Toetsingskader zon-initiatieven
Initiatief

Omschrijving

V Ja graag
Zon op dak

V Ja, mits

Zon als overkapping

Beoordeling en procedure

Toelichting

Op het dak van woningen en bedrijven zijn zonnepanelen in
principe vergunning vrij.
Voor een monumentaal pand of een woning in een door het Rijk
aangewezen beschermd dorpsgezicht geldt maatwerk en
beoordeling door ODR.

Omdat hier al sprake is van bebouwing zal het
introduceren van zonnepanelen op deze plekken minder
invloed hebben op de kenmerken of identiteit van een
gebied. Bijzondere aandacht dient wel uit te gaan naar
gebouwen en gebieden met een bijzondere
cultuurhistorische waarde (zoals monumenten of
beschermde dorpsgezichten).

Initiële toetsing en beoordeling door RO --> vooroverleg en de
normale vergunningsprocedure (omgevingsvergunning).

Een zonne-installatie als overkapping heeft de voorkeur
boven veldopstellingen (zonneweide of -park).

Initiële toetsing en beoordeling door RO --> vooroverleg en de
normale vergunningsprocedure (omgevingsvergunning).

Een zonne-installatie als overkapping heeft de voorkeur
boven veldopstellingen (zonneweide of -park).

Beoordeling volgens huidige Beleidsregel
kruimelgevallen:

De Beleidsregel Kruimelgevallen sluit niet voldoende aan
bij de stijgende vraag van inwoners (en de actualiteit van
de energietransitie) om een bijdrage te leveren aan een
energieneutrale omgeving. Daarom is de totale bruto
oppervlakte dat mag worden gebruikt voor de opstelling
van een mini zonneweide verruimd naar < 500 m2.

Particulier, bedrijf of organisatie
- bedoeld als overkapping (geen veldopstelling)
- voor eigen gebruik
- binnen bestemmingsvlak wonen of bedrijven
- gehouden aan het bebouwingspercentage in
bestemmingsplan

V Ja, mits
Agrarisch
- bedoeld als overkapping (geen veldopstelling)
- binnen agrarisch bouwblok

V Ja, mits

Mini zonneweide
tot maximaal
500 m2

Particulier
- veldopstelling
- voor eigen gebruik
f. Mat uitgevoerd zijn tegen weerspiegeling
- binnen bestemmingvlak wonen
De
volgens de Beleidsregel Kruimelgevallen toegestane
- omvang zonneweide is afgestemd op de maat en
oppervlakte (b) als gevolg van dit toetsingskader verruimen
schaal van de omgeving
naar een totale bruto oppervlakte van maximaal < 500 m2.
Waarbij geldt dat niet meer dan 50% van het
bestemmingsvlak/bouwvlak mag worden bebouwd.

V Ja, mits
Bedrijf / organisatie
- veldopstelling
- voor eigen gebruik
- binnen bestemmingsvlak bedrijven/agrarisch
- omvang zonneweide is afgestemd op de maat en
schaal van de omgeving

Alle zonneparken
groter dan 500 m2

2.4.1 Zonnepanelen op maaiveldhoogte die
a. Voor particulieren voor eigen gebruik zijn
b. Een totale oppervlakte hebben van maximaal 50 m2
c. Een hoogte tellen van maximaal 1,30 m
d. Geplaatst zijn in het achtererfgebied
e. Landschappelijk zijn ingepast

X Nee

Initiële toetsing volgens Beleidsregel Kruimelgevallen.
De volgens de Beleidsregel Kruimelgevallen toegestane
oppervlakte(b) als gevolg van dit toetsingskader verruimen naar
een totale bruto oppervlakte van maximaal < 500 m2. Waarbij
geldt dat niet meer dan 80% van het
bestemmingsvlak/bouwvlak mag worden bebouwd.

Grootschalige initiatieven waarbij (op een bedrijfsmatige
manier) energie wordt opgewekt zijn voorlopig uitgesloten.
Gronden in landbouwkundig gebruik (met agrarische
bestemming) zijn ook voorlopig uitgesloten voor de
ontwikkeling van zon-initiatieven.
Tijdelijke stand-still (tot medio 2021)

In het kader van dit voorlopige toetsingskader
de Beleidsregel Kruimelgevallen verruimen voor
zonnepanelen op maaiveldhoogte tot een oppervlakte van
500 m2. Waarbij geldt dat niet meer dan 50% van het
bestemmingsvlak/bouwvlak mag worden bebouwd.

In het kader van dit voorlopige toetsingskader de Beleidsregel
Kruimelgevallen (2.4.1 a.) verruimen voor zonnepanelen op
maaiveld hoogte voor bedrijven ter compensatie van het
eigen energieverbruik tot een oppervlakte van 500 m2.
Waarbij geldt dat niet meer dan 80% van het
bestemmingsvlak/bouwvlak mag worden bebouwd.

(Commerciële) Zonneparken op agrarische gronden zijn
beleidsmatig nog niet mogelijk gemaakt. Zodra de koers
(omgevingsvisie) en de opgave (RES) bekend zijn, gaan we
aan de slag met de vertaling daarvan in een gebiedsvisie
specifiek voor grootschalige duurzame energie in het
buitengebied. De verwachting is dat dit in het derde
kwartaal van 2020 wordt opgepakt en het nieuwe beleid
medio 2021 kan worden vastgesteld

