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Beleidsvoorstel Vereniging Hobama voor regelgeving en
voorwaarden voor de locatiekeuze en inrichting van zonne-zonneenergie-installaties in veldopstelling.
Samenvatting
De vereniging Hobama (Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk) met inmiddels
meer dan 100 leden, geeft in dit rapport een beleidsvoorstel voor de door de
provincie op te stellen nieuwe omgevingsverordening, die beoogt o.a. nadere
aanwijzingen te geven met betrekking tot zonne-energie voor gemeenten.
De vereniging is tot stand gekomen, nadat een locale grondeigenaar in samenspraak
met een exploitant van zonne-energie-installaties plannen presenteerde voor de
aanleg van een 30 ha zonne-energie-installatie in het landelijk gebied van Barchem (te
weten de Vrochterhoek en wijde omgeving).
De vereniging ondersteunt de energietransitie en de bijbehorende aanleg van zonneenergie-installaties, windmolens en andere installaties. Zij verzet zich echter tegen een
gemeentelijke onafgewogen goedkeuring van landschappelijk kwetsbare en
waardevolle locaties voor zonne- energie installaties en constateert het ontbreken
van een voor de praktijk duidelijke regelgeving en provinciale omgevingsverordening.
De provincie laat met haar Thema kaarten o.i. (te) veel ruimte voor bouwen van
installaties onder - in de praktijk- ( te) vage voorwaarden .
Ook al wordt er bij plannen voor zonneparken gesproken over" versterking van de
structuur" van en (quasi) positieve "toevoeging" aan het landschap, alle
onderzoeken wijzen er op dat de meeste mensen zonneparken zien als verder schade
aan het landschap van het overvolle Nederland. De vereniging maakt zich daarom
sterk voor het tegengaan van verrommeling voor de komende tientallen jaren van het
Gelderse landelijk gebied, zoals ook aangeduid in een nota van de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur en de opvattingen over zonne-energie-installaties van
de Rijksadviseurs voor de Fysieke Leefomgeving
Als leidend beginsel hanteert de vereniging de toepassing van de door de Tweede
Kamer aanvaarde motie Dik-Faber en de daarbij door de regering uitgebrachte brief
over de z.g. "zonneladder", die prioriteiten stelt bij de keuze van locaties voor zonneenergie .
De vereniging bepleit de aanleg van zonne-energie-installaties primair in combinatie
met infrastructuur, industriegebieden, braakliggende en overige niet landelijke
terreinen en pas in de laatste plaats op landbouw terreinen en in buitengebieden,
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samengaande met veel strengere en duidelijker voor minder uitleg vatbare
inrichtingsregels. In die zin heeft de vereniging bijvoorbeeld bij de provincie en de
gemeente aangedrongen op de aanleg van zonne-energie-installaties in een brede
strook aan weerszijde van de nieuw aan te leggen Rondweg Noord in Lochem.

Tot slot, laat de Provincie een uitgebreid pakket van praktische eisen en strengere
voorwaarden voor locatie keuze ,landschappelijke inrichting en verdere exploitatie
in haar omgevingsverordening vaststellen, dan behoeft niet iedere gemeente
afzonderlijk steeds opnieuw het wiel uit te vinden, geeft consistentie, minder kans
op disputen met burgers en andere belanghebbenden en het bespaart kosten aan
adviseurs en consultants .

Dit rapport is als volgt opgebouwd:
1. Inleiding;
2. Zeven voorstellen voor regels in de nieuwe omgevingsverordening;
3. Inventarisatie van de huidige situatie en tekortkomingen, waaruit de voorstellen
zijn ontstaan;
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1.Inleiding
Nieuwe omgevingsverordening Gelderland hard nodig
In de Statenbrief van 27 augustus 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland
aangekondigd nadere aanwijzingen met betrekking tot zonne-energie voor te bereiden voor
gemeenten en de provincie voor de beoogde energietransitie in het kader van de Regionale
Energie Strategieën (RES). Tevens heeft GS gemeld in haar brief van 9 juli 2019 een nieuwe
omgevingsverordening te ontwikkelen waarvoor het concept in maart 2020 gereed moet zijn.
De provincie heeft weliswaar een aantal visies opgesteld zoals de "Themakaart zonne-energie
", nota "Gaaf Gelderland” en het rapport "Zonne Wijzer”. Verder raadt de provincie
toepassing van de zogeheten "zonneladder" sterk aan. Deze documenten zijn echter
adviserend en betekenen geen afdwingbare wettelijke regelgeving voor locatie keuzes en de
wijze van aanleg van zonne-energie-installaties.
Voorwaarden laten te veel ruimte voor interpretatie
Vanwege botsende belangen van duurzame energie doelstellingen, ontwikkelaars van zonneenergie-installaties, agrariërs , eigenaren resp. verhuurders van gronden voor dergelijke
installaties, gemeenten, inwoners in wijde omgeving, bezoekers, toeristen, recreanten en
andere belanghebbenden en de vrijwel alom ervaren negatieve effecten op het landschap van
dergelijke installaties (eufemistisch aangeduid als "zonneparken, zonnevelden of zonneakkers
" ) moet een nieuwe verordening een concretere en in de praktijk beter hanteerbare
regelgeving opleveren dan de tot nu toe bestaande met vaak arbitrair te vervullen
voorwaarden en visies voor z.g. landschappelijke inpassing.
Bij de voorwaarden is het b.v. onduidelijk wat onder verschillende begrippen wordt verstaan:
wat is handhaving van kernwaarden, wie zijn belanghebbenden, alleen maar omwonenden
(?) , wat is "omgeving", wat houdt "betrokkenheid" in, wat betekent " afweging " en
"landschappelijke inpassing" , en wanneer moet deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn? Na
tien jaar ?
De Vereniging Hobama ( "Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk ") heeft, samen met
bewonersgroepen in andere gemeenten in Gelderland, ervaren dat er steeds grotere
spanningen ontstaan tussen betrokken partijen. Dit leidt tot een groeiende reeks van acties,
bezwaarschriften en gerechtelijke procedures, tot aan de Raad van State toe. Aangezien de
wettelijke randvoorwaarden te weinig houvast geven wordt het noodgedwongen aan de
rechter overgelaten om te beslissen of er, naast de noodzakelijke procedures , aan breed uit
te leggen provinciale voorwaarden is voldaan. Daarbij gaat de rechter soms ook nog af over
wat de plannen makers zelf hebben betoogd, ofwel die mogen "hun eigen vlees keuren" ( zie
bv recente uitspraak 6 februari 2020) van de rechtbank Arnhem m.b.t. zonnepark Brummen )
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Het zijn signalen dat de huidige voorwaarden in de relevante
vestiging/omgevingsvergunningen fundamentele tekortkomingen hebben waardoor een
bestuurlijk vacuüm ontstaat. Dat tast het maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie
aan en vergroot het genoegzaam aanwezige wantrouwen van de burgers t.o.v. de overheid.
Tevens geeft het vertraging voor projecten die wel goed worden opgezet.
Verder aantasting landschap
De zorg richt zich primair op de verdere aantasting van het toch al onder grote druk staande
Nederlandse landschap en de natuur.
Voor alle duidelijkheid: wij onderschrijven dat zonne-energie net als windenergie en andere
vormen van duurzame energie ( bv aardwarmte) een rol moeten hebben voor het opwekken
van energie in het kader van noodzakelijke klimaatmaatregelen.
Echter, dit moet niet leiden tot verdere verrommeling, waarvoor de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur in haar recente rapport nadrukkelijk weer waarschuwt. In
Gelderland met zijn vele relatief ongestoorde prachtige natuur en buitengebieden van
nationale betekenis in het bijzonder. En niet alleen Natura 2000 gebieden.
90% van de inwoners van Gelderland vindt het belangrijk dat de natuur- en
landschapsgebieden rust en ruimte (blijven) bieden voor mensen en dieren (27 februari 2019,
Motivaction onderzoek i.o.v. Gelderse Natuur - en Milieufederatie), waarbij de provincie als
het meest verantwoordelijke orgaan wordt gezien om dit te handhaven . Zowel de
enquete2019 onder bezoekers van Lochem en het gebied van de gemeente als het
inwonerspanel "Lochem Spreekt"zijn evenzo eensluidend in de algemene conclusie dat men
woont en komt voor de rust en de ruimte en geniet van natuur en landschap.
Belang niet alleen van omwonenden maar gaat dus verder
“Inspraak" of "betrokkenheid” van bewoners stelt in de praktijk veelal niets voor. Te vaak is de
ervaring tot nu toe dat de overheid samen met ontwikkelaars van zonne-energie installaties
over hen heen walst . Het is maar afwachten of de RES ( Regionale Energie Strategie )
discussies daar verbetering voor bieden.
Er moet daarom in een goed geregisseerde aanpak zorg worden gedragen voor
maatschappelijk draagvlak. En ook moet voorkomen worden dat door een overhaaste en een
goudgerande subsidieregeling (SDE+) opgejaagde aanleg van zonne-energie-installaties
waarborgen voor bescherming van natuur, landschap, milieu en bodem voor niet alleen voor
bewoners maar ook voor bezoekers en de recreatie sector uit het oog worden verloren. Houd
de waardevolle gedeelten ( zie zonneladder hierna) vrij van zonnenparken.Recente studies
van onder meer de Universiteit van Wageningen (WUR ) waarschuwen hiervoor.
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Beëindigen van boeren bedrijven een kans ?
En ook al lijkt het op grote schaal bouwen van zonne-energie-installaties op landbouwgronden
in lijn met het stimuleren van het beëindigen van boerenbedrijven in het kader van de
stikstofbestrijding, dit is geen excuus voor verdere aantasting van het landschap, de natuur en
het milieu. Integendeel, er moet juist meer in natuur en landschap worden geïnvesteerd
volgens negen grote natuurorganisaties ( NOS 11 december 2019).
Voorstellen voor verbetering
De vereniging Hobama wil, gebaseerd op een verdere inventarisatie van de huidige
problematiek, constructieve en concrete voorwaarden aandragen voor keuze van locatie en
voorwaarden voor inrichting van zonne-energie-installaties vanuit landschappelijk oogpunt.
Tevens ter bescherming van de belangen van bovenstaande doelgroepen van burgers en om
zo veel mogelijk hierboven vermelde nadelige disputen te voorkomen of in ieder geval te
verminderen.
Wij verzoeken dit voorstel in serieuze beschouwing te nemen. Hopelijk kan onze bijdrage ook
dienen voor beleid op gemeentelijk niveau op korte termijn. Wij realiseren ons dat wij
hiermee vooruit lopen op de ter visielegging van een voorstel tot een dergelijke verordening
in de loop van 2020 maar willen daar niet op wachten.
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2.Voorstel voor nieuwe/aanvullende regels en voorwaarden voor een nieuwe
omgevingsverordening met betrekking tot zonne-energie installaties in veld opstelling
Ons voorstel omvat 7 onderdelen:
2.1. Positieve selectiecriteria voor locatiekeuze voor zonne-energie-installaties (waar wel)
2.2. Negatieve selectiecriteria voor locatiekeuze voor zonne-energie-installaties (waar niet)
2.3. Bufferzones, resp. afstanden aanhouden tussen zonne-energie-installaties en
landschappelijk kwetsbare en waardevolle gebieden en natuur.
2.4. Voorschriften voor inpassing in het landschap, inrichting en beplanting binnen en rond
zonne-energie-installaties.
2.5. Waarborgen voor het handhaven van voorwaarden voor bouw en exploitatie
gedurende levensduur van zonne-energie-installaties en verwijdering
2.6. Inspraak
2.7. Financiële participatie

Ad 2.1.Positieve selectiecriteria voor locatie keuze zonne-energie-installaties
(waar wel)
Wij baseren ons primair op de Omgevingsverordening 2018 van de Provincie Zeeland, naar
ons weten een van de weinige provincies is die inmiddels een omgevingsverordening heeft
opgesteld in overeenstemming met de principes van de "Zonneladder " om ongebreidelde
verspreiding van zonneparken in de hand te houden.
Deze luidt als volgt ( Artikel 2.9 Zonne-energie)
1.In een bestemmingsplan wordt een opstelling voor zonne-energie uitsluitend toegelaten
binnen bestaand stedelijk gebied
2. In afwijking van het eerste lid kan een opstelling voor zonne-energie worden toegelaten
buiten bestaand stedelijk gebied:
a. aangrenzend aan bestaand stedelijk gebied indien de opstelling voor zonneenergie ruimtelijk ondergeschikt is aan het aangrenzende bestaand stedelijk
gebied.
b. op of aangrenzend aan een bouwvlak, mits de opstelling voor zonne-energie
ruimtelijk ondergeschikt is aan het aangrenzende bouwvlak
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c. op of aangrenzend aan een bedrijventerrein indien de opstelling voor zonneenergie ruimtelijk ondergeschikt is aan het bedrijventerrein.
d. op of aangrenzend aan gronden waarop glastuinbouwbedrijven zijn toegelaten
indien de opstelling voor zonne-energie ruimtelijk ondergeschikt is aan de
glastuinbouwbedrijven.
e. op of aangrenzend aan gronden die (volgens het bestemmingsplan) bestemd zijn
voor infrastructuur, nutsvoorzieningen, stortplaats, opstellingen voor zonneenergie of een windenergie concentratielocatie.
f. op gronden die bestemd zijn voor water indien in de toelichting bij het
bestemmingsplan aannemelijk wordt gemaakt dat er geen significant nadelige
effecten zijn voor natuur, recreatie of visserij.
In de toelichting bij het bestemmingsplan waarin een opstelling voor zonne-energie wordt
toegelaten buiten bestaand stedelijk gebied (moet) aannemelijk (worden) gemaakt dat
omgevingskwaliteiten zich daartegen niet verzetten.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien op het tijdstip van
inwerkingtreding van deze verordening, krachtens een bestemmingsplan, een opstelling
voor zonne-energie al is toegelaten met dien verstande dat de afwijking van de bepalingen
van deze gronden niet mag worden vergroot.
Tot zover de voorwaarden in de Zeeuwse omgevingsverordening die wij bepleiten over te
nemen. Kortom, zonne-energie-installaties in principe zo dicht mogelijk tegen stedelijke
bebouwde gebieden (laten) bouwen. Ook omdat, zoals bekend, het bestaande
elektriciteitsnetwerk (veel) te weinig capaciteit heeft om geleverde stroom van de installaties
op te nemen, dit vooral in het buitengebied. Door netbeheerders worden er al veel projecten
afgefloten wegens gebrek aan capaciteit in het netwerk voor stroomafname. Zo gemakkelijk is
het niet meer om zulke installaties "uit de grond" te stampen.

Ad 2.2. Negatieve selectie criteria voor locatiekeuze voor zonne-energieinstallaties (waar niet) en bufferzones ook vanwege negatieve effecten op
ondergrond en grondwater
Natuur en andere waardevolle landschappelijke gebieden hebben qua beleving en
visueel effect een positieve externe werking, terwijl zonne-energie-installaties
doorgaans als negatief worden ervaren. Het kan niet zo zijn dat direct naast diverse
gebieden, die volgens de bestaande regelgeving landschappelijke waarde hebben of
tot kwetsbaar natuurschoon behoren een industriematige installatie wordt aangelegd.
Sta daarom, naar analogie van de regelingen m.b.t. Natura 2000 gebieden, niet toe om
grote (> 2.000m2) zonne-energie-installaties aan te leggen in de hieronder genoemde
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gebieden en pas de hieronder voorgestelde afstanden tussen zonne-energieinstallaties en dergelijke landschappelijk " waardevolle en gevoelige " gebieden toe:

Ad 2.3. Bufferzones, respectievelijk afstanden aanhouden tussen zonneenergie-installaties en landschappelijk kwetsbare en waardevolle gebieden en
natuur.
Niet in :
1. Natura 2000 gebieden, bufferzone 2.000 m
2. Gebieden die onderdeel zijn van het GNN (Gelders Natuur Netwerk), bufferzone
1000 m. De GNN kernen beslaan slechts 9 % van het totale areaal van de provincie.
Het moet dus niet nodig zijn om in of in de nabijheid daarvan zonne-energieinstallaties toe te laten. Dat hoeft de energietransitie niet in de weg te staan.
3. Ecologische verbindingszones, eveneens een bufferzone van 1000 m.
4. Gronden die in het vigerende provinciale Natuurbeheerplan (nu 2020) als
Natuurambitie gebieden zijn aangemerkt,
bufferzone 1000 m.
5. Terreinen die in vigerende bestemmingplannen als "natuur" zijn gedefinieerd,
bufferzone 1000 m.
6. Openbaar toegankelijke NSW landgoederen incl.de niet-toegankelijke delen,
bufferzone 1000 m.
7. Recreatiegebieden en recreatievoorzieningen, campings e.d. bufferzone 500 m.
8. Terreinen die in het bestemmingspan zijn aan geduid als “agrarisch/landbouwgrond
met waarden”, bufferzone 500 m.
9. Rijks- en gemeentelijke monumenten in buitengebieden, bufferzone 500 m.
10. In het buitengebied niet dichter dan 250m vanaf een woning , ongeachte de
eigendomsverhoudingen van het tussenliggend gebied, tenzij de betreffende bewoner
& eigenaar instemt resp. instemmen met een kleinere afstand.
11. Geen zonne-energie-installaties op in het bestemmingsplan gedefinieerde "gewone"
landbouwgronden, niet nadat controleerbaar is aangetoond dat de gemeente
volgens de zonneladder alle mogelijk alternatieven heeft onderzocht en geëvalueerd
eua capaciteit een aansluitmogelijkheden op het net en op grond daarvan een
landschappelijke prioriteitenlijst heeft gemaakt. Rekening houdende met de inspraak
van bewoners en andere betrokkenen en belanghebbenden. (Zie o.a. recent onderzoek
Moventum in het kader van de regionale energie transitie in de gemeenten Apeldoorn,
Brummen, Eerde, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.)
Een op deze manier opgestelde concrete "Zonneladder" op provinciaal en gemeentelijk
niveau kan hiërarchie aanbrengen bij het beoordelen van de geschiktheid en keuze van
locaties ongeacht grondeigendom : pas wanneer locaties op een lagere trede van de
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ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen
locaties op een hogere trede in beeld.
Zo nodig zou een gemeente in een vroeg stadium en bijtijds tot grondverwerving
moeten overgaan, enerzijds om het keuze proces in de hand te houden en om niet van
initiatieven van willekeurige grondeigenaren afhankelijk te zijn, anderzijds om de
potentiële kapitaalwinsten op grond prijzen aan de gemeenschap te laten toevallen.

2.4. Voorschriften voor inpassing in het landschap, inrichting en beplanting
binnen en rond zonne-energie-installaties.
Wij stellen de volgende voorwaarden voor:
1. Een nadrukkelijke voorkeur voor oost-west opstelling van zonnepanelen
(daksgewijs) met een maximale hoogte van 80 cm, waardoor de panelen
eenvoudiger en sneller aan het zicht onttrokken kunnen worden.
2. Maximale hoogten van panelen/opstelling van zonne-energie-installaties in
buitengebieden in ieder geval maximaal 1,5 m.
3. Geen dubbelgebruik in het buitengebied.
Het z.g. meervoudig of dubbelgebruik van zonne-energie-installaties, hoewel politiek
(schijnbaar) aantrekkelijk, noodzaakt onherroepelijk tot het hoger maken van de
opstelling van zonnepanelen . Dit geeft landschappelijk extra negatieve effecten en
moet in buitengebieden worden voorkomen. Hogere panelen vragen bovendien om
hogere randbegroeiing om de installatie aan het zicht te onttrekken waardoor het
meer jaren kost voordat die onttrekking daadwerkelijk is ontstaan. Zo komt er van een
op zich al twijfelachtige "inpassing" de eerste 10 jaar veelal niets terecht.
4. Begroeiing randen en binnen installaties
1. Gebruik van (alleen) inheemse struiken en bomen om afwisselende
begroeiing te verkrijgen (geen eindeloze ononderbroken stijve "hagen" )
2. Ter landschappelijke afwisseling ook bomen om de bijv. 40 m , ook aan de
zuidkant. Als schaduw daar een probleem zou opleveren, afstand tussen
beplanting en voorste rij panelen vergroten.
3. Menging van soorten met nadruk op ook in de winter blad (vast)houdende
soorten.
4. Niet te klein plantmateriaal ( > 1m) gebruiken anders duurt het jaren voordat
de installaties daadwerkelijk aan het oog worden onttrokken.
5. Minimum breedte/diepte van beplanting 10 m aan alle zijden van de
installatie, ook langs de openbare weg, mede ter compensatie van uitval van
aanplant vanwege droge zomers, ziektes, wildvraat e.d. De nu vaak toegepaste
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3m is veel te weinig daar kijk je dwars door heen. De eventuele omheining kan
zo ook beter aan het zicht worden onttrokken.
6. Plicht tot (aanvullende en herstellende) herplant in het direct volgende
plantseizoen op aanwijzing van een hieronder voorgestelde onafhankelijke
instantie met gelijke hoogte als de op dat moment overblijvende beplanting.
Inclusief een sanctieregeling wanneer de herbeplanting achterwege blijft.
7. Grote ( > 4 ha) zonne-energie-installaties in het algemeen en in de buurt van
een landschappelijk waardevol gebied (zie boven) in het bijzonder opdelen in
compartimenten/zonnekamers van maximaal 2-2,5 ha met rond de
compartimenten stroken van minimaal 10 m diepte/breedte met afwisselende
beplanting.
8. Om de negatieve effecten op de ondergrond trachten te beperken, moet er
een belangrijk deel van het grondoppervlak niet met panelen worden bedekt
(ca 25%?). Vraag advies aan WUR.
9. Een verplichte financiële bijdrage van de exploitanten, tot een maximum van
€3.000 per hectare zonne-energie-installatie, aan eigenaren resp. /bewoners
van aangrenzende gronden binnen de bufferzones, die aanvullende
(daadwerkelijk plaatsvindende ) beplantingsmaatregelen willen treffen om
installaties aan het zicht te ontrekken.
10. Aanwijzen van een onafhankelijke instantie voor toezicht en sanctieregeling
in geval van gebrek aan onderhoud en niet voldoen aan verdere voorschriften
en voorwaarden.

2.5. Waarborgen voor het handhaven van voorwaarden voor bouw en
exploitatie gedurende levensduur van zonne-energie-installaties en
verwijdering evenals de oprichting of aanwijzing van een onafhankelijke
instantie voor toezicht, borging en sanctionering.
1. Aanwijzen van een onafhankelijke instantie en/of stichting die de gedurende de
levensduur en aanwezigheid van een zonne-energie-installatie de vestigings-, bouw -,
exploitatie- en verwijderingsvoorwaarden controleert, de positie van
belanghebbenden beschermt en wettelijk op te volgen aanwijzingen voor handhaving
kan geven met een bijbehorend direct passend sanctieregime (lik-op-stuk beleid).
2. Grondeigenaren en exploitanten en hun rechtsopvolgers moeten hoofdelijk
aansprakelijk worden gesteld dus ieder voor zich voor het volle pond van meet af aan
en voortdurend financieel en juridisch aansprakelijk zijn. Zij dienen ook bij
bovengenoemde instantie onvoorwaardelijk zekerheid te hebben gesteld , resp. borg
te stellen (onvoorwaardelijke - z.g. "on demand"- bankgaranties voor gehele
exploitatieduur incl. verwijdering en/of onaantastbare borgsommen/stortingen op
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een notariële derden rekening) voor nader vast te stellen bedragen voor het financieel
en juridisch afdwingbaar in stand houden van de door Rijk, provincie en gemeenten,
waterschappen e.d. gestelde voorwaarden. Dit zolang een zonne-energie-installatie
aanwezig is en aan het eind moet worden verwijderd, zodat er geen kosten voor de
overheid en samenleving ontstaan. Een betrokken bank zal ongetwijfeld hypotheek
hebben gevestigd. Om er van uit te gaan dat in geval van faillissement er vervolgens
voldoende middelen voor alle concurrerende, ten opzichte van de bank
achtergestelde crediteuren zijn, is zakelijk naïef.
3. Dit ook om te voorkomen dat door tussentijdse of uiteindelijke faillissementen
eigenaren en/of exploitanten en hun rechtsopvolgers zich aan hun verlichtingen en
voorwaarden kunnen onttrekken.
4. Verwijdering van zonneparken behoeft aparte toestemming al of niet met aanvullende
voorwaarden van de bevoegde overheidsinstanties en dan geldende wetgeving. Dit
mede in het kader van mogelijk milieuvervuiling.

2.6. Inspraak.
Betrokkenen, omwonenden en belanghebbenden
Maatschappelijk draagvlak voor de aanleg van een zonne-energie-installatie is een
voorwaarde. Dit omvat een daadwerkelijke Inspraak in de plannen. De regels daarvoor zijn
nog onvoldoende jk en worden door de gemeenten op uiteenlopende wijze ingevuld:
a. Betrekken van voor omwonenden binnen een straal van 1.000 m hemelsbreed van
de randen van een beoogd zonne-energie-installatie en andere mogelijk
belanghebbenden. Het moet niet aan de initiatief nemers zijn om dit te bepalen.
b. De inspraak omvat schriftelijke voorstellen voor het plan m.b.t. locatie keuze en
landschappelijke inpassing, en schriftelijk vastgelegde inspraak commentaren ,
c. Afspraken, akkoord te bevinden door tenminste 75 procent van de omwonenden en
belanghebbenden om inspraak procedurele geldigheid te hebben, anders dan de
grondeigenaren en exploitanten.
d. Schriftelijke vastlegging en verslaglegging is van belang om het inspraak proces te
kunnen volgen en om na te kunnen gaan of aan de procedurele vereisten wordt
voldaan.
e. Advies en inspraak in de plannen door relevante landschappelijke belanghebbende
organisaties te weten natuurbeschermingsorganisaties, gezamenlijke recreatie- en
horecaondernemers, de landbouworganisaties, de plaatselijke VVV, milieuorganisaties
en door elke gemeente aan te wijzen overige organisaties.
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2.7. Financiële participatie
1. Omwonenden, mits akkoord met de plannen, hebben aanspraak op financiële
participatie, gebaseerd op een nader te definiëren evenwichtige verdeling van het
risico en te behalen rendement. Evenwichtig wil zeggen bijv. tenminste 33,3 procent
van het behaalde rendement en/of de mogelijkheid voor keuze voor een vast bedrag
per hectare zonne-energie-installatie. De opbrengst van zonnestroom kan een relatief
hoog saldo opleveren. De opbrengst varieert van € 22.500 onder SDE tot €70.500/ha
met een SDE in de laatst fase (zie: "Wat levert een zonneweide per ha op?”, auteur
Joanneke Spruijt (WUR), maart 2015).
2. Een (verplicht) voorstel voor financiële participatie moet door een onafhankelijke
accountant en jurist worden beoordeeld met advies aan de betrokken partijen(incl.
potentiële participanten en gemeente ) om te garanderen dat er sprake is van een
transparante evenwichtige verdeling van risico en rendement, inclusief bevoegdheden
en aansprakelijkheid van partijen, stemverhoudingen e.d. Er is immers sprake van (
mede) belegging voor( mede) investeerders resp. participanten.
3. Ter bescherming van de mogelijke aansprakelijkheid van een gemeente vanwege
stimuleren en promotie van participatie ( zie 3.10) is een onafhankelijke beoordeling
van een participatie voorstel door een ter zake deskundige accountant en jurist ook
voor de positie van de gemeente zelf van groot belang. Een parallel kan worden
gevonden bij de aansprakelijkheid van banken die beleggingsproducten aanbieden
en/of promoten.
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3.Inventarisatie huidige situatie en tekortkomingen regelgeving
Het bovenstaande voorstel is gebaseerd op een inventarisatie van de huidige situatie en
geconstateerde tekortkomingen.

3.1 Winstdoelstelling staat voorop en subsidies veel te genereus.
Voor exploitanten van zonneparken en betrokken grondeigenaren geldt duidelijk primair het
economisch/winstbelang, aangejaagd door de SDE+-subsidies. Die winst blijkt onevenredig
groot te zijn. Er is sprake van jaarlijkse huurbedragen voor landbouwgronden waarop
"zonneparken" zijn of worden gerealiseerd van € 5000- 8000 per jaar (Zie: GFActueel van 24
november 2018 "Run op landbouwgrond voor zonneparken "). Verleidelijk voor de
grondbezitters, ze kunnen een enkele uitzondering daargelaten geen hogere inkomsten van
hun grond genereren. Volgens prof. Miro Zeman van de TU Delft, ook genoemd in datzelfde
artikel, levert een relatief bescheiden park van 6 ha met ca. 15.000 panelen overeen periode
van 25 jaar een netto- ("onder de streep")bedrag op van € 5 - 10 Mln op ......
De hoge huurvergoedingen en de (zeer) hoge opbrengsten betekenen in feite een
onmiddellijke verveelvoudiging van de grondwaarde. De Stentor spreekt op 25/11/2019 van
een 'Invasie van energie cowboys’ aan wier grillen de burgers - en gemeenten- zijn
overgeleverd.
Het wijst er op dat de betreffende subsidieregelingen veel te genereus zijn en leiden tot
pervers gedrag, landschappelijke vernietiging, en speculatie in landbouwgronden. Bovendien
verstoren zij de locale landbouwgrondmarkt grondig (zie wederom: GF actueel van 24
november 2018 ). Ieder het zijne, maar maatschappelijk gezien betalen uiteindelijk de burgers
via hun belastingen en stroomprijzen deze o.i. veel te hoge subsidies en kapitaalwinsten.

3.2. Grootste deel van energie wordt door de Industrie gebruikt maar ruimtelijk
probleem van windmolens en zonne-energie wordt bij anderen neergelegd.
In een gemeente als Lochem wordt 80% van de elektriciteit door de industrie verbruikt (nota
Zonne-energie gemeente Lochem juni 2018). Tegelijkertijd dreigen voor de opwekking van
zonne-energie grote delen van het landschap te worden opgeofferd, waarvan de industrie in
directe zin verder geen last heeft. De industrie moet in de eerste plaats daarom zelf voor
grote energie besparing en het duurzaam maken van haar energiebehoefte zorgen zonder
verdere maatschappelijke en ruimtelijke schade en hinder. Met de locale industrie overeen te
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komen doelstellingen (mate van besparing en wijze van eigen opwekking) moeten daarom
een wettelijk verplicht onderdeel zijn van gemeentelijk beleid voor milieu vriendelijk energie
opwekking.

3.3 Zonneladder wordt genegeerd, gemeenten moeten proactief en
aantoonbaar beleidsmatig afwegen waar zonneparken het beste ( minst
slecht) en het slechtst passen, waar ze het meest efficiënt aansluiting vinden
op het elektriciteitsnet èn waar ze de minste landschappelijke - en
natuurschade veroorzaken. Dit in plaats van zich louter te laten meeslepen
door particuliere initiatieven.
3.3.1. "Zonneladder" Tweede kamer Motie Dik-Faber
In mei 2019 nam de Tweede Kamer met ruime meerderheid de motie Dik-Faber aan
ter ondersteuning van het hanteren van de zogeheten "zonneladder". In eerste
instantie als moratorium voor aanleg van “zonneparken” in buitengebieden en op
landbouwgronden, in tweede instantie als richtlijn voor het op regionaal en
gemeentelijk niveau stellen van (prioriteiten voor) locaties voor "zonneparken",
namelijk daar aanleggen waar deze het minst schadelijk zijn en/of verstorend voor het
landschap en de landbouw.
In de zonneladder wordt aangegeven dat landbouwgronden (en dus buitengebieden)
pas als allerlaatste in aanmerking moeten komen als locatie voor zonne-energieinstallaties. Kortom in de nieuwe omgevingsverordening van de provincie moeten
ruimtelijke prioriteiten worden gesteld gebaseerd op de zonneladder.
In de praktijk negeren gemeenten op grote schaal veelal de "zonneladder" en het
advies van RVO omdat het zaken "te ingewikkeld " maakt. Vanwege gebrek aan
ervaring en meer objectieve afweging en omdat iedereen het wiel moet uitvinden,
laten gemeenten na om daadwerkelijke proactief ruimtelijke ordening met betrekking
tot zonne-energie-installaties te plegen. Het getuigt van gemakzucht van gemeenten
om geen wezenlijke afweging te maken en zich te laten leiden door op winstbejag
beluste initiatiefnemers voor zonne-energie-installaties.
3.3.2. Locatiekeuze voor zonneparken hangt nu af van her en der ontstane
initiatieven van individuele grondeigenaren bij gebrek aan regie van Rijk en provincie
en wettelijke ruimtelijke richtlijnen.
Dat leidt tot een het her en der ontstaan van zonne-energie-installaties, die het fraaie
van landschap (van Gelderland) op vele plaatsen verzieken voor een hele generatie.
Immers installaties krijgen een (zogenaamde) "tijdelijke" omgevingsvergunning voor 25
jaar en daarna kan het nog jaren duren voordat de bodem zich heeft hersteld.
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Bij gebrek aan landelijke richtlijnen en provinciale omgevingsverordeningen wordt het
aan gemeenten overgelaten om te bepalen waar zonne-energie-installaties kunnen
worden gevestigd. Een fatsoenlijk en helder afwegingskader ontbreekt. Het leidt
bovendien tot bestuurlijke willekeur, waarbij de ene gemeente andere afwegingen
maakt dan de ander. De provincie dient in haar nieuwe omgevingsverordening een
eind te maken aan deze gang van zaken.
3.3.3 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):
Al in 2016 stelt RVO in haar rapport " Grondgebonden zonneparken, verkenning naar
de afwegingskaders rond locatiekeuze en ruimtelijke inpassing in Nederland ":
Stedelijk versus landelijk gebied, zowel voor zonneparken in of nabij stedelijk gebied als
voor zonneparken in buitengebied zijn o.a. (afwegings)argumenten:
 Locaties in stedelijk gebied zijn in het algemeen kleiner en duurder (hogere
grondprijs).
 In het buitengebied zijn er minder omwonenden (en recreanten), die last
zouden kunnen hebben van systeem.
 (maar) In stedelijk gebied zijn al veel meer aansluitpunten en zwaardere
netten aanwezig.
 Zonne-energiesystemen zijn bouwwerken (!) en zien er zo uit. *)
 Zonne-energie-installatie kunnen beschouwd worden als een vorm van
(energie)teelt of oogst van zonne-energie.
 In het buitengebied is de impact op flora, fauna en ecologie groter dan in
(reeds - grotendeels - ook visueel- verhard /versteend) stedelijk gebied.
 Gronden in buitengebied zijn bedoeld voor voedselproductie (en niet voor
bebouwing).
Als meest geschikte locaties in landelijk gebied worden [ dus] gezien die locaties in landelijk
gebied met [ al] kenmerken van verstedelijking:
 aan de rand van bebouwing of infrastructuur(langs, bij of in infrastructuur),
 erven of bouwblokkenbij agrarische bedrijven,
 in glastuinbouwgebieden, braakliggende gronden met bouw of industriebestemming,
 op het water.
*) dus geen misleidende en verdoezelende terminologie gebruiken als zonneakkers,
zonneparken etc.

3.4. "Tijdelijke" omgevingsvergunningen voor een periode van ten minste een
volgende generatie is een juridisch wangedrocht.
Voor het afgeven van vergunningen voor de bouw van zonne-energie-installaties op plekken
waar ze volgens het bestemmingplan niet zijn toegestaan, wordt gegrepen naar het
instrument van "tijdelijke omgevingsvergunningen” (artikel 2.12, lid 1 e.v. Wabo). Daarin
wordt het toestaan van bouwwerken toegestaan ondank dat ze in strijd zijn met het vigerende
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bestemmingsplan voor een maximale periode van 10 jaar. Dat laatste wordt voor zonneenergie-installatie opgerekt naar maar liefst 30 jaar.
Weliswaar is een uitgebreide vergunningsprocedure noodzakelijk, maar het blijft een juridisch
monstrum en waandenkbeeld. Het kan immers niet zo zijn dat in gebieden waar het plaatsen
van een dakkapel of de bouw van een schuur niet of nauwelijks wordt toegestaan, wel
bouwwerken (het zijn in feite industriële energie-installaties) mogen verrijzen ter grootte van
tienduizenden vierkante meters, tot ca 70 voetbalvelden groot , die het landschap voor de
eerst komende generaties grondig aantasten. Dat heeft niets meer met “tijdelijkheid” te
maken. De in dit verband gehanteerde (“juridische”) veronderstelling dat een zonnepark
bijvoorbeeld na 10 jaar zonder gevolgen weer kan worden verwijderd, is klinkklare onzin. Dat
mag "technisch" het geval zijn, maar het is pure illusie. Na 10 jaar is een park nog lang niet
economisch afgeschreven en het heeft nog niet zijn beoogde rendement opgeleverd. Het
breakeven punt ligt bij ca 15 jaar. Kortom het kan niet na 10 jaar worden weggehaald zonder
grote economische schade.
De gehele procedure is afgestemd op een tijdelijke toestemming voor een periode van 25- 30
jaar. Daarbij komt echter nog een periode van herstel van de bodem. Wageningen
Environmental Research geeft in het rapport “Zonneparken Natuur en Landbouw” aan dat het
minimaal 10 jaar kan duren voordat gronden waar zonneparken worden/zijn gebouwd zich
weer kunnen herstellen (zie ook: "Boerderij "27 augustus 2019 naar aanleiding van rapport
Zonneparken Natuur en Landbouw). Wageningen UR wijst in andere studies op nadelige
effecten op de bodem en het bodemleven onder zonnepanelen op de grond. Er ontstaat
hieronder een microklimaat met verdroging en afname van het organisch stofgehalte .
(Bronnen: Frambach, M., Schurer, B. (2019) “De effecten van grondgebonden zonneparken op de
bodemgesteldheid”. Indicatief bodemonderzoek onder zonnepanelen. Bodem 29(1): 34-36 en Kok, L.,
Van Eekeren, N., Van der Putten, W., Van den Born, G.J., Schouten, T., Rutgers, M.
(2017) “Zonneparken en bodemafdekking: trade-offs of win-win bij energieopwekking en
bodemfuncties?” Bodem 27(4):18-21).

3.5. Gebrek aan provinciale ( en landelijke?) ruimtelijke en landschappelijke
regelgeving ondanks Themakaart, Nota "Gaaf Gelderland” en "Zonnewijzer"
etc.
Het schort aan concrete, duidelijke en hanteerbare regelgeving waar wel en niet zonneenergie-installaties kunnen worden aangelegd en zo ja, op welke wijze en met welke
voorwaarden deze landschappelijk moeten worden "ingepast".
De door de provincie gepubliceerde Themakaart - onderdeel uit de omgevingsvisie Gaaf
Gelderland - voor mogelijke locaties is erg globaal: ruwweg overal toegestaan behalve in
natuurterreinen en gronden met leidingen. Een en ander indiceert dat in veel gebieden (zelfs
in gebieden van het Gelders Natuur Netwerk!!) deze industriematige installaties mogelijk
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zouden zijn "onder voorwaarden". De daarop aansluitende Zonnewijzer voor landschappelijke
inrichting is een zeer nuttig en interessant document, maar voor (te) veel uitleg en willekeur
vatbaar. De adviezen van de nota "Gaaf Gelderland" en de voorwaarden en criteria of een
dergelijk installatie wel of niet in het landschap past en/of kan worden ingepast resp.
aangepast, of zelfs tot twijfelachtige "verrijking" van het landschap leidt, zijn veel te globaal
en arbitrair om in de praktijk toetsbaar en afdwingbaar te zijn. Hierin dient de nieuwe
omgevingsverordening van de provincie duidelijkheid te verschaffen.

3.6. Aanvulling omgevingsverordening Gelderland met betrekking tot het GNN
geeft te weinig houvast.
De provincie Gelderland geeft in haar schrijven van 19 december 2018 een (voorlopige)
aanvulling op de vigerende omgevingsverordening met betrekking tot gebruik van gronden
binnen het Gelders Natuurnetwerk. Deze zegt dat "..... geen nieuwe functies ( bv een
zonnepark ) mogelijk (zijn) tenzij "de negatieve gevolgen van de kernkwaliteiten van het
gebied, de oppervlakte en de samenhang zoveel mogelijk worden beperkt ….” Wat "zoveel
mogelijk" in dit verband betekent blijft vaag en zeer arbitrair, evenals de begrippen
"oppervlakte" en "samenhang".
Verder wordt gesteld: "De overblijvende negatieve effecten op de kernkwaliteiten van het
gebied, de oppervlakte en de samenhang [ moeten] gelijkwaardig worden gecompenseerd”
Welke effecten zijn dat en wat houdt gelijkwaardigheid exact in? Voor de omgeving verziekte
landschappen vallen moeilijk te compenseren en helemaal niet op korte termijn. Bovendien
waar wordt er gecompenseerd? De Achterhoek wordt er niet wijzer van als een aantasting
daar bijvoorbeeld wordt gecompenseerd in de Gelderse Vallei. Ook voor bescherming van
bijzondere flora en fauna als landschappelijk elementen behoren regels duidelijker te zijn.
Dus voor te veel uitleg vatbaar. Dit vergroot de kans op juridische processen . De grote
beleidsruimte is misschien wel gemakkelijk voor de overheidsinstanties en laat ruime
interpretatie toe voor wie het betreft, maar vergroot in het algemeen de rechtsonzekerheid
voor de burger, waarbij de beslissing aan de rechter moet worden overgelaten, in plaats dat
van meet af aan beter duidelijk is wat wel en niet is toegestaan.

3.7. Zonne-energie-installaties zouden doorgaans landschappelijk "inpasbaar"
moeten worden gemaakt.
In de regel gebeurt deze inpassing door hagen, heggen en bomen. Mooi bedacht. Afgezien van
de vraag of dit afschermen van een grootschalige zonne-energie-installatie goed mogelijk is,
duurt het vele jaren ( >5 jaar) voordat een installatie enigszins aan het oog kan worden
onttrokken door voldoende hoge, nieuwe begroeiing met inheemse en passende beplanting.
Dat is al helemaal een kunst bij hogere panelen. En hoe zit het in een flink deel van het jaar
(herfst en winter) als bomen en struiken hun blad verliezen. Zo is "inpasbaar " een "doekje
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voor het bloeden”. Een illustratief voorbeeld is een bepaling die in het beleidskader zonneenergie van de gemeente Lochem wordt genoemd voor een bepaald type grond, beplanting
met berkenbomen. Hoezo afschermen en inpasbaar?

3.8. Op den duur milieuschade in de ondergrond onder zonneparken en
grondwater
Volstrekt onbekend zijn nog de gevolgen van het plaatsen van zonnepanelen voor het milieu.
Duidelijk is de aanwezigheid van zware metalen. Duits onderzoek waarschuwt voor het
neerslaan van zware metalen (en zink van de gegalvaniseerde palen) in de grond en
grondwater tijdens het bestaan van zonneparken en het op den duur verwijderen van de
installaties ("Experten warnen vor giftigen Schwermetallen in Solarmodulen", Stuttgarter
Instituts für Photovoltaik (IPV) en Institut für Sieblungswasserbau, Wassergüte und
Abfallwirtschaft (ISWA) in opdracht van Bundeswirtschaftsministerium, mei 2018). In de drang
om zo snel mogelijk installaties op grote schaal te stimuleren heeft de EU de Solarindustrie
voorlopig vrijgesteld van het gebruik van zware metalen in zonne-energie-installaties. Dit
heeft grote overeenkomsten met het veel te lang bewust toelaten van het gebruik van PFAS
stoffen waar nu - te laat- paniek over is ontstaan. Vergelijk het ook met de
asbestproblematiek, die nu na tientallen jaren nog niet opgelost is. In de nieuwe
omgevingsverordening kan de provincie laten zien dat zij dit soort waarschuwingen niet in de
wind slaat.

3.9 Ontbreken van richtlijnen voor sancties op niet nakomen van voorwaarden
en financiële garanties
Er ontbreken sancties en voldoende financiële en juridische waarborgen om te zorgen dat
verantwoordelijke partijen of hun opvolgers zich daadwerkelijk aan gestelde voorwaarden bij
de bouw en daaropvolgend exploitatie van zonneparken zullen houden resp. of er voldoende
middelen beschikbaar blijven voor onderhoud van beplanting en om een zonne-energieinstallatie aan het einde van de levensduur op te breken. Weliswaar schermen in Holland
Solar verenigde exploitanten met waarborgen, maar dat heeft veel weg van de slager die zijn
eigen vlees keurt. Er dient een onafhankelijke instantie te komen die sancties en borging
regelt en garandeert.
Gemeenten hebben geen of veel te weinig inzicht (en veelal te weinig kennis) om de financiële
positie van exploitanten te kunnen beoordelen en de aansprakelijkheid op lange termijn zeker
te stellen en af te dwingen. Daarbij zij aangetekend dat nu al na de bouw het eigendom van
zonne-energie-installaties vaak wisselt, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheden worden
afgeschermd en daardoor lastig af te dwingen. Wie voorkomt dat een exploitant aan het einde
van de rit zich failliet laat verklaren om aan bijvoorbeeld verwijderingkosten te ontkomen? En
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wie draait dan op voor die kosten? Dit klemt des te meer omdat ondernemers die de
installaties aanleggen zich bedienen van een getrapte en uitgebreide holding- en BV-structuur.
Waarbij het maar de vraag is of er ooit verhaal mogelijk is.

3.10 Aansprakelijkheid gemeenten m.b.t. participaties bij financiering
zonneparken
Gemeenten en exploitanten stimuleren vaak de mogelijkheid voor bewoners voor financiële
deelname in zonneparken. Dat klinkt "politiek" sympathiek en wordt ook in de Code van
Holland Solar, de federatie van exploitanten, gepropageerd.
Of er nu wel of geen prospectusverplichting bestaat voor het uitgeven dergelijke financiële
instrumenten, het inzicht in mogelijke rendementen en (blijvende) gegoedheid van
exploitanten resp. debiteuren ( BV's) is doorgaans beperkt. Het is veelal geheel onduidelijk of
"participanten" qua risico en rendement evenwichtig (zullen) worden behandeld ten opzichte
van andere aandeelhouders, exploitanten en grondeigenaren.
Vanuit haar stimulerende rol en politieke gedrevenheid haalt een gemeente zich mogelijk
onverhoede verantwoordelijkheid, zo niet aansprakelijkheid vanuit betrokkenheid en
(vereiste) zorgplicht, op de hals tegenover bewoners - participanten of investeerders, die het
doorgaans ook aan financiële kennis ontbreekt. Dit kan grote financiële- en
aansprakelijkheidsrisico's met zich meebrengen.
Maatregelen zijn nodig om dit goed te regelen zowel voor overheid als participanten zodat er
een evenwichtige verhouding tussen exploitanten, grondeigenaren en participanten wordt
gecreëerd en gehandhaafd.
Daarom is een onafhankelijke beoordeling van een participatie voorstel door een terzake
deskundige accountant en jurist ook voor de positie van de gemeente zelf van groot belang.

