van een zonnepark gaat een directe ruimtelijke relatie aan met deze ruimte en zal 

veelal op de maat en schaal van het landschap moeten worden afgestemd om de karakteristiek van 

het landschap niet te verstoren. 

 

In kleinschalige landschappen zijn kleinschalige zonneparken dus passender. Grootschalige 

landschappen zijn beter in staat om grootschalige zonneparken te bevatten. Kleinschalige 

zonneparken kunnen ook als uitbreidingen of als varianten op kleinschalige elementen in grotere 

landschappen worden toegevoegd. Bijvoorbeeld als uitbreiding van een erf, of als een nieuw 

omzoomd bosperceel in een halfopen landschap waar meerdere blokken bospercelen voorkomen. 

 

Het toepassen van gebiedseigen randen 

Het landschappelijk inpassen van zonneparken kan op verschillende manieren en met verschillende 

landschappelijke elementen. Toegepaste voorbeelden in Nederland zijn bijvoorbeeld duinen, 

houtwallen, grondwallen, brede stroken struweel en nat-draszones met rietkragen. Het 

uitgangspunt is veelal om gebiedseigen oplossingen toe te passen. Oftewel het maken van randen 

die bestaan uit landschapstype-eigen beplanting en of gebiedseigen elementen. 

 

Er zijn landschapstypen waar veel dichte randen voorkomen, maar er zijn ook gebieden met een veel 

opener karakter waar dichte randen ongebruikelijk en gebiedsvreemd zijn. In een bosrijke omgeving 

is een zonnepark veel makkelijker uit het zicht te plaatsen (eventueel door het toevoegen van 

passende groene randen), dan in bijvoorbeeld open veenontginningen. 
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3.6 Invloed van het landschap op mogelijkheden zonneparken 

Gebieden waar zonneparken niet geschikt zijn 

In de kwalitatief meest hoogwaardige landschappen en landschapselementen van Koggenland zijn 

zonneparken ongewenst. Inpassingsstroken die de openheid doorbreken tasten dit landschap aan en 

panelenrijen in de open polders zijn niet passend binnen de landschappelijke karakteristiek. Ook 

beïnvloeden zonneparken de ecologische waarden. Op basis van landschappelijke kwaliteiten zijn 

daarom de polders Mijzen, Beetskoog en Berkmeer en de Westfriese Omringdijk niet geschikt voor 

zonneparken. Deze polders zijn door de Provincie aangewezen als weidevogelleefgebieden. De 

Westfriese Omringdijk heeft een eigen status met een vrijwaringszone. Deze gebieden worden in de 

provinciale verordening dus al ‘beschermd’ en zonneparken mogen hier niet ontwikkeld worden. 
 

Gebieden waar zonneparken geschikt zijn onder voorwaarden 

De overige landschappelijke deelgebieden (de open veenontginningen het halfopen 

overgangsgebied en de droogmakerijen Wogmeer en Baarsdorpermeer) zijn wat betreft de 

wenselijkheid van het toevoegen van zonneparken en de wijze van inpassen van zonneparken, min 

of meer gelijkwaardig. Hoewel deze gebieden landschappelijk verschillend zijn, kennen zij toch ook 

sterke overeenkomsten en zijn zij aan elkaar verwant. Het zijn allen gecultiveerde, agrarische 

gebieden bestaande uit bebouwingslinten die open landschappelijke ruimtes omgrenzen. Die 

openheid is voor alle gebieden een kernkwaliteit, ook in het halfopen overgangsgebied. Al deze 

gebieden kennen weinig gebiedseigen randen waarmee zonneparken aan het zicht kunnen worden 

onttrokken. Wel is overal de erfbeplanting aanwezig, maar deze kan niet grootschalig worden 

ingezet, omdat dit de openheid verstoord.  

 

Voorwaarden voor landschappelijke inpassing: 
- grootschalige zonneparken passen qua maat en schaal in de verkavelingsstructuur van het 

landschap, maar de te behouden openheid betekent dat een zonnepark laag moet blijven. 

Bijvoorbeeld, zodat over het zonnepark heen de horizon zichtbaar blijft.  

- het verbergen van grootschalige zonneparken doormiddel van opgaand groen, betekent een 

aantasting van de openheid. Omdat dit dichte randen toevoegt aan het landschap en het 

zicht op de horizon wegneemt. Wel is het mogelijk om lager blijvende beplanting (zoals riet) 

toe te passen, wat het beeld op de zijkanten van de panelenvelden verzacht. 

- het laag houden van panelen en landschappelijke inpassing, met als doel het zichtbaar 

houden van de horizon, betekent dat het zonnepark zichtbaar zal blijven vanuit de 

omgeving. 

- Geen hekwerken toepassen, maar zonneparken afschermen met sloten. 

 

Kleinschalige landschappelijke inpassing toe te passen als onderdeel van erf of kern 

Kleinschalige zonneparken (0,5 – 2,5 hectare) kunnen mogelijk als onderdeel van een erf of kern 

worden toegevoegd zonder de kenmerkende openheid te veel aan te tasten. Bijvoorbeeld 

vergelijkbaar met het beleid voor het uitbreiden van erven, inclusief uitbreiding.  
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4  Benutt ingsmogel i jkhe den op bestaande daken  

4.1 Meetwijze benuttingsmogelijkheden op bestaande daken  

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zonne-energie op bestaande daken, is gebruik 

gemaakt van de Zonatlas. Met het landelijke hoogtebestand (het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN3)) is een 3d-model gemaakt van alle gemeenten in Nederland. Per dakvlak is een berekening 

gemaakt van de mogelijke opbrengst en de terugverdientijd van een installatie. Bij de opbrengst is 

onder andere gekeken naar de ligging van het dakvlak, de hellingshoek en de oppervlakte. 

Particulieren kunnen via de website www.zonatlas.nl zelf de gegevens inzien. In de bijlage is een 

uitsnede van de zonatlas te zien. De uitkomsten van het model van de Zonatlas is gekoppeld aan 

kadastrale gegevens over gebruik.  

 

Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden voor zon op grote parkeerterreinen bij centrale 

voorzieningen en op water. Hier is geen berekening voor gemaakt. Aangezien dit geen panden zijn, 

is hier door Zonatlas geen berekening voor uitgevoerd. Daar wordt in een aparte paragraaf 

aandacht aan besteedt.  

 

4.2 Voorbeeld zonatlas 

In onderstaande figuur is een uitsnede van de Zonatlas te zien voor het gebied rond het 

gemeentehuis.  

 

 
Uitsnede van de Zonatlas voor de omgeving van het gemeentehuis  

 

http://www.zonatlas.nl/


 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  38 

Overigens is voor de berekening gebruik gemaakt van oudere gegevens van de Zonatlas. De huidige 

kaart die in is te zien op de website, is meer actueel.  

 

 
Luchtfoto voor het gebied wat vergelijkbaar is met de uitsnede van de Zonatlas.  

 

4.3 Potentie zonne-energie op bestaande gebouwen  

Om de potentie van zonne-energie op bestaande gebouwen inzichtelijk te maken, is de potentie van 

de volgende panden berekend:  

 

 
Woningen 

Huur-

complexen 

Bedrijven-

terreinen 

Agrarische 

panden 

Maatschappelijk 

vastgoed 
Overig Totaal 

Minder 

geschikt 
102.927 m2 2.846 m2 10.229 m2 80.841 m2 1.000 m2 58.365 m2 256.208 m2 

Geschikt 227.788 m2 13.321 m2 103.991 m2 147.149 m2 11.865 m2 134.948 m2 639.062 m2 

Meer geschikt 204.891 m2 9.371 m2 18.626 m2 93.641 m2 880 m2 62.551 m2 389.960 m2 

        

Bruikbaar 

oppervlak 

 (in m2) 318785 m2 16032 m2 70622 m2 167216 m2 6813 m2 130025 m2 709491m2 

Opwekpotentie  

(in kWh)  

33791210 

kWh 

1699339 

kWh 

7485879 

kWh 

17724843 

kWh 722125 kWh 

13782650 

kWh 709491 

Potentie (TJ) 121,6 TJ 6,1 TJ 26,9 TJ 63,8 TJ 2,6 TJ 49,6 TJ 271 TJ 
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Uit de cijfers blijkt dat er een potentie is van 271 TJ. Daarvan is de meeste potentie op woningen 

(121 TJ). Een groot gedeelte van de overige potentie komt uit de overige panden (bijna 50 TJ). Dit 

zijn voornamelijk bijgebouwen bij woningen. Aangenomen kan worden dat een groot gedeelte van 

totale potentie op woonpercelen gerealiseerd zou kunnen worden.  

 

4.4 Potentie op grote parkeerterreinen bij centrale voorzieningen 

Van de grotere parkeerterreinen binnen de gemeente zijn geen gegevens bekend zoals Zonatlas dit 

van de daken heeft. In de tabel zijn de oppervlaktes van meerdere openbare parkeerterreinen 

opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het parkeerterrein bij de Vijverhof en de carpoolplaats langs de A7. 

Deze oppervlaktes geven een indicatie van de te gebruiken aantal m2 voor het aanleggen van 

overkappingen waar zonnepanelen op kunnen. In totaal is er ongeveer 1,75 hectare aan 

parkeerplaatsen beschikbaar.  

 

Parkeerterreinen  

Winkelcentrum Obdam 1429 m2 

Winkelcentrum Avenhorn (thv Lidl) 1959 m2 

Winkelcentrum Avenhorn (thv Deen) 1110 m2 

Carpoolplaats A7/afslag Hoorn 2998 m2 

Station Obdam 2052 m2 

Sportvelden Hensbroek 388 m2 

Sportvelden en Brede school Ursem 1741 m2 

Sportvelden De Goorn 2803 m2 

Sportvelden Spierdijk  563 m2 

Sportvelden Zuidermeer 306 m2 

Dorpshuis Berkhout 414 m2 

Parkeerterrein Sporthal/Zwembad De Goorn 828 m2 

Sportvelden Avenhorn 896 m2 

Totaal  17493 m2 

Totaal eigendom gemeente Koggenland 12442 m2 

Totaal eigendom derden 5050 m2 

 

De totale mogelijkheden voor parkeerterreinen is niet in opbrengst of CO2 besparing uit te drukken. 

Daarvoor zou uitgebreider gekeken moeten worden of de parkeerterreinen geschikt zijn, hoe de 

ligging is ten opzichte van de zon en of gebruikers van de terreinen bereid zijn medewerking te 

verlenen. Dat is binnen deze onderzoeksvraag niet aan te geven. 

 

4.5 Water 

Binnen de gemeente komen twee grotere wateroppervlakten voor: de recreatieplassen van De 

Leijen en de Ursemmerplas. Dit zijn beide recreatieplassen. De Leijen is in eigendom van het 

Recreatieschap Westfriesland. De Ursemmerplas is in eigendom van een particuliere uitbater, 

namelijk Camping Ursemmerhof. De Leijen is aangewezen als zwemwater. Een aantal jaren geleden 

is de Ursemmerplas van de lijst van zwemwateren afgehaald. Het heeft wel een recreatieve functie. 

Het is daarom niet wenselijk om hier grotere (drijvende) zonnevelden aan te leggen.  



 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  40 

Tot slot ligt een gedeelte van het Markermeer binnen de gemeentegrenzen. Dit heeft een 

belangrijke natuurlijke functie. Bovendien is de golfslag op het Markermeer/IJsselmeer relatief fors. 

Het is daarom de vraag of grotere drijvende zonnevelden hier mogelijk zijn. In het kader van De 

Nieuwe Afsluitdijk wordt door Rijkswaterstaat een proefopstelling van een drijvend zonnepark in 

het IJsselmeer gemaakt. Wellicht dat de uitkomsten daarvan gebruikt worden voor een opstelling in 

het Markermeer.  

 

4.6 Kanttekeningen 

Sommige daken hebben al zonnepanelen 

Niet meegenomen in deze berekeningen zijn de daken die al zonnepanelen hebben. De uiteindelijke 

opwek van energie zal dus lager uitvallen omdat er al daken voorzien zijn van panelen. Welke 

daken al panelen hebben is niet bekend. De onderstaande aantallen zijn dus een potentie van de 

dakvlakken binnen gemeente Koggenland berekend door Zonatlas. De dataset van Zonatlas is van 

2012 en waar mogelijk bijgewerkt met data van 2016 waardoor van een aantal gewijzigde en 

nieuwe panden geen gegevens bekend zijn. 

 

Voor particulieren niet interessant om veel zonnepanelen te plaatsen 

Vanwege de salderingsregeling is het voor particulieren onaantrekkelijk om veel zonnepanelen te 

plaatsen. Degenen die dit doen, zullen op dit moment niet meer elektriciteit gaan produceren dan 

zij zelf verbruiken. Dit ondanks dat er bij veel woningen een behoorlijke oppervlakte aan 

dakvlakken beschikbaar is.  

 

Niet iedereen neemt zonnepanelen 

Het plaatsen van zonnepanelen is een keuze van de particulier zelf. Niet iedereen zal zonnepanelen 

plaatsen. Dit kan om financiële redenen zijn. Het plaatsen van zonnepanelen is relatief kostbaar. 

Voor particulieren die op korte termijn hun huis willen verkopen is het niet aantrekkelijk om 

zonnepanelen te plaatsen. De vraag is of de complete investering terugverdiend kan worden met de 

verkoop.  

 

Niet alle daken zijn te benutten 

Niet alle daken van woningen zijn geschikt om zonnepanelen te plaatsen. Door dakkapellen, 

schoorstenen en dakramen kan het daadwerkelijke geschikte dakoppervlak erg beperkt zijn.  

 

Potentie bij huurcomplexen wordt overschat 

De potentie voor zonne-energie wordt bij huurwoningen overschat. Dit komt door de wijze van 

meten. Als er in een groter gebouw slechts een klein aantal huurwoningen voorkomen, dan wordt 

dit als één gebouw gezien. Een voorbeeld is het gebouw aan de Vijverhof. Hier is nog maar één 

huurwoning aanwezig. De rest is in particulier eigendom. Het hele complex wordt echter gezien als 

huurwoning. De potentiële besparing is met 2% niet heel groot. 

 

Conclusie: potentieel bij woningen lijkt meer dan dat het in werkelijkheid is 

De conclusie is dat er op basis van de gegevens van de Zonatlas een behoorlijk oppervlak bij 

woningen aanwezig lijkt te zijn. De vraag is echter in hoeverre de berekende oppervlakte 

daadwerkelijk gebruikt kan en gaat worden. Er wordt door de Zonatlas gewerkt aan een verbeterde 

versie. Daarin wordt een verfijning van de gegevens beoogd door bijvoorbeeld dakramen buiten 

beschouwing te laten.  
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Voor grootverbruikers is het minder interessant om zonnepanelen toe te passen 

Een groot gedeelte van de bedrijven met grote daken heeft een aansluiting voor grootverbruikers. 

Er wordt een lagere stroomprijs betaald dan voor particulieren. Dit maakt het minder interessant om 

zonnepanelen te plaatsen. Immers, de terugverdientijd voor het plaatsen van zonnepanelen is dan 

een stuk langer. In de praktijk kan de terugverdientijd langer dan 25 jaar worden. De investering is 

daardoor hoger dan de waarschijnlijke opbrengst.  

 

Niet elk groter dak kan zonnepanelen aan 

Veel van de grotere daken blijken constructief het extra gewicht van zonnepanelen niet aan te 

kunnen. De daken zijn volgens minimale maatvoering gebouwd, waardoor extra gewicht niet 

mogelijk is. Het versterken van een dak voor een groot oppervlak aan zonnepanelen is 

kostentechnisch gezien niet interessant.  

 

Melkveehouders willen niet altijd zonnepanelen op hun stallen 

Verschillende melkveehouders binnen de gemeente willen geen zonnepanelen op hun stallen. Het 

argument daarvoor is dat de stallen veelal stalen constructies zijn. Door de grote hoeveelheid 

zonnepanelen zijn de agrariërs bang voor straling. De dieren die in de stal (en dus onder de 

zonnepanelen staan) kunnen hierdoor beïnvloed worden, aldus deze melkveehouders. Er bestaat 

daardoor angst dat dit een negatieve invloed heeft op het dierenwelzijn. Of de redenering klopt, is 

moeilijk in te schatten. Feit is wel dat deze gevoelens aanwezig zijn.  
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5  Benutt ingsmogel i jkheden op grond  

‘Zijn er gebieden in de gemeente Koggenland die geschikt zijn voor het opwekken van zonne-

energie op grond?’ Is de vraag waarover inzicht zal worden gegeven in dit hoofdstuk. We starten 

met een korte introductie over zonne-energie op grond: hoe het werkt. Vervolgens wordt in dit 

hoofdstuk de criteria geformuleerd vanuit een landschappelijke beoordeling, maar wordt ook meer 

vanuit het energievraagstuk gekeken: waarin de netaansluiting, combinatie met wind en de 

afstemming tussen vraag en aanbod van energie mee wordt genomen. 

  

5.1 Zonne-energie op grond: hoe werkt het?  

Een zonnepark kan energie opwekken op twee manieren, door stroom op te wekken met 

zonnepanelen (panelen met fotovoltaïsche-cellen) of door warmte op te wekken door het gebruik 

van zonnecollectoren. Op dit moment wekken de meeste zonneparken in Nederland elektriciteit op 

met fotovoltaïsche-cellen. De panelen in een zonnepark staan aaneengeschakeld en in rijen 

opgesteld. Dit is het functionele deel van het zonnepark, het panelenveld. De hoogte van de 

panelen kan variëren. Vaak is de hoogte tussen de 2 en 3 meter ten opzichte van het maaiveld. 

Lagere opstellingen komen voor, maar zijn lastiger in het onderhoud en worden daarom minder 

toegepast door ontwikkelaars. 

 

Opstelling 

De opstelling van een zonnepark heeft doorgaans twee mogelijke richting van panelenrijen: zuid- of 

oost-westgericht. Zuidgerichte zonnepanelen genereren het meeste energie wanneer de zon op zijn 

hoogste punt staat. Oost-west heeft een meer gelijkmatigere opbrengst gedurende dag, maar een 

iets lagere totale opbrengst.  

 

Grootte 

Zonneparken hebben verschillende maten. Kleinschalige parken tot ongeveer 2,5 MW (circa 3 

hectare) kunnen op het laagspanningsnet worden aangesloten. Middelgrote parken hebben een 

vermogen van 2,5-10 MW. Vanaf 10 MW zijn de zonnepark grootschalige productie parken die er 

ook in grote van 90 MW (100 hectare) voorkomen.  

 

Beveiliging 

Het is nodig om het zonnepark te beveiligen. Dit wordt doorgaans gedaan met een hek of 

bijvoorbeeld een brede sloot en de installatie van beveiligingscamera’s. Ook is er ondersteunende 
bebouwing nodig, zoals transformatoren en inkoopstations.  

 

5.2 Aansluiting op het net  

Waar kan een zonnepark op het net worden aangesloten 

Zonneparken kunnen niet zo maar overal worden geplaatst omdat het park moeten worden 

aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Het leggen van kabels naar deze stations is kostbaar, 

waardoor het wenselijk is om de afstand van een zonnepark naar een aansluiting zo kort mogelijk te 

houden.  

 



 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  43 

Kleinschalige parken van maximaal 2,5 MW kunnen in principe op het laagspanningsnet worden 

aangesloten. Doorgaans ligt dit netwerk overal waar elektriciteit afgenomen wordt, dus in de 

kernen en naar de erven in het buitengebied. Zonneparken met een productie van 2,5 tot 10 MW 

kunnen worden aangesloten op de substations in het netwerk. Grotere parken dan 10 MW moeten 

doorgaans op de hoofdstations en het hoogspanningsnet worden aangesloten. Voor de 

grootschalige parken moet een maatwerkoplossing worden gezocht met de netbeheerder, waar de 

beschikbare capaciteiten van de stations aanwezig zijn. 

 

Het elektriciteitsnetwerk kan niet ongelimiteerd volgeladen worden met elektriciteitsbronnen, zoals 

zonneparken. Naar mate er meer leveranciers komen (op een zelfde netvlak of station) kan de 

maximaal beschikbare capaciteit overschreden worden en is aansluiten niet meer mogelijk. Op korte 

termijn kunnen zonneparken dus alleen worden aangesloten op plekken in het netwerk met 

voldoende capaciteit. Uitbreidingen en aanpassing van het netwerk zijn mogelijk, maar kosten tijd 

en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. 

 

Impact op het net  

De aansluiting is een belangrijk onderdeel van de realisatie van een zonnepark. Daarbij moet 

rekening worden gehouden met de impact op het net. Er zijn mogelijkheden om de impact op het 

net te verminderen. Het grootste voordeel is te halen door de energie die wordt opgewekt zoveel 

mogelijk lokaal, dus direct te gebruiken, in plaats van het te transporteren. Dit kan bijvoorbeeld 

door directe afname van de energie door een nabijgelegen verbruiker. Bijvoorbeeld een zonnepark 

bij een bedrijf dat veel elektriciteit nodig heeft. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen, dat 

een zonnepark overdag en in de zomer veel elektriciteit (of warmte) opwekt en ’s nachts helemaal 
niets. Het is dus van belang dat deze afnemer de elektriciteit of warmte nodig heeft op het moment 

dat het opgewekt wordt.  

 

Opslag 

Een andere mogelijkheid om de directe afvoer op het net te beperken is opslag. Opslag van 

elektriciteit bij zonneparken kan bijvoorbeeld met batterijen. Deze techniek wordt al toegepast bij 

zonneparken in onder andere het Verenigd Koninkrijk, maar komt in Nederland nog niet veel voor. 

Met deze opslag kan worden voorkomen dat alle stroom op hetzelfde moment op het net wordt 

aangeboden, op de piekmomenten wanneer de zon schijnt. 

 

Een andere vorm van opslag is het omzetten van de elektriciteit tot andere energiedragers. Deze 

technieken zijn in ontwikkeling en worden nog niet breed commercieel toegepast. Een voorbeeld 

hiervan is een proef die loopt in de provincie Groningen, waar waterstof wordt gemaakt met een 

zonnepark. Waterstof wordt in de industrie gebruik en in de toekomst mogelijk toegepast voor de 

verwarming van de gebouwde omgeving en als brandstof voor vervoersmiddelen. 

 

Combinatie met wind 

Een zonnepark wekt logischerwijs alleen elektriciteit op wanneer de zon schijnt. Daarom is het 

handig om een zonnepark te combineren met wind. In Nederland waait het meestal als de zon niet 

schijnt of als het bewolkt is. Een gecombineerd zonne- en windpark kan een veel gelijkmatigere 

elektriciteitsproductie garanderen. Bovendien scheelt dit in aansluitkosten. De windturbines kunnen 

een aansluiting (voor een groot deel) delen met een zonnepark.  
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Netbeheerder Liander stelt bijvoorbeeld nadrukkelijk de vraag om grootschalige zonneparken te 

combineren met wind, zodat de elektriciteitsopbrengst gelijkmatiger is.  

 

Afstemming tussen de plek van vraag en aanbod 

De energieopgave kan worden verdeeld in een lokale opgave van de elektriciteitsvraag van de 

woningen en het eigen verbruik en een centrale opgave van bijvoorbeeld de bedrijven. De vraag van 

bedrijven is 70% van de elektriciteitsbehoefte. Hieruit kan een tweedeling vloeien waarbij lokale 

energie bij dorpen direct in de omgeving wordt opgewekt en ook weer wordt verbruikt. Voor het 

energievraagstuk van bedrijven kan de keuze worden gemaakt voor grootschalige zonneparken. 

 

5.3 Beoordeling geschikte gebieden 

Om een gevoel te krijgen van de opgave en het ruimtelijk effect wordt nu herhaald dat bij het 

geheel duurzaam opwekken van de vraag naar elektriciteit in 2030 er 300 tot 500 hectare aan 

zonneparken nodig is.  

 

Wanneer gekozen wordt voor grootschalige zonneparken moet dit uiteraard buiten de uitgesloten 

gebieden gebeuren. 

Binnen het wel beschikbare gebied geeft het landschap weinig aanleiding tot keuzes waar dit wel of 

niet moet gebeuren, omdat het landschap van Koggenland relatief gelijkwaardig is. Binnen dit 

gebied moet de opgave gerealiseerd worden. De kenmerkende ‘openheid’ is immers overal de 
kernkwaliteit die beschermd moet worden.  

 

Andere aspecten geven mogelijk zwaarwegende argumenten om een keuze te maken waar wel en 

waar niet in het plaatsingsgebied een zonnepark wordt ontwikkeld. Wat overigens niet betekent 

dat bij een keuze het landschap genegeerd kan worden. Een goede landschappelijke inpassing van 

zonneparken, die de kenmerkende kwaliteiten van het landschap niet aantast of mogelijk zelfs 

versterkt, is op elke locatie een vereiste.  

 

5.4 Landschappelijke beoordelingscriteria 

Openheid en de hoogte 

De kenmerkende openheid is een van de belangrijkste aspecten van het landschap. Zonneparken 

kunnen dit verstoren doordat zij het zicht op de horizon wegnemen. Eén van de manieren om de 

openheid te behouden, is de panelen zodanig laag te plaatsen dat over de panelen heen kan 

worden gekeken. Hiervoor zijn mogelijkheden, omdat de linten (waar de waarnemer zich bevindt) 

veelal hoger liggen dan de open gronden.  

Dit betekent echter wel dat de panelen en transformatorstations in het zicht blijven, omdat de 

waarnemer per definitie bovenop het panelenveld zal kijken. Het is niet wenselijk om opgaande 

beplanting om het zonnepark te zetten, omdat ook dit het zicht aan de horizon onttrekt of niet 

passend is in het landschap. Hekwerken zouden dus ook zichtbaar zijn en omdat deze twee à 

tweeëneenhalve meter hoog moeten worden, zijn ze storend in het beeld. Dit kan worden 

ondervangen door brede sloten toe te passen als afscherming. Deze zijn in heel Koggenland 

gebiedseigen. Op bepaalde locaties kunnen hieraan mogelijk rietzones worden toegevoegd om het 

beeld op het zonnepark te ‘verzachten’. 
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Er kan worden geconcludeerd, dat grootschalige zonneparken alleen zichtbaar in Koggenland 

kunnen worden geplaatst. Het plaatsen van niet-zichtbare grootschalige zonneparken tast de 

kenmerkende openheid aan. 

 

Behoud landschappelijke structuren en bijzondere elementen 

Zorg ervoor dat grootschalige zonneparken de maat en schaal van het landschap niet overstijgen. De 

verschillende lintbebouwings- en verkavelingsstructuren moeten herkenbaar en beleefbaar blijven. 

Bijvoorbeeld door de bestaande verkavelingslijnen te behouden. Ga zorgvuldig om met de 

bestaande waterbouwkundige structuren en constructies, slootstructuren, gemalen, dammen, 

molenlocaties, tochten, etc. 

Daarnaast is het wenselijk om zonneparken niet over de grenzen van de landschappelijk 

samenhangende gebieden heen te leggen. Bijvoorbeeld geen zonnepark plaatsen aan weerszijden 

van een ringdijk om een droogmakerij, omdat het zonnepark dan zowel ‘buiten’ als ‘binnen’ de 
droogmakerij ligt. 

 

Richting van het landschap 

Een belangrijk uitgangspunt bij het inpassen van zonneparken is het netjes opstellen van de 

panelenrijen. Zeker daar waar zonneparken zichtbaar zijn, is het van belang om de rijen op gelijke 

afstand en strak langs bijvoorbeeld kavelranden te plaatsen. Hierdoor ontstaat een rustiger beeld. 

Over het algemeen is het in meer orthogonaal opgezette landschappen, zoals polders, makkelijker 

om dit te bereiken dan in landschappen waar meer natuurlijke, gebogen lijnen voorkomen. Omdat 

zonnepanelen het beste op het zuiden gericht kunnen worden in verband met de opbrengst, 

kunnen in orthogonale landschappen die zuid-noord (of oost-west) gericht zijn in principe 

eenvoudiger zonneparken zichtbaar worden toegevoegd. Binnen Koggenland komen meerdere 

kavelrichtingen voor. Hoewel het landschap primair een ontgonnen en gecultiveerd karakter heeft, 

komen naast de rechtere, orthogonale verkavelingen ook vrijere, natuurlijker gevormde 

kavelranden voor.  

 

5.5 Grootschalige locaties  

Hierbij kan gekozen worden voor: 

a. het transformeren van een bestaand landschap naar een energie-productielandschap met de 

daarbij behorende uitstraling, of 

b. het inpassen in het bestaande landschap, op een manier die passend is bij dat landschap. 

 

Energielandschap 

Bij grootschalige parken wordt traditioneel gezocht naar inpassingsmogelijkheden en op deze wijze 

de zonneparken niet te doen opvallen in het landschap. Deze optie is door de openheid van het 

landschap lastig (conclusie hoofdstuk 3). Er is echter een alternatieve denkrichting mogelijk voor het 

inpassen van grootschalige zonneparken. Namelijk het bewust omvormen van een bestaand 

agrarisch landschap tot een energielandschap. Een dergelijke keuze geeft de ruimte om delen van 

de gemeente bewust en weloverwogen in te zetten als energievoorzieningslandschap. Het 

bestaande beeld wordt daarbij losgelaten om plaats te maken voor een nieuwe ontwikkeling. 

Deze gedachtegang biedt de ruimte om breder te kijken dan alleen zonneparken. Een landschap 

waar verschillende energiebronnen zoals zonneparken, windmolens en biovergisters kunnen worden 

gecombineerd met opslag- en omzetsystemen. Een landschap waar nu wordt gestart met de huidige 

technieken en ruimte is voor toekomstige energieoplossingen. Daarnaast geeft het de ruimte om 



 

Onderzoek zonne-energie  

 

 ` PAGINA  46 

elementen aan het landschap toe te voegen die minder gebruikelijk zijn, bijvoorbeeld om het 

energielandschap aan het zicht van omwonenden te onttrekken. 

Dit hoeft niet te betekenen dat het bestaande landschap genegeerd kan worden. Het bestaande 

landschap kan aanleiding zijn voor het structureren en ordenen van het energielandschap. Ook bij 

een energielandschap is het wenselijk dat het afgestemd wordt op de maat en schaal van het 

landschap en het niet over de grenzen van landschappelijk samenhangende gebieden wordt 

geplaatst.  

 

Ingepast in het bestaande landschap| 

Bij de inpassing moet worden voorkomen dat het zicht op de horizon verloren gaat. De openheid is 

immers de kernkwaliteit van het landschap. Eén van de manieren om de openheid te behouden, is 

de panelen zodanig laag te plaatsen dat over de panelen heen kan worden gekeken. Hiervoor zijn 

mogelijkheden, omdat de linten (waar de waarnemer zich bevindt) over het algemeen hoger liggen 

dan de open gronden.  

 

Dit betekent echter wel dat de panelen en transformatorstations in het zicht blijven, omdat de 

waarnemer per definitie bovenop het panelenveld zal kijken. De parken kunnen ter beveiliging 

worden afgeschermd met brede sloten die gebiedseigen zijn in Koggenland. Mogelijk met rietzones 

om het beeld op de zonneparken te verzachten. 

 

5.6 Kleinschalige locaties 

Bij agrarische bedrijven 

In het buitengebied kunnen kleinschalige zonneparken bij agrarische bedrijven mogelijk een plek 

krijgen als uitbreiding van het erf. Dit kan bij agrarische bedrijven waarvan de daken niet geschikt 

zijn voor zonnepanelen. Schuurkassen en kassen zijn bijvoorbeeld niet geschikt. Er kan daarom de 

wens zijn om niet op de bestaande bebouwing, maar aansluitend op het erf een kleinschalig 

zonnepark aan te leggen.  

Door erfbeplanting rondom een kleinschalig zonnepark aan te leggen, kunnen deze zonneparken 

grotendeels aan het zicht worden onttrokken. Wel betekent het een lichte aantasting van de 

openheid. Het is van belang om dit soort uitbreidingen op het bestaande erf of aan de achterzijde 

van het erf te doen. Vrije doorzichten vanaf het lint naar het open gebied moeten worden 

behouden. 

 

Bij kernen 

Aansluitend aan de kernen liggen ook mogelijkheden voor kleinschalige zonneparken, wanneer 

deze als onderdeel van de kern kunnen worden gepositioneerd en worden ingericht. 

Dit soort kleine zonneparken (tot circa 2,5 ha.) kunnen mogelijk lokaal worden aangesloten. In het 

licht van de energietransitie is het denkbaar dat kleine zonneparken ingezet kunnen worden als 

lokale elektriciteitsvoorziening. Hiervoor zal verregaande afstemming tussen opwekker en 

afnemer(s) nodig zijn. 

 

Concrete locaties 

Daarnaast kan onderzocht worden waar geschikte locaties zijn voor kleinschalige parken in 

Koggenland. Dergelijke locaties voldoen aan de opgave om de lokale vraag en aanbod bij elkaar te 

brengen. Hiervoor kan gekeken worden naar bijvoorbeeld restruimtes tussen infrastructuur, lege 

plekken bij een kern en/of plekken die aan het zicht onttrokken zijn door beplanting of bebouwing. 
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De meeste van deze locaties zijn waarschijnlijk kleinschalig van 0,5 tot 2,5 hectare. Zij zijn veelal 

onderdeel van een lint of direct aansluitend aan de kernen. Dit zijn daarom locaties die geschikt zijn 

voor kleinschalige, lokaal gebonden opwek met relatief weinig impact op de omgeving. Als de 

gemeenteraad dit wil, dan kan een dergelijke inventarisatie gemaakt worden.  
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6  Gevolgen t i jdel i jk  gebruik  

6.1 Waarom is er sprake van een tijdelijke periode van 25 jaar? 

Er is sprake van een tijdelijk gebruik omdat na 25 jaar de zonnepanelen zijn afgeschreven en niet 

meer functioneren zoals het zou moeten. Na die 25 jaar kan het voorgaande agrarisch gebruik weer 

terugkeren. Hier wordt agrarisch gebruik genoemd omdat het voornamelijk agrarische gronden zijn 

waarop zonneparken worden gerealiseerd.  

 

6.2 De af te wegen belangen 

De belangen die moeten worden gewogen zijn logischerwijs dezelfde belangen waaraan bij andere 

ruimtelijke ontwikkelingen wordt getoetst. 

 

Het belang dat met de aanvraag is gediend. 

Het belang bij de aanleg van een zonnepark is tweeërlei. Namelijk het belang van de aanvrager om 

het te ontwikkelen en het maatschappelijk belang om duurzame energie op te wekken.  

Dit belang wordt niet beïnvloed door de tijdelijkheid van het gebruik.  

 

Welstand en landschappelijke inpassing.  

Dit is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3. Het plan moet landschappelijk worden ingepast. Ook dit 

wordt niet anders bij een tijdelijk gebruik van 25 jaar. Mogelijk dat na verwijdering de positieve 

effecten aanwezig blijven. Is de inpassing na verwijdering van de zonnepanelen niet meer passend 

wordt ook de landschappelijke inpassing verwijderd.  

 

Flora en Fauna, Ecologie  

De flora- en fauna wordt - ten opzichte van agrarisch gebruik negatief beïnvloed wanneer de 

beschikbare ruimte optimaal wordt benut zonder ruimte voor natuurlijke invulling. In welke mate 

hangt af van de huidige waarden.  

Bij de planontwikkeling kan voor een meer natuurlijke invulling worden gekozen. Dan kunnen deze 

belangen mogelijk juist gediend zijn en ontstaat er meer biodiversiteit ten opzichte van het vaak  

eenzijdig agrarisch gebruik met één product op het gehele terrein.  

 

Het leven in de bodem zal, sterk afhankelijk van de opstellingswijze van de zonnepanelen 

(zuidgericht of een oost-west opstelling), kunnen afnemen.  

 

Universiteit Groningen en Wageningen en werkgroep Grauwe Kiekendief- kenniscentrum 

akkervogels, hebben een literatuurstudie gedaan naar mogelijkheden voor ecologische inrichting 

van zonneparken (december 2018). Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport is dat de 

effecten op de boerenlandvogels en de biodiversiteit in het algemeen soms negatief, soms neutraal 

en soms positief is.  

 

In de regel is het effect positief als (a) het zonnepark wordt aangelegd in een gebied met van 

origine zeer lage natuurwaarden (bijvoorbeeld intensief landbouwgebied), als (b) het zonnepark 

een ecologische inrichting kent (bijvoorbeeld kruidenrijk grasland en relatief veel ruimte tussen rijen 
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zonnepanelen), en als (c) het zonnepark extensief beheerd wordt (bijvoorbeeld extensief 

maaibeheer in plaats van begrazing door schapen).  

 

Negatieve gevolgen zijn er wanneer de bodem onder de panelentafels bijna volledig wordt 

afgeschermd van licht en regenwater (reductie van 75% of meer). Dan zal de ondergroei afsterven 

en het bodemleven verstoken blijven van de aanvoer van verse organische stof. Als gevolg daarvan 

neemt de bodemvruchtbaarheid af, almede de hoeveelheid organische stof en de opnamecapaciteit 

voor water. In hoeverre dit doorwerkt op het bodemleven zal afhankelijk zijn van grondsoort en 

beheer. Andere risico’s betreft bodemdegradatie bij de aanleg door verdichting, erosie en 

verslemping bij de aanleg7. 

 

Archeologie 

Bij de toepassing van zonne-energie op grond moeten in gebieden die kansrijk zijn voor 

archeologische vondsten een verkennend onderzoek worden uitgevoerd. Dit geldt als er diepe 

graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en 

aansluitingen. Dit wordt per situatie nagegaan. 

 

Water 

Er wordt beoordeeld of door het plan de waterbergingscapaciteit afneemt. Dit is het geval wanneer 

de bodem wordt verhard. Ook wordt nagegaan of er niet-uitloogbaar materiaal wordt gebruikt.  

Bij zonneparken wordt de grond waarop de panelen komen niet verhard. De onderhoudspaden en 

toegangspaden kunnen wel worden verhard. Voor de tijdelijke periode kan het dus van invloed zijn 

op het waterbergend vermogen. Bij de aanleg van het park moet hiervoor compensatie worden 

gerealiseerd.  

 

Milieu 

Het gaat hierbij om de aanwezige Bodemkwaliteit en het effect van het project daarop. Geluid 

speelt geen rol omdat het geen geluidsgevoelige ontwikkeling is. Er moet wel worden onderzocht 

of de zonnepanelen uitlogen. Als dat niet het geval is is er milieutechnisch geen negatief effect van 

een langdurig niet agrarisch gebruik.  

Een zonnepark vormt een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer en valt onder het 

Activiteitenbesluit. Dit op zich zal geen overlast of verontreiniging opleveren. Na verwijdering van 

de zonnepanelen is er geen na-ijlend milieueffect. 

 

Lichtreflectie 

Er moet worden nagegaan of er voor de omwonenden en/of verkeer hinderlijke lichtschittering 

ontstaat en zo ja hoe dan worden voorkomen.  

Na het verwijderen van de zonnepanelen is dit uiteraard niet meer van belang.  

 

Effecten op agrarisch grondgebruik 

Bij grootschalige projecten op agrarische gronden kan een Landbouw Effecten Rapportage (LER) 

worden verlangd. Het is geen verplichting.  

 
Een LER zorgt er voor dat de effecten van een functiewijziging of activiteit op het functioneren van 
de (overblijvende) landbouw in het betreffende gebied op een goede en effectieve wijze in beeld 
wordt gebracht. Zo krijgen overheid en agrarische sector inzicht in de gevolgen van mogelijke 

                                                        
7 Literatuurstudie naar mogelijkheden voor een ecologische inrichting van zonneparken, Raymond Klaassen, e.a. 
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functieveranderingen en kunnen zij van tevoren nadenken en handelen om mogelijke negatieve 
gevolgen te minimaliseren.  
Ter illustratie. Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Distriport is al een LER uitgevoerd. 
Daar kwam geen negatief effect uit naar voren op de agrarische sector.  
 
Het kan zijn dat na verwijdering van de zonnepanelen het bodemleven (zie het onderdeel flora- en 
fauna) tijd nodig heeft om zich te herstellen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het agrarisch 
grondgebruik na verwijdering.  
 

Bijdrage aan de leefbaarheid  

Er kan gekeken worden of het plan bijdraagt of kan bijdragen aan het vergroten van de 

leefbaarheid. Bijvoorbeeld door het te combineren met recreatief medegebruik, 

verbindingsvoetpaden of fietspaden. Ook het vergroten van de biodiversiteit is onderdeel van de 

leefbaarheid.  

Dit aspect is uiteraard van belang bij de totstandkoming van het plan. Dit wordt ook genoemd in 

het hoofdstuk Participatie van dit onderzoeksverslag.  

Het al of niet tijdelijk zijn van het plan heeft geen effecten op deze beoordeling. Het kan zijn dat de 

positieve voorzieningen die zijn getroffen ook na het verwijderen van het park in stand blijven.  
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7  Part ic ipat ie,  draagvlak en compensat ie  

Een breed maatschappelijk draagvlak bij de realisatie van zonneparken (binnen bestaand stedelijk 

gebied, maar ook daarbuiten) is een belangrijk aspect. In dit hoofdstuk wordt onderscheid gemaakt 

tussen participatie, compensatie en draagvlak. 

 

7.1 Participatie 

Participatie als gewenst overleg  

Bij de start van een woningbouw- of andersoortig ruimtelijk project wordt de initiatiefnemer 

gevraagd een voorstel te doen voor het uitwerken van participatiemogelijkheden. Het gaat daarbij 

om het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden. Zo moeten de mogelijkheden 

beoordeeld worden om het plan aan te passen aan de wensen van omwonenden. Dit kan leiden tot 

een beter plan dat inpasbaar is binnen de omgeving. Dit overleg is ook gewenst bij de aanleg van 

een zonnepark. In de Omgevingswet wordt deze vorm van participatie vereist.  

 

Participatie als deelname aan het project  

In dit onderzoek wordt onder participatie verstaan de mogelijkheid om daadwerkelijk aan het 

project mee te doen. Participatie is dus hier deelname aan het project. Dit gaat verder dan de 

hiervoor genoemde participatie die gericht is op overleg.  

 

Omwonenden en andere belanghebbenden willen vaak “mee doen” met een ontwikkeling. Dit kan 
uit financieel oogpunt of uit ideële overwegingen zijn. Financiële participatie is al een begrip in de 

windenergie en wordt in de zonne-energie steeds meer toegepast. In een rapport van Berenschot 

van juli 2011 zijn opties van participatie in een windpark beschreven. Dit is bijvoorbeeld een 

profitregeling of een duurzaamheidsfonds.  

 

Financiële participatie gemeenschap (crowdfunding) 

Er kan op een directe manier geparticipeerd worden via crowdfunding. De initiatiefnemer stelt 

mensen in de gelegenheid om aan het project deel te nemen. Op deze manier wordt het project al 

of niet geheel gefinancierd.  

Bij het realiseren van grotere zonneprojecten is vaak extra kapitaal van buitenaf noodzakelijk. 

Banken financieren vaak tot ongeveer 90%. De overige 10% moet van externe partijen of uit eigen 

middelen gefinancierd worden. Dit principe is al toegepast in Nederland. Op een niet ontwikkeld 

bedrijventerrein in Franeker is van crowdfunding gebruik gemaakt. Hier konden omwonenden al 

vanaf € 25 bijdragen. Dit moet via een gespecialiseerd bedrijf georganiseerd worden. Dit omdat 
mensen investeren in een bedrijf. Hiervoor moet aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM) voldaan worden. Voor een ontwikkelende partij zelf is dit niet aantrekkelijk. De eisen voor 

een dergelijke investering zijn relatief uitgebreid.  

 

Financiële coöperatie gemeenschap (energiecoöperatie) 

In de regio zijn al een aantal energiecoöperaties actief. Zij hebben (een gedeelte van) een 

zonnepark in eigendom en beheer in de vorm van zonnepanelen op grote bedrijfsgebouwen. 

Het bestuur van de coöperatie kan bijvoorbeeld uit de lokale gemeenschap komen. Zij zijn 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de coöperatie. Omwonenden of andere 

partijen kunnen bij de coöperatie duurzame energie afnemen.  
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Nadeel van een energiecoöperatie is dat er kapitaal van buitenaf noodzakelijk is om deze op te 

richten en om de daadwerkelijke exploitatie van een park te starten. Ten tweede draait een 

coöperatie vaak op vrijwilligers. Er gaat veel tijd in het bestuur van een energiecoöperatie zitten. 

Ook moet er voldoende kennis aanwezig zijn. Juist bij vrijwilligers kan de tijdsbesteding en de 

kennisvergaring een belemmering zijn, zeker voor een langere periode.  

Er zijn provinciale subsidies beschikbaar om vrijwilligers bij te staan in professionalisering. De 

gemeente kan zelf een actieve rol nemen door bijvoorbeeld een energiecoöperatie op te richten die 

als aanjager of trekker kan fungeren voor zonneprojecten.  

 

7.2 Compensatie 

Tot slot kunnen ontwikkelaars omwonenden compenseren voor de realisatie van zonneparken in de 

buurt van belanghebbenden. Deze compensatie in dit onderzoek is een bijdrage en geen vergoeding 

van mogelijke schade. Deze compensatie is gericht op het vergroten van het draagvlak.  

 

Profitregeling 

Belanghebbenden kunnen profiteren van een zonneproject door bijvoorbeeld een deel van  de 

opgewekte stroom gratis te krijgen of tegen een gunstiger tarief. Dit lijkt een vrij eenvoudige 

manier van compensatie. Echter, het is lastig om te bepalen wat redelijk is wat profiteren betreft.  

 

Duurzaamheidsfonds 

Een gedeelte van de opbrengst van een zonnepark kan gestort worden in een duurzaamheidsfonds. 

Dit kan zijn voor alleen de kern waar een zonnepark gerealiseerd wordt maar ook voor de gehele 

gemeente. Daaruit kunnen projecten worden gerealiseerd of deels gefinancierd worden. Dit kunnen 

duurzaamheidsprojecten zijn of andere projecten ter vergroting van de leefbaarheid. De verdeling 

van het fonds kan verzorgd worden door een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap.  

 

Overigens kan de compensatie een mengvorm zijn. Te denken valt aan een fonds waar primair 

lokale projecten in de kern waar het zonnepark ligt uit betaald worden. Als er geen aanspraak op 

gedaan wordt, komen ook projecten uit de rest van de gemeente in aanmerking. De oprichting van 

een zonne-energiecoöperatie is een ander mogelijk doel. De ondersteuning van projecten door de 

coöperatie kan daaraan worden toegevoegd.  

  

7.3 Draagvlak 

Een belangrijk aspect van het realiseren van zonneparken, is het creëren van draagvlak. Een 

mogelijkheid om het maatschappelijke draagvlak te vergroten, is om een maatschappelijke 

meerwaarde te creëren. Die maatschappelijke meerwaarde kan bestaan uit bijvoorbeeld het 

vergroten van de natuurwaarden of de recreatieve waarden zoals wandel- en fietspaden. Dit kan 

onderdeel zijn van de landschappelijke inpassing.  

 

Ter vergroting van het draagvlak kan de initiatiefnemer plaatselijke bedrijven bij de plaatsing en het 

onderhoud betrekken.  
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7.4 Kanttekening 

Deelname en compensatie wordt door sommigen als een hard gegeven gezien bij duurzame 

projecten. Dit is in de loop der jaren zo gegroeid, maar is geen erkende voorwaarde. Bij veel andere 

projecten (uitbreiding van agrarische bedrijven, aanleg nieuwe woonwijken) wordt in het geheel 

niet gedacht aan deelname of aan niet wettelijke compensatie.  

 

Deze constatering is van belang om de wensen op deelname en compensatie op hun realisme te 

beoordelen. Daarnaast zijn projecten voor de opwekking van duurzame energie zijn (nog) 

afhankelijk van subsidie. Zonder subsidie kunnen dergelijke projecten niet gerealiseerd worden.  

 

Tot slot is het niet mogelijk om compensatie of participatie te verplichten. Het kan dus ook geen 

weigeringsgrond zijn. Compensatie of draagvlak is geen ruimtelijk motief. De overheid mag daar 

dan geen eisen aan stellen.  
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