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1 We richten ons in deze handreiking in principe op zonnevelden met een vermogen van 1 MWp of meer. In de 
SDE+-regeling wordt ook deze grens aangehouden. Omdat vele kleintjes ook één grote kunnen maken kan deze 
grens arbitrair zijn vanuit landschappelijk oogpunt, we doen er hier verder geen uitspraak over. 
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https://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/ontwikkelingen/ladder-duurzame/
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/Grondgebonden%20Zonneparken%20-%20verkenning%20afwegingskadersmetbijlagen.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/09/Grondgebonden%20Zonneparken%20-%20verkenning%20afwegingskadersmetbijlagen.pdf
https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten_2017/Downloads/Basis-Ladderonderbouwing-Zonneparken-provincie-Groningen.pdf
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2 Hierbij de aantekening dat juist langs infrastructuur vaak veel natuurwaarden aanwezig zijn, doordat vaak niet 
met landbouwgif en bemesting wordt gewerkt, door goed maaibeheer en door de aanleg (soms als 
compensatie) van struweel, rietmoerasjes e.d. We moeten daarmee rekening houden bij zonne-initiatieven en 
zeker de mooiste bloem- en insectenrijke bermen en dijktaluds sparen. 
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https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/klimaat-en-energie/zonneparken/
http://www.overijssel.nl/publish/pages/166063/handreiking_kwaliteitsimpuls_zonnevelden_def.pdf
https://www.gemeenteberkelland.nl/Bestuur/Beleidsstukken/Ruimtelijke_Ordening_en_Duurzame_Energieopwekking/Vastgestelde_beleidsnotitie
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MienskipsEnergie 
 

Voor de landschappelijke inpassing heeft Friesland de notitie ‘Sinnefjilden yn it lânskip’ 
vastgesteld. Voor het betrekken van bevolking zetten de Friese Milieufederatie, Us 
Koöperaasje (de Friese energiecoöperaties) en Doarpswurk (dorpenbelangenvereniging) 
zich in vanuit de Energiewerkplaats Fryslan. Zo verleent een team ‘eerste hulp bij 
zonneparken’, bestaande uit bemiddeling tussen dorpsbewoners, gemeente en 
commerciële ontwikkelaars en worden samen met dorpsbewoners randvoorwaarden 
geformuleerd waaronder zonneparken ontwikkeld kunnen worden (MienskipsEnergie). 
  
Samen met de provincie ontwikkelt de energiewerkplaats nieuwe instrumenten en 
methoden om het planproces rond grootschalige opwek te organiseren, zoals met de 
Sinnetafels, dorpsvisieontwikkeling met de energiemixmethode en MienskipsEnergie-
pilots. Zonnepark De Stroomtuin in IJlst is een van de pilots waar deze aanpak in de praktijk 
wordt gebracht: dit is een 100% burgerinitiatief waar de gemeente als voorwaarde stelt dat 
75% van de dorpsbewoners het plan moet steunen en MienskipsEnergie voorwaarden 
gebruikt als toetsingskader voor de planologische procedure. 

http://www.sandravanassenstedenbouw.nl/images/downloads/Notitie%20Sinnefjilden%20yn%20it%20l%C3%A2nskip%20download.pdf
http://energiewerkplaats.frl/
http://mienskipsenergie.frl/
https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/sinnestroom_41915
http://stroomtuin.nl/index.html
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Coöperatieve zonnevelden 
 

Op veel plaatsen worden zonnevelden geheel of deels coöperatief ontwikkeld. In Energie+ 
(maart 2018) geeft Anne Marie Schwencke in ‘Lokale duurzame energie wordt standaard’ 
o.a. dit voorbeeld: 

Verder is er opvallend veel zonneactiviteit in Brabant. Grootschalige zonneparken van 
commerciële ontwikkelaars waarin kavels gereserveerd zijn voor een coöperatie met 
de postcoderoosregeling en voor andere investeerders met SDE+. 
• Bij Eindhoven is zonnepark Welschap (2,5 hectare 8.000 panelen, 2 MWp) gepland op 
het terrein van de militaire vliegbasis Eindhoven. Energiecoöperatie Welschap gaat een 
deel van het park ontwikkelen met de postcoderoosregeling. In het project werken vijf 
lokale coöperaties uit Best, Eindhoven, de Kempen en Veldhoven samen met het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente. 
• In Deurne is een zonnepark gepland met 12.500 zonnepanelen waarvan 8.000 
zonnepanelen met coöperatie Energyport Peelland en in Heesch met 21.000 panelen, 
waarvan 3.000 postcoderoos met coöperaties uit Bernheze, Oss en Den Bosch. 
(Mogelijk wordt dit zonnepark kleiner n.a.v. protesten van omwonenden, AdM.) 

 
Verderop in dezelfde Energie+ wordt geschreven over het project COOP-Store. 
Waarschijnlijk start de demofase met een 500 kWh Buurtbatterij (voor opslag van 
energie) en bijhorend zonnepark van 5200 panelen (ruim 1 MWp) in september 2018. 
Beide zijn collectief eigendom van energiecoöperatie WeertEnergie.  

http://www.zonneparkwierden.nl/
http://040energie.nl/welschap/
http://www.energyportpeelland.nl/projecten-en-onderzoeken/zonnepark-de-vlaas/zonnepark-de-vlaas/
https://energiekaart.net/initiatieven/coop-store-cooperative-sustainable-business-models-storage/
https://www.weertenergie.nl/
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https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94652&summary_only=&q=201704604%2F1%2FA1
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3 In Energie+ (maart 2018) schrijft Jan Willem Zwang in ‘Het gat van Columbus’: Het plaatsen van zonnepanelen 

met SDE+ op een grootverbruikersaansluiting verdient zich meestal niet binnen vijf jaar terug. Tenzij het 

project zich in Gelderland of Limburg bevindt en er gebruik wordt gemaakt van een provinciale subsidie die 

gestapeld mag worden met SDE+. Maar wanneer de gelijktijdigheid lager is dan 50%, lukt het weer net niet. 

Wanneer het een vennootschap of maatschap betreft die goed winstgevend is, een kleinverbruikersaansluiting 

heeft en gebruik kan maken van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvseteringsaftrek 

(KIA) dan kan de terugverdiendtijd ook zomaar korter zijn dan vijf jaar.  
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http://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2017/8/Valkuilen-bij-zonneparken-165513E/
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i15843/lto-noord-rouleer-zonnepanelen-jaarlijks-met-gewassen?utm_source=Solar%20Magazine%20Nieuwsbrief&utm_campaign=d8033fa08c-Zonneflits%202-2018&utm_medium=email&utm_term=0_d7bdde83fb-d8033fa08c-185115509
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i15843/lto-noord-rouleer-zonnepanelen-jaarlijks-met-gewassen?utm_source=Solar%20Magazine%20Nieuwsbrief&utm_campaign=d8033fa08c-Zonneflits%202-2018&utm_medium=email&utm_term=0_d7bdde83fb-d8033fa08c-185115509
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http://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9737c550549c4b67aa98c94167ae4e00#detail
https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/website-combineren-natuurontwikkeling-en-opwekking-energie
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http://www.drijvendzonneparklingewaard.nl/
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http://www.indymo.nl/publications.html
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