Experimentele Beleidsnotitie
“Extra Ruimte Voor Zonneweides”
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1. Aanleiding
Weert heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn ingrijpende
maatregelen nodig, onder andere grootschalige elektriciteitsopwekking binnen de
gemeentegrenzen. De gemeente maakt zoveel mogelijk gebruik van het principe van
de zonneladder1. Hierop wordt verderop ingegaan. Dat wil zeggen dat, voordat er
landbouw- en natuurgronden worden ingezet, eerst zoveel mogelijk stedelijke inpassing
van energieopwekking ontwikkeld wordt. Het gaat dan om daken, onbenutte terreinen
in gebouwde omgeving en gronden met een andere primaire functie. Echter alle huidige
scenario’s2 laten zien dat de huidige kaders voor het realiseren van grondgebonden
zonneweides niet toereikend zijn om de ambitie te realiseren.
Om voldoende energie op te wekken binnen de gemeentegrenzen, ontkomt de gemeente
er niet aan om buiten het stedelijk gebied maatregelen ten behoeve van energieopwekking
te treffen, zoals zonneweides en windparken. De structuurvisie en het bestemmingsplan
bepalen waar en hoe zonneweides en windparken gerealiseerd kunnen worden. De
structuurvisie biedt op dit moment onvoldoende ruimte om opstelling van zonnepanelen in
het buitengebied te realiseren, vanwege het risico dat “het groene karakter van het landelijk
gebied ingrijpend kan veranderen, evenals het beeld van de horizon en het gevoel van
ruimte. Dat raakt het belang van toerisme en recreatie. Ook redenerend vanuit het behoud
van de (voedsel)productiefunctie van de landbouw hebben opstellingen in landelijk gebied
(‘in het weiland’) niet de voorkeur.”
De mismatch tussen ambitie en huidige kaders wordt door extra ruimte voor zonneweides
te creëren overbrugd.
Steeds vaker wordt de gemeente benaderd door initiatiefnemers. Vaak betreft het initiatieven
van grootschalige zonneweides (>10 ha) in agrarisch gebied, voornamelijk gericht op
maximalisatie van energieopbrengst. Voor de gemeente is het belangrijk om te bepalen
onder welke condities initiatieven in het buitengebied meerwaarde genereren voor de
samenleving en de ruimte. De gemeente wil graag verkennen óf en onder welke voorwaarden
zonneweides gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor stelt de gemeente Weert richtlijnen
op, vooruitlopend op de toekomstige Omgevingsvisie, zodat de locatie, plaatsing, grootte,
inpassing en (financiële en maatschappelijke) baten van zonneweides optimaal kunnen
worden ingepast in de ruimte en de Weerter samenleving.

1) Motie Dik-Faber Tweede Kamer Dossiernummer 32813 nr. 204
2) Ontwikkeling Routekaart Energieneutraal Weert 2040, gepresenteerd aan raadscommissie R&E d.d. 27-08-2019
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2. Extra ruimte voor zonneweides
Het huidige beleid zoals vastgelegd in de 2e partiële herziening van de Structuurvisie Weert
2025 (hierna Structuurvisie) biedt de volgende mogelijkheid voor zonneweides:
• Zonneparken kunnen gerealiseerd worden op open plekken zoals oude stortplaatsen,
lege bedrijventerreinen, (agrarische) bouwblokken, braakliggende grond en overtollige
voetbalvelden. Maar bijvoorbeeld ook op oppervlaktewater als het niet strijdig is met
andere functies (natuur, recreatie) van dat water. Het heeft daarbij de voorkeur dat de
ontwikkeling overwegend gekoppeld blijft aan de stedelijke omgeving.
• Een andere functie, zoals infrastructuur of solitaire nutsfuncties, bijvoorbeeld
geluidswallen en stortplaatsen
• Agrarisch bouwkavels van max. 3 ha, incl. een uitbreiding van max 0,5 ha op
agrarische grond
• Het buitengebied (max 0,5 ha), mits deze grenst aan de opstelling in stedelijk gebied
en niet meer dan 50% van de totale opstelling bedraagt.
Om invulling te kunnen geven aan de energieambitie, geeft deze notitie aan op welke wijze
verruiming van het huidige beleid mogelijk is, met in acht neming van de risico’s op basis
waarvan de structuurvisie is afgekaderd. De volgende figuur geeft weer hoe de extra ruimte
is vormgegeven.

Grondgebonden
zonnepanelen in bestaande
structuurvisie

Extra ruimte grondgebonden
zonnepanelen met
experiment zonneweides

Koppeling andere functie, zoals
geluidswal of stortplaats

Meer mogelijkheden op agrarische
gronden met ruimtelijke én
maatschappelijke randvoorwaarden

Stedelijke omgeving, zoals
bedrijventerreinen en braakliggende
terreinen
Beperkt op agrarische bouwkavels en
agrarische gronden met ruimtelijke
randvoorwaarden

Beperkt op agrarische bouwkavels en
agrarische gronden met ruimtelijke
randvoorwaarden

Binnen structuurvisie,
bestemmingsplanwijziging

Figuur: extra experimenteerruimte t.b.v. hernieuwbare elektriciteitsopwekking energietransitie
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De Structuurvisie blijft gehandhaafd. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om op bepaalde
locaties een extra functie toe te voegen, en agrarische bouwkavels kunnen worden ingezet
voor elektriciteitsopwekking d.m.v. zonne-energie. Hierbij is een beperkte uitbreiding
mogelijk naar agrarische gronden. Tevens wordt de bestemming aangepast volgens de
definitie: ‘geen gebouwen toegestaan uitsluitend zonnepanelen’. Hiermee wordt geborgd
dat in de toekomst geen gebouwen meer kunnen worden gebouwd.
Momenteel loopt de wetgeving achter bij de maatschappelijke ontwikkelingen van
de energietransitie. Het gaat namelijk niet alleen over een goede ruimtelijke ordening
(structuurvisie en bestemmingsplan), maar ook over beschikbaarheid en betaalbaarheid van
schone energie en de balans met andere duurzame en sociale thema’s. Dit experiment is er
op gericht om ook maatschappelijke aspecten mee te wegen bij de besluitvorming.
Aan de extra ruimte die mogelijk wordt gemaakt in het buitengebied, worden aanvullende
eisen gesteld. De structuurvisie blijft ongewijzigd. Initiatieven die verder reiken worden op
grond van voorliggend experiment mogelijk. Door op deze wijze te werken, worden naast
ruimtelijke eisen ook maatschappelijke en sociale eisen gesteld. Op deze wijze kan de
energietransitie in lijn met de waarden3 van Weert worden vormgegeven.
Daarnaast vormt deze experimentele opzet de basis voor de invulling in lijn met de
omgevingswet, waarmee het mogelijk wordt om maatschappelijke kaders mee te geven. Tot
de implementatie van deze wet kan in deze vorm, naast de bijdrage aan de energietransitie,
ook als leer periode worden gebruikt. Het experiment met voldoende flexibiliteit opgezet,
om te kunnen bijsturen.

Voortdurend veranderend landschap
Ons huidige Nederlandse landschap is gevormd door veelvuldigheid van
ontginningen. Door menselijk handelen heeft grootschalige landschapsvorming
plaatsgevonden die wij nu omschrijven als cultuur(historisch-) landschap met
bijbehorende landschapskwaliteit. Veen, turf, sprokkelhout en bossen werden
gebruikt als brandstof en bemesting van agrarische gronden. Het voorbije millennium
is ditzelfde landschap verder ontgonnen en vormgegeven door grootschalige
landbouw. Het landschap is steeds onderhevig geweest aan veranderingen, vanwege
veranderende behoeften van de mens. De opgave in het realiseren van zonneweides
vormt daarmee een volgende stap in de dynamische geschiedenis van ons landschap.
Het is onze opgave om ervoor te zorgen dat de zonneweides bijdragen aan de
kwaliteit van het cultuurlandschap van de toekomst.

3) Werken aan Weert 2030 is nog in ontwikkeling. In deze notitie wordt met de waarden bedoelt: het groene karakter van het buitengebied behouden,
aandacht voor biodiversiteit en coöperatieve gedachtengoed (voor en door de burgers van Weert)
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3. Experiment
De ambitie is groot en de tijd om de ambitie om te zetten in realiteit, is kort. (Dit pleit voor
een aanpassing van onze visie op het landschap.) Toch is het belangrijk om zorgvuldigheid
te laten prevaleren boven snelheid. Er dient voorkomen te worden dat de energietransitie
leidt tot ongewenste neveneffecten, zoals schade aan de leefomgeving, verhogen
van energiearmoede en verdringing van voedselvoorziening, zoals ook in de huidige
Structuurvisie is opgenomen.
Uit bovenstaande volgt dat er weliswaar stappen genomen dienen te worden, maar op
basis van een integrale benadering. Om te onderzoeken en te leren hoe de energietransitie
integraal vorm kan krijgen beschrijft deze notitie een voorstel voor een experiment. Met
dit experiment kunnen een aantal zonneweides worden gerealiseerd buiten de kaders
van de huidige Structuurvisie, maar wel op basis van een aantal randvoorwaarden. Deze
randvoorwaarden borgen dat realisatie van zonneweides aansluit bij een integrale benadering
van alle ruimtelijke en maatschappelijke thema’s en een landschap oplevert van voldoende
kwaliteit. Deze notitie is daarmee tevens een aanzet om te komen tot voorwaarden om
de impact van zonneweides op landschap, natuur, ecologie, cultuurhistorische waarden,
maatschappelijke meerwaarde te beheersen.

3.1

Doel experiment

Met het experiment wordt het mogelijk om buiten de Structuurvisie om zonneweides te
ontwikkelen.
Het hoofddoel van het experiment is te komen tot scherpere uitgangspunten voor toekomstig
gemeentelijk beleid voor zonneweides.
Hieruit zijn een aantal subdoelen geformuleerd:
1. Innovatie binnen de markt voor zonneweides met focus op het vergroten van
biodiversiteit, landschappelijke inpassing en maatschappelijke inpassing.
2. Kennis ontwikkeling over de goede ruimtelijke én maatschappelijke inpassing van
zonneweides binnen de gemeente Weert.
3. Vergroting van draagvlak voor de komst van zonneweides in de gemeente.
4. Vooruitlopend op de omgevingswet op een zorgvuldige wijze invulling geven aan de
maatschappelijke druk om stappen te zetten voor de energietransitie.
5. De resultaten leveren input voor de omgevingsvisie, waarvan de voorbereidingen
lopen.

3.2

Begrenzing

Het betreft een experiment. Een experiment is onderdeel van de leercurve om de gemeentelijke
regelgeving op een zorgvuldige wijze te kunnen afstemmen op de toekomstige uitdagingen
van de gemeente (in dit geval energietransitie). De maximale toegestane capaciteit aan
op te wekken energie (en impliciet ruimtegebruik) is begrenst, omdat het hier gaat om
een experiment. Dat wil zeggen dat er bepaalde onzekerheden zijn die niet vooraf
kunnen worden gecalculeerd. Door de capaciteit te maximeren worden de onzekerheden
beheersbaar gemaakt.
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Middels een tender worden initiatiefnemers gevraagd hun plannen aan te bieden. Deze
worden door een commissie beoordeeld en gerangschikt. De raad wordt gevraagd om
voor de beste initiatieven af te wijken van de Structuurvisie, zodat deze kunnen worden
gerealiseerd. De totale omvang van de tender is begrensd op 30 ha.
Bij het bereiken van de begrensde omvang zal de gemeente de resultaten evalueren en kan
eventueel besluiten om het experiment voort te zetten in de huidige of aangepaste vorm.
Dit is een proces dat gelijktijdig met het proces van de omgevingsvisie en de implementatie
van de omgevingswet verloopt. De resultaten die voortvloeien uit dit experiment vormen
input voor de implementatie van de omgevingswet. Hierin is het, in tegenstelling tot huidige
wetgevende instrumenten, mogelijk om naast ruimtelijke afwegingen ook maatschappelijke
afwegingen mee te nemen.

4. Beleid en ambities
Het experiment past binnen de trends en ontwikkelingen van de energietransitie. Op
mondiaal niveau is in 2015 het Parijs akkoord gesloten. Hierbij hebben 195 landen
afgesproken om de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius ten opzichte
van het pre-industriële tijdperk. Daarna heeft een doorvertaling naar nationaal beleid en
doelstellingen plaatsgevonden en uiteindelijk verder naar lokaal beleid. Hieronder wordt
het belangrijkste beleid in relatie tot dit experiment weergegeven.
Klimaatwet en Klimaatakkoord
In mei 2019 is door de Eerste Kamer de Klimaatwet aangenomen. De Klimaatwet stelt vast
met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot moet terugdringen. De doelstelling is 95%
minder CO2 uitstoot in 2050 t.o.v. 1990 en als tussenstation 49% in 2030 t.o.v. 1990. De wet
schrijft alleen de doelstellingen voor. De uitvoering wordt geregeld in het klimaatakkoord.
Deze is op hoofdlijnen vastgesteld en de verwachting is dat medio 2020 de definitieve
vaststelling plaatsvindt.
Het Klimaatakkoord bestaat uit een pakket aan maatregelen waarmee het reductiedoel van
49% minder broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 bereikt kan worden.
RES
Behalve de lokale ontwikkelingen, participeert Weert in de totstandkoming van een
Regionale Energiestrategie (RES). Hierbij is o.a. voor de gezamenlijke regio’s landelijk de
opdracht geformuleerd om 35 TWh regionaal op te wekken door middel van zon-pv en
wind in de periode tot 2030. In de concept RES voor de regio Noord- en Midden-Limburg
is een ambitie van 1,0-1,4 TWh geformuleerd. Verwacht wordt dat de RES 1.0 medio 2021
vastgesteld gaat worden.
Beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014-2020
Het beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014-2020 beschrijft een 4-tal speerpunten:
Energieneutraal Weert
Herstel Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Circulariteit
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Het experiment raakt alle thema’s door een integrale benadering te hanteren.
Landbouwvisie
Zonneweides in het buitengebied hebben invloed op het verdienmodel van landbouwgronden.
De landbouwvisie die op dit moment opgesteld wordt, dient meegenomen te worden in de
afweging voor een uiteindelijke visie op zonneweides, vanwege het grote belang van de
agrarische sector in het buitengebied.
De interactie tussen energietransitie en landbouw komt bij dit experiment expliciet tot uiting
bij de voorwaarden.
Zonneladder
Net voor de zomer van 2019 heeft de Tweede Kamer de motie Dik-Faber aangenomen.
In deze motie is de regering gevraagd een zonneladder voor decentrale overheden op te
stellen als antwoord op de maatschappelijke discussie over de impact van zonneparken op
natuur- en landbouwgrond en het grote aantal daken dat tegelijkertijd onbenut blijft. Op 23
augustus 2019 heeft Minister Wiebes een antwoord gegeven op de motie. Het kabinet gaat
uit van de volgende voorkeursvolgorde:
1. Daken en gevels
2. Onbenutte terreinen in bebouwd gebied
3. Gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur, zoals 		
waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwateren of bermen van spoor- en
autowegen
4. Landbouw en natuurgronden
Gemeente Weert is groot voorstander van dit zonneladderprincipe. In de praktijk blijft de
realisatie van zonnepanelen op daken, gevels en onbenutte terreinen in bebouwd gebied
achter. De gemeente Weert heeft beperkt invloed op het plaatsen van zonnepanelen
op specifieke locaties en wil door middel van de uitgangspunten in deze notitie,
meer sturing geven om de zonneladder in te zetten					
.
Omgevingswet
In 2022 zal de omgevingswet naar verwachting van kracht worden. Dit geeft de lokale
overheid meer mogelijkheden om wensen ten aanzien van duurzame inpassing van
zonneweides te formuleren. Dit experiment kan worden gezien als voorloper op deze
ontwikkelingen, zodat ervaren en geleerd kan worden hoe maatschappelijke uitgangspunten
geïntegreerd kunnen worden.								
Zodra de Omgevingswet van kracht wordt, kunnen de resultaten van het experiment gebruikt
worden als input voor het Omgevingsplan.						
Provinciaal beleid
Gedeputeerde Staten hebben op 22 oktober 2019 besloten om de Limburgse zonneladder te
hanteren als interim-beleid en als basis voor nadere uitwerking en onderzoek. De Limburgse
zonneladder is vergelijkbaar met de zonneladder van Dik Faber en zal in de definitieve
vorm - als onderdeel van de duurzaamheidsladder - in 2020 worden opgenomen in
de Omgevingsvisie Limburg.								
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De Limburgse zonneladder kent 5 treden. Het provinciebestuur stimuleert daarbij de
ontwikkeling van zonne-energie in trede 1 tot en met 3. De stappen zijn:
1.
Toepassing van zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen
2.
Gebruik van (onbenutte) terreinen in bebouwd gebied
3.
Gronden in buitengebied met een andere primaire functie dan landbouw of
		
natuur, zoals waterzuiveringsinstallaties, voormalige stortplaatsen,
		
binnenwateren of bermen van spoor- en autowegen.
4.
Gronden in gebruik voor landbouw
5.
Uitsluitingsgebieden
De Limburgse zonneladder geeft de voorkeur weer, maar de provincie is niet tegen
zonneparken op landbouwgronden. Wel is het belangrijk dat er een goede inpassing
plaatsvindt. De voorgestelde werkwijze in deze notitie stimuleert de ontwikkeling van
zonne-energie in stap 1 en 2. Hierbij is de aansluiting bij het provinciale beleid geborgd.

5. Uitgangspunten voor voorwaarden
Om te komen tot gewenste en ongewenste locaties voor zonneweides in het buitengebied
en voorwaarden waaronder de zonneweides kunnen worden aangelegd, is het van belang
om te bepalen wat de gemeente Weert belangrijk vindt. Voor de zonneweides worden
daarom een aantal voorwaarden bepaald op basis van uitgangspunten. Hieronder zijn 4
uitgangspunten bepaald:
1. Integrale benadering pijlers duurzaamheid
Weert heeft een integraal duurzaamheidskader vastgesteld. Deze omvat 4
elementen:
energietransitie,
klimaatadaptatie,
biodiversiteit,
circulariteit.
Ontwikkelingen dienen bij te dragen aan het versterken van één of meer van
deze thema’s. Voorkomen dient te worden dat een versterking van een thema
leidt tot een verzwakking van een ander thema. Daarom zijn er randvoorwaarden
opgenomen die voorkomen dat zonneweides conflicteren met andere thema’s.
2. Draagvlak
De energietransitie leidt tot een andere energievoorziening. De huidige energievoorziening
is gecentraliseerd en bevindt zich buiten het beïnvloedingsgebied van de gebruiker.
De energietransitie zal leiden naar gedecentraliseerde opwekking binnen het
beïnvloedingsgebied van de gebruiker. Dit maakt het noodzakelijk dat de gebruiker een
andere rol krijgt. Aandachtspunten zijn betrokkenheid, eerlijkheid en het verdienmodel. De
lokale energievoorziening is van en voor de omgeving, waarbij er naar gestreefd wordt dat
de baten zoveel mogelijk ten gunste komen van de omgeving.
3. Voorbeeldfunctie
Inwoners worden in de media voortdurend gewezen op hun verantwoordelijkheid om
duurzaam te leven en handelen. De gemeente Weert geeft een goed voorbeeld door in actie
te komen met dit initiatief.
4. Landschapskwaliteit van de toekomst en een goede ruimtelijke ordening
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Ons landschap wordt voor diverse functies ingezet. Net zoals bij andere ontwikkelingen
dient ook bij de energietransitie en de komst van zonneweides rekening gehouden te worden
met een goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en
gemeenschappelijke belangen. Kortweg: het zo goed mogelijk aan elkaar aanpassen van
samenleving en ruimte. Dit dient te leiden tot een ingerichte ruimte waarvoor draagvlak
bestaat binnen de samenleving. De zonneweides dienen dus bij te dragen aan de kwaliteit
van het cultuurlandschap, waarbij alle belangen zijn afgewogen.
Grondmarkt
De huidige maatschappelijke druk die de energietransitie veroorzaakt op ruimtelijke
gebied leidt tot onrust en speculaties op de grondmarkt. Agrarische gronden worden nu al
verhandeld tegen prijzen die een factor 3 hoger zijn dan wat gebruikelijk is voor agrarische
toepassingen. De opties die nu voor meerdere jaren bij agrariërs gesloten worden bieden
voor deze mensen een meer dan behoorlijk inkomen en een natuurlijke drijfveer om te
stoppen met hun bedrijf. Het risico is dat gronden worden gekaapt door (buitenlandse)
beleggers en dat financiële en maatschappelijke baten verloren gaan voor de gemeenschap.
De randvoorwaarden zijn zodanig opgesteld om tegenwicht te bieden aan het bovenstaande
effect. Het experiment toetst op kleinschalig niveau of dit in de praktijk werkt. Bij de
noodzakelijke opschaling kunnen de ervaringen van het experiment worden gebruikt
om randvoorwaarden te verscherpen en strategische keuzes te maken betreffende het
grondbeleid.
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6. Voorwaarden
De uitgangspunten zoals hierboven benoemd, leiden tot voorwaarden voor zonneweides.
De voorwaarden passen bij wat de gemeente belangrijk vindt. Hieronder worden ze
individueel nader toegelicht.
1•

Zonneweides passen binnen de schaal en de maat van het landschap.

2•

Uitsluitingsgebieden zijn alle Natura 2000, gouden en zilveren natuurgebieden o.b.v.
het POL2014

3•

Binnen het beïnvloedingsgebied5 is er ruim draagvlak van de inwoners.

4•

Er wordt invulling geven aan zonneladder, eis:

5•

Groei van coöperatief eigenaarschap gedurende de exploitatiefase is mogelijk.

6•

De opbrengsten (€) van de zonneweides dienen maximaal terug te vloeien naar de
omgeving.

7•

Er geldt een inspanningsverplichting om certificaten van garantie van oorsprong
(GVO’s) binnen de regio Noord en Midden Limburg te verhandelen.

8•

Biodiversiteit wordt versterkt.

9•

Er is sprake van meervoudig ruimtegebruik.

10
•

Tijdelijkheid van maximaal 30 jaar wordt geborgd door een visie op toekomstig
gebruik met een bijbehorend ontmantelingsplan.

•
11

De zonneweide draagt bij aan een natuurlijk klimaat en adaptieve gemeente.

12
•

Hinder van reflectie en horizonvervuiling wordt voorkomen.

13
•

De initiatiefnemer bezit een positieve transportindicatie van de netbeheerder.

> 0,20

7. Toelichting bij voorwaarden
1

Zonneweides passen binnen de schaal en de maat van het landschap

Zonneweides dienen zich te voegen naar de maat en de schaal van het landschap. Weert kent
een relatief kleinschalig landschap, waarbinnen de zonneweides zich moeten voegen, zoals
andere landbouwpercelen zich ook voegen naar de maten van het landschap. Het samenvoegen van landbouwkavels om tot een grotere weide te komen is onwenselijk vanuit dit
oogpunt. Grotere percelen zijn alleen gewenst in gebieden waar de percelen reeds groot
zijn (jonge ontginningen).									
2

Uitsluitingsgebieden zijn alle Natura 2000, gouden en zilveren gebieden o.b.v. POL2014

Deze gebieden worden uitdrukkelijk uitgesloten van locaties voor zonneweides. Dit zijn de
5) Bron: https://edepot.wur.nl/336567
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‘te behouden’ gebieden conform de kwaliteitskaart van de gemeente Weert.
In het kader van de omgevingsvisie vindt momenteel op verschillende bestuurlijke niveaus
herijking plaats van de kwaliteitsbeoordeling van gebieden. De randvoorwaarde is aan
verandering onderhevig en kan gedurende de looptijd van het experiment wijzigen.
3

Binnen het beïnvloedingsgebied is er ruim draagvlak van de inwoners

Het is belangrijk dat binnen het beïnvloedingsgebied een ruime mate van draagvlak is voor
de beoogde zonneweide. Dit is ook in lijn met de intentie van de Omgevingswet, waarin
sturing op basis van regels zal verminderen en meer waarde aan draagvlak wordt gehecht.
De initiatiefnemer zorgt zelf voor draagvlak binnen het beïnvloedingsgebied. In het
projectplan legt de initiatiefnemer vast op welke wijze draagvlak wordt verkregen. In ieder
geval dient Iedereen binnen het “draagvlakgebied” bereikt te worden.
De initiatiefnemer geeft aan hoe zij draagvlak creëert, welke voor en tegen argumenten
er spelen en hoe wordt omgegaan met inwoners die het niet eens zijn met het initiatief.
Draagvlakcreatie is een prominent onderdeel van het projectplan.
4

Er wordt invulling geven aan zonneladder, eis:

> 0,20

De zonneladder is leidend bij de energietransitie in Weert. Duurzame energie opwekking
dient in eerste instantie stedelijk of gebouwgebonden ingepast te worden. Hiermee wordt
geborgd dat het buitengebied niet onnodig wordt verstoord door zonneweides. In de praktijk
richten initiatiefnemers zich liever op het buitengebied, omdat projecten daar eenvoudiger
en goedkoper te realiseren zijn. Dit uitgangspunt borgt dat het zonneladderprincipe niet
wordt losgelaten en stimuleert ontwikkeling van stedelijke en gebouwgebonden duurzame
energieopwekking.
De initiatiefnemer wordt gevraagd in zijn projectplan naast de beoogde zonneweide in
agrarisch gebied ook een stedelijke of gebouwgebonden toepassing te benoemen die
aantoonbaar toegewezen kan worden aan het initiatief (mag ook in samenwerking met
andere exploitant) en nog niet is gerealiseerd. Met een stedelijke toepassing worden de
volgenden toepassingen bedoeld:
• Zonnepanelen op één of meerdere daken en/of gevels (dit kunnen ook gebouwen in
het buitengebied zijn, zoals stallen);
• Zonnepanelen geïntegreerd in de kernen, bijvoorbeeld door overkapping van
parkeerplaatsen, fietspaden en andere vormen die zich lenen voor dubbel
ruimtegebruik.
De minimale eis is dat voor 20% van het opgestelde vermogen in het buitengebied een
stedelijke of gebouwgebonden inpassing wordt voorzien. Bijvoorbeeld: wanneer een
initiatief bestaat uit een opgesteld vermogen van 1 MW (=1000 kW) in het buitengebied,
dan betekent dat er ook voor 200 kW een stedelijke toepassing wordt ontwikkeld.
5 Groei van coöperatief eigenaarschap gedurende de exploitatiefase is mogelijk
			
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwekking van hernieuwbare
elektriciteit op land, gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving.
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Argumentatie voor dit streven is onder andere om de slagingskans te vergroten voor
hernieuwbare elektriciteit projecten op land. Dit kan door in gebieden met mogelijkheden
en ambities voor duurzame opwekking partijen gelijkwaardig te laten samenwerken in de
ontwikkeling, bouw en exploitatie.
Dit vertaalt zich in een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied, waarbij 50%
eigendom van de productie van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven) ook in handen
is van de lokale omgeving. Het gebied wordt gezien als collectief bezit, waarbij het gebruik
ook collectief dient te zijn. (Mede) eigendom gaat om zelf ondernemen en investeren én
(mede)zeggenschap over het project en de investering van de baten.
De ontwikkeling van zonneweides gaat gepaard met hoge aanvangsinvesteringen. Hierdoor
is het niet in alle gevallen mogelijk om vanaf het begin voldoende geld te vergaren door
(burger)participatie. Daarom is gekozen voor een open bedrijfsmodel, waarin coöperatieve
groei mogelijk is. De initiatiefnemer dient aan te geven hoe ze hierin voorzien en welke
voorwaarden hiervoor gelden. Tevens wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke
coöperatieve participatie bij aanvang. Dit wordt meegewogen bij de rangschikking van de
initiatieven die bij de tender zal plaatsvinden.
6

De opbrengsten (€) van de zonneweides dienen maximaal terug te vloeien naar de
omgeving

Zonneweides hebben impact op de ruimte en dit kan worden ervaren als overlast of hinder.
Daarom vindt de gemeente Weert het belangrijk dat de omgeving meeprofiteert in de
financiële en energetische opbrengsten die worden gegenereerd. Hierbij dient rekening
te worden gehouden met een eerlijke verdeling. Daarmee wordt bedoeld dat iedereen
die hinder ervaart meeprofiteert, ook inwoners en ondernemers die niet in staat zijn te
participeren. Een coöperatieve aanpak is hierbij het vertrekpunt (in lijn met landelijke
richting: 50% lokaal eigendom, zie randvoorwaarde 5), maar de gemeente Weert ziet
graag dat er nog een stap verder wordt gezet en de hele omgeving meedeelt in de baten.
Het terugvloeien kan bijvoorbeeld op de volgende wijze plaatsvinden:
Energiebesparing in de gemeente Weert
Elke kWh die bespaard wordt, hoeft niet te worden opgewekt. Daarom is het zaak om ook hier
aandacht aan te besteden. Door middel van het inzetten van opbrengst van zonnepanelen
voor energiebesparing wordt hieraan invulling gegeven.
Bomenaanplant in de gemeente Weert
De regio Weert is uitgeroepen tot groenste regio van de wereld. Daar is de gemeente trots op
en wil dit imago instant houden en versterken. Bomen vervullen een noodzakelijke schakel
bij de verdere vergroening van de gemeente. Initiatiefnemers worden gestimuleerd om een
bomenaanplantplan op te nemen als onderdeel van het integrale projectplan.
Stallen afbreken
De landbouw is in beweging. Hier vindt de komende jaren een transitie plaats naar een
duurzame vorm van landbouw. Deze transitie leidt tot een afname van bedrijven met
intensieve veehouderij. Dit heeft als consequentie dat stallen leeg komen te staan met het
risico op verloedering en ondermijning. Om deze ongewenste situatie te voorkomen, kan
14

de opbrengst (gedeeltelijk) worden aangewend om de stallen te ontmantelen en te slopen.
Hernieuwbare energieproductie
Weert wil in 2040 energieneutraal zijn. Hiervoor is een ingrijpende transitie nodig met
een hernieuwbare energievoorziening (zoals zon en wind). De lokale opbrengsten die
hiermee worden gegenereerd kunnen, door deze opnieuw te investeren in de lokale
energievoorziening, als vliegwiel effect dienen bij de verdere realisatie van de energietransitie.
7

Er geldt een inspanningsverplichting om certificaten van garantie van oorsprong
(GVO’s) binnen de regio Noord en Midden Limburg te verhandelen

Om te borgen dat lokale energie zoveel mogelijk lokaal wordt ingezet, wordt als
voorwaarde gesteld dat de initiatiefnemer zich inspant om GVO’s zoveel mogelijk
binnen de regio (RES Noord- en Midden-Limburg) te verhandelen. Op deze wijze draagt
de lokale energievoorziening daadwerkelijk bij aan het energieneutraal maken van
de regio. Niet dat “onze” zonneparken de Google Servers in de VS gaan vergroenen.
8

Biodiversiteit wordt versterkt

Biodiversiteit wordt door menselijk handelen ernstig onderdrukt. De gemeente Weert
hecht veel waarde aan herstel van biodiversiteit. Bij het realiseren van zonneweides
t.b.v. de energietransitie dient integraal te worden gehandeld met de ambities van
Weert voor biodiversiteitsherstel. Daarom mogen zonneweides geen negatieve
invloed op de biodiversiteit ter plekke hebben, en is het zelfs wenselijk om de
zonneweides zodanig in te richten dat de biodiversiteit vergroot wordt. 		
Zonneweides kunnen tot een verbetering leiden, aangezien ze, door de lage mate van
verstoring ter plekke, voor kleine diersoorten kan functioneren als rust- en foerageergebied.
Ook kunnen zonneweides toegepast worden om natuurgebieden met elkaar te verbinden
via een goede landschappelijke inpassing. Initiatiefnemers kunnen rekening houden
met dit uitgangspunt door bijvoorbeeld te kiezen voor diervriendelijke afscheidingen,
overgangsvegetatie en voldoende zonneschijn tussen/onder de panelen.		
De initiatiefnemer dient een quickscan6 uit te voeren. In het projectplan beschrijft
de initiatiefnemer op welke wijze invulling wordt gegeven aan de resultaten uit
deze scan en onderbouwt hoe de biodiversiteit op niveau wordt gehouden (of wordt
vergroot).												
9

Er is sprake van meervoudig ruimtegebruik		

Ruimte is schaars en daarom is het gewenst de ruimte zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Behalve energieproductie kunnen meerdere functies aan de locatie gekoppeld worden. De
initiatiefnemer dient in het projectplan te beschrijven op welke wijze deze voorwaarde
wordt ingevuld. Ook wordt vermeld welke participant(en) deze functies gaan beoefenen.

6) Quickscan dient uitgevoerd te worden door een ecologisch adviesbureau aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus. De scan bestaat minimaal uit een
veldonderzoek voor de beoogde zonneweide. Daarnaast dient een literatuurstudie te worden verricht voor een groter gebied, gedefinieerd als de beoogde
zonneweide plus het aansluitende gebied binnen een straal van 500 m.
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10

Tijdelijkheid wordt geborgd door een visie op toekomstig gebruik met een bijbehorend
ontmantelingsplan

Omdat het gaat om een tijdelijke voorziening wordt de initiatiefnemer gevraagd een
ontmantelingsplan op te nemen als onderdeel van het projectplan. Dit ontmantelingsplan
bevat een onderbouwing van (mogelijke) toekomstige invulling en de circulaire wijze van
materiaalstromen (wat gebeurt met de met installatie- en constructieonderdelen na looptijd?)
De initiatiefnemer dient in het projectplan te beschrijven en aannemelijk te maken op welke
wijze deze voorwaarde wordt ingevuld. Indien de gemeente dit wenselijk vindt kan op
termijn in overleg met de initiatiefnemer worden besproken of verlenging mogelijk is en
onder welke voorwaarden.
11

De zonneweide draagt bij aan een natuurlijk klimaat adaptieve gemeente

Bij zonneweides is er een aantal waterhuishoudkundige aspecten van toepassing. Er is
mogelijk sprake van extra verhard oppervlak, dat heel direct reageert op neerslag. Het is
daarbij uiteraard sterk afhankelijk van de opstelling van de zonnepanelen en de inrichting
van het perceel of er bij hevige neerslag (veel) water vanuit het zonnepanelenveld afstroomt.
Het is daarbij zeer ongewenst, dat een aaneengesloten dek van zonnepanelen ertoe leidt
dat nagenoeg de gehele oppervlakte zich gaat gedragen als verhard oppervlak, waardoor er
water- en/of modderoverlast kan ontstaan.
De initiatiefnemer dient in het projectplan te beschrijven op welke wijze deze voorwaarde zal
worden ingevuld. Hierbij wordt tevens de output van een watertoets, die (op eigen initiatief)
uitgevoerd dient te worden door Waterschap Limburg, meegenomen. In het projectplan
zullen minimaal de op basis van deze toets verkregen compenserende maatregelen worden
opgenomen.
12

Hinder van reflectie en horizonvervuiling worden voorkomen

De reflectie van zonneweides kan hinderlijk zijn voor omwonenden, passanten en verkeer.
Ook kunnen grootschalige weides leiden tot horizonvervuiling. De initiatiefnemer dient
in het projectplan te beschrijven op welke wijze deze voorwaarde zal worden ingevuld,
hierbij kan gedacht worden aan inpassing, oriëntatie t.o.v. wegstructuren of hoogte van de
panelen.
13

De initiatiefnemer bezit een positieve transportindicatie van de netbeheerder

Om te waarborgen dat zonneweides daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden dient de
initiatiefnemer in bezit te zijn van een positieve transportindicatie van de netbeheerder. De
netbeheerder geeft hiermee aan dat de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk voldoende is,
of op korte termijn kan worden opgeschaald t.b.v. het initiatief.
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8. Beoordelingsproces
De ambities zijn hoog. Gemeente Weert wil zonneweides op een integrale wijze realiseren,
waarbij behalve energie ook andere thema’s worden afgewogen. Door de randvoorwaarden
wordt hier invulling aan gegeven.
De gemeente beseft dat de initiatieven op basis van deze randvoorwaarden niet altijd mogelijk
zijn binnen de kaders van de huidige Structuurvisie. De experimentele ruimte voorziet in
de mogelijkheid af te kunnen wijken van de bestaande Structuurvisie om projecten toch te
realiseren. Naast de ruimtelijke afwegingen kunnen op deze wijze ook maatschappelijke
aspecten worden meegewogen.
Elk initiatief wordt individueel, kwantitatief waar mogelijk en kwalitatief beoordeeld door een
nader te bepalen onafhankelijke commissie op basis van een vooraf beschreven methodiek.
Met de initiatiefnemers van de hoogst scorende initiatieven vindt een nadere afstemming
plaats en zullen maatwerk afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Zo is duidelijk
op welke wijze partijen gehouden zijn aan de verplichtingen en welke sancties er gelden
wanneer deze niet worden nagekomen.
Er wordt middels een tender aan “de markt” gevraagd om initiatieven voor zonneweides
in Weert in te dienen die minimaal aan de ruimtelijke en maatschappelijke
randvoorwaarden voldoen. 							
Voor de beoordeling dienen in het projectplan in ieder geval de onderstaande onderwerpen
te zijn opgenomen:
• Onderbouwing locatie inpasbaarheid zonneweide
• Quickscan Biodiversiteit
• Onderbouwing draagvlak
• Onderbouwing en bewijsmateriaal >= 20% van opwekkingscapaciteit buitengebied
die stedelijk wordt ingepast
• Onderbouwing dat opbrengsten terugvloeien naar de omgeving, incl. kasstroom
overzicht van 20 jaar
• Onderbouwing meervoudig ruimtegebruik
• Toekomstvisie en ontmantelingsplan
• Watertoets
• Transportindicatie Enexis
De initiatieven worden individueel, kwantitatief waar mogelijk en kwalitatief beoordeeld.
De complexiteit maakt het niet mogelijk om de initiatieven eenduidig te beoordelen. Dit
kan leiden tot inzichtverschillen tussen gemeente en initiatiefnemer. De gemeente is in geen
geval gehouden om te gunnen. De raad beslist uiteindelijk.
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