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Nota van zienswijzen, advies en wijzigingen 
behorende bij het ‘Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken’. 

 

 Openbaar, geanonimiseerd wat betreft individuele natuurlijke personen 

 

25 november 2019 

 

1  Inleiding 

 
Doel 
Deze nota is opgesteld voor besluitvorming over het afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken. Na vaststelling door de gemeenteraad heeft dit 
kader betrekking op nieuwe initiatieven voor zonneparken binnen de gemeente Apeldoorn. De nota geeft een overzicht van ingediende zienswijzen, 
adviezen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de voorstellen tot wijziging van het concept afwegingskader. 
 
Wat vooraf ging 
November 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om te starten met een pilot-traject voor zonnevelden en de uitkomsten 
van de pilotfase te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van een op te stellen afwegingskader voor zonnevelden. 
Op 28 mei 2019 stemde het college van burgemeester en wethouders in met het concept-afwegingskader zonneparken. Het college stelde het 
concept-kader open voor inspraak. 
Het concept-afwegingskader heeft met ingang van 11 juli 2019 ter inzage gelegen. Vanwege de zomerperiode is een langere inspraakperiode 
aangehouden van 10 weken. Tot en met 20 september was er gelegenheid voor het indienen van zienswijzen.  
Op 3 september 2019 hield de gemeente een inspraakavond. Op deze avond presenteerde de gemeente het concept-afwegingskader en was er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook konden ter plekke zienswijzen via een formulier worden ingediend. Hier is één keer gebruik van gemaakt. 
In totaal hebben acht personen / organisaties zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen en ontvankelijk. 
 
Opzet 
In hoofdstuk 2 zijn de zienswijzen beoordeeld. Per zienswijze is aangegeven in hoeverre deze heeft geleid tot voorstellen voor wijziging van het 
concept-afwegingskader. 
In hoofdstuk 3 zijn de bevindingen en adviezen van de Commissie Rumtelijke Kwaliteit opgenomen. Met ook daarbij per advies in hoeverre deze 
heeft geleid tot voorstellen voor wijziging van het concept-afwegingskader. 
Hoofdstuk 4 ten slotte bevat een overzicht van alle voorgestelde wijzigingen.  
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2  Zienswijzen 

De volgende zienswijzen zijn ontvangen. 

  

2.1  Bewoner Loenen. 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 3 september 2019. 
 
Reclamant, bewoner van Loenen, oppert nieuwe (kern)energietechnieken als mogelijk alternatief voor zonneparken. 

 
Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Alternatief kernenergie 
Reclamant vraagt of er gekeken is naar een alternatief voor 500 ha 
zonneparken. Bijvoorbeeld de Molten Salt Reactor (MSR). Volgens 
reclamant betreft dit een volstrekt schone kernreactie (kleinschalig), 
met als voordelen:  

- Schone energie (vrijwel onbeperkt) 
- Geen landschapsverrommeling 
- Geen aantasting van flora en fauna 
- Geen schadelijk residu voor het milieu 
- Geen kernafval (i.v.m. opslag voor 10.000 jaar) 

 

 
De 500ha aan zonneparken in de gemeente Apeldoorn is gebaseerd 
op verwachtingen over de benodigde mix van duurzame 
energiebronnen (de ‘energiemix’) als Apeldoorn op termijn 
energieneutraal wil zijn. Deze energiemix is opgesteld bij het maken 
van de gemeentelijke Uitvoeringsagenda Apeldoorn energieneutraal 
2017-2020. De energiemix kan op basis van nieuwe inzichten wijzigen 
een aangevuld worden met nieuwe technieken. 
Kernenergie heeft inderdaad minder impact op het Nederlandse 
landschap en draagt bij aan terugdringing van CO2 uitstoot.  
 
De verwachting is niet dat op korte termijn kernenergie onderdeel van 
de duurzame energiemix voor de energievoorziening van Apeldoorn 
gaat uitmaken, ter vervanging van zonne-energie; ook niet nieuwe 
technieken als Thoriumcentrales cq gesmolten zoutreactoren: 

• de inzet kernenergie in het algemeen is afhankelijk van 
besluitvorming op rijksniveau; het landelijk afgesloten 
Klimaatakkoord gaat voor de periode tot 2030 niet uit van 
(extra) kernenergie; 

• de genoemde nieuwe technieken zijn nog in een test- en 
ontwikkelfase; toepasbaarheid wordt op korte/middellange 
termijn (eerste decennium tot 20 jaar) niet verwacht;  

• het is nog de vraag in hoeverre de claim van nieuw 
kernenergie-technieken op minder schadelijke rest- en 
kernafval kan worden waar gemaakt; 
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• de kosten van kernenergie voor aanleg, onderhoud, 
ontmanteling van centrales plus opslag van kernafval zijn op 
dit moment hoog; nieuwe technieken vergen 
miljardeninvesteringen; zonne-energie wordt snel kosten-
efficiënter. 

 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 

 

2.2  Solarcentury Benelux B.V., Binnen Parallelweg 10, 5701 PH Helmond. 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 9 september 2019. 
 
Reclamant, ontwikkelaar van zonneparken, acht twee punten niet werkbaar voor de realisatie van een zonnepark. Deze twee punten hebben 
betrekking op het landschapstype de Broeklanden. Op pagina 24 van het afwegingskader zonnepark staan de voorwaarden voor zonneparken in de 
Broeklanden beschreven. Hier staat dat zonnepanelen maximaal 1 meter hoog geplaatst mogen worden en dat er geen hekwerken geplaatst mogen 
worden. 

 

Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Pagina 24 Broeklanden, zonnepanelen maximaal 1 meter hoog: 
De minimale werkbare hoogte van de zonnepanelen boven het 
maaiveld bedraagt volgens reclamant 1,5 meter, anders zullen de 
zonnepanelen zo laag komen te liggen dat er geen licht meer op de 
grond onder de zonnepanelen zal schijnen. Hierdoor zal de 
bodemkwaliteit volgens reclamant achteruit gaan en dat komt de 
biodiversiteit niet ten goede. Reclamant stelt juist in te zetten op het 
verbeteren van de biodiversiteit in de omgeving van het zonnepark. 
Vanuit het oogpunt van Arbowetgeving zal de fysieke ergonomie 
volgens reclamant verslechteren door het lager plaatsen van 
zonnepanelen, per hectare zullen 3.000 tot 4.000 zonnepanelen 
geplaatst worden. Graag zou de reclamant dit aangepast zien in de 
definitieve afwegingskader zonneparken van de gemeente Apeldoorn. 
 

 
Uitgangspunt van de gemeente is dat de waardevolle openheid van 
het landschapstype Broeklanden bescherming verdient door 
opstellingen van zonnevelden laag te houden. Zodat je er royaal 
overheen kunt kijken, in het besef dat lagere opstellingen een groter 
effect kunnen hebben op lichttoetreding tot de bodem dan hogere en 
dat het energetisch (en financieel) rendement mogelijk lager is. De 
formulering van de voorwaarde in het concept-afwegingskader heeft 
daarmee voor de gemeente gegronde reden, maar is tegelijkertijd kort 
en star, zonder mogelijkheid voor maatwerk, namelijk ‘lage opstelling 
van panelen (max 1 m hoog).’ 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het concept-afwegingskader. 
Het uitgangspunt blijft ongewijzigd, maar de formulering wordt 
aangepast: 
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‘Een lage opstelling – maximaal 1 meter hoogte - is vertrekpunt om het 
landschappelijk streefbeeld van de Broeklanden, weids en open (basis 
eis), te behouden. Mocht een initiatiefnemer willen afwijken van de 
hoogte beperking, dan kan er met maatwerk en verantwoordingsplicht 
afgeweken worden van deze maximale hoogte van de opstelling. Dit 
mits de basiseis (weids en open) gewaarborgd wordt; de initiatiefnemer 
dient dit aan te tonen.’ 
 

b. 
Pagina 24 Broeklanden: geen hekwerken 
Verzekeringsmaatschappijen en banken eisen volgens reclamant dat 
een zonnepark afgeschermd dient te worden met een hekwerk, voor 
de beveiliging van de opstallen en voor veiligheidsvoorschriften. Een 
zonnepark betreft een hoogspanningsinstallatie, hier gelden strenge 
eisen met betrekking tot veiligheid, daardoor is het niet wenselijk dat 
personen het terrein zonder toezicht zullen betreden. Als voorbeeld 
noemt reclamant spelende kinderen op het terrein van een 
hoogspanningsinstallatie; iets wat te allen tijden voorkomen zou 
moeten worden; een hekwerk zou helpen om spelende kinderen van 
het terrein te houden. Graag zou reclamant dit aangepast zien in de 
definitieve afwegingskader zonneparken van de gemeente Apeldoorn. 
 

 
Ook deze voorwaarde heeft als reden het beschermen van de 
openheid van het landschapstype Broeklanden. Er zijn alternatieven 
voor hekwerken, zoals bijvoorbeeld omzoming met watergangen, in het 
besef dat ook daar eisen aan verbonden zijn. De uitvoerbaar zal per 
situatie moeten blijken. De voorwaarde staat nu te kort, star en zonder 
duiding geformuleerd in het concept-afwegingskader, namelijk ‘- geen 
hekwerken’ 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het concept-afwegingskader 
door herformulering en nadere duiding van deze voorwaarde. 
 
‘In open landschappen als de Broeklanden is het vanuit ruimtelijke 
kwaliteit zeer wenselijk om geen hekwerken te plaatsen. In die 
gevallen kan een landschappelijke afscheiding de oplossing bieden. 
Bijvoorbeeld een watergang van voldoende breedte en diepte en 
eventueel camerabeheer ten tijde van vorst. Alleen wanneer dergelijke 
oplossingen alsnog fysiek dan wel verzekeringstechnisch niet mogelijk 
zijn is, in overleg en met verantwoordingsplicht, een hekwerk met zo 
min mogelijk zichtbaarheid denkbaar.’ 
 

 

2.3  Bewoner Apeldoorn. 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 18 september 2019. 
 
De zienswijze van reclamant, inwoner van Apeldoorn, beperkt zich tot het gedeelte dat ten zuiden van de A1 ligt (Beekbergsebroek). 
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Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Inzet gemeentelijke gronden 
Een groot gedeelte van de gronden die wordt omsloten door het 
kanaal aan de westzijde, de A1 in het noorden, de A50 in het oosten, 
de Woudweg in het zuiden, is reeds in het bezit van de gemeente en 
kan daardoor volgens reclamant een goede start zijn voor een gebied 
dat volledig in het teken staat van de energietransitie en het nieuwe 
ecologisch gebruik van grond. 
 

 
Deze gedachte sluit aan bij de visie die door de gemeenteraad is 
vastgesteld voor de Beekbergsebroek en daarbinnen de energie-
etalage, het gebied ten zuiden van de A1. In het afwegingskader is dit 
gebied als ‘focusgebied’ beschreven. De gemeente bekijkt inderdaad 
actief naar de mogelijkheid van inzet van eigen grond. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 

b. 
Inrichting gebied en combinaties 
Reclamant doet suggesties voor de inrichting van het betreffende 
gebied en mogelijke combinaties van functies: 
 

• Het gebied wordt ontwikkeld tot een transitie gebied voor 
energie, biologisch/dynamische landbouw, veeteelt, bosbouw 
en tuinbouw met daarin ontspanning/inspannings-
mogelijkheden en voorlichting over dit alles. Als daar een 
biologisch/dynamisch gemengd landbouwbedrijf met een 
gesloten kringloop gevestigd zou kunnen worden is dat 
fantastisch. Een bedrijf met behoorlijke omvang moet 
winstgevend te exploiteren zijn. Uiteraard moet dit bedrijf een 
belangrijke rol spelen in de voorlichting over ons voedsel. 

• Het zou mooi zijn wanneer het gebied zich vanaf de A1 
presenteert als een bijzonder en aantrekkelijk gebied dat 
nieuwsgierig maakt. 

• Dat in het gebied uitsluitend aan de randen ouderwets 
gemotoriseerd verkeer mogelijk is. Dat betekent dat de 
Elsbosweg dus langs de A1 en de A50 gaat lopen en niet meer 
door het gebied. De huidige wegen kunnen worden ingezet in 
de recreatie opzet. 

• Binnen het gebied is uitsluitend elektrische tractie toegestaan. 
• Dat er een experiment met een voedselbos mogelijk moet zijn, 

wellicht in de buurt van het huidige Beekbergerwoud.  

 
Deze zienswijze bevat suggesties van mogelijkheden voor de 
combinatie van functies bij de ontwikkeling van zonne-energie. Ze 
haken aan op de gemeentelijke visie voor Beekbergsebroek en 
daarbinnen de ontwikkeling van een energie-etalage, andere 
verduurzamingskansen en verbetering van natuur- en recreatieve 
waarden. Het zoeken naar combinatie van zonne-energie en andere 
(maatschappelijke) functies heeft ook de voorkeur van de gemeente, 
met als aandachtspunt voldoende draagvlak, betrokkenheid en 
(financiële) uitvoerbaarheid. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
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• Dat er een waterstand mogelijk is die bij deze ontwikkeling 
past. 

• Dat er aan de randen goede parkeergelegenheid is voor 
bezoekers. 

• Het kanaal geschikt wordt gemaakt voor roei- en zeilbootjes 
alsmede kano’s en eventueel voor kleine elektrisch 
aangedreven bootjes. 

• Door het hele gebied een heggenstructuur aan te leggen met 
daarnaast gescheiden wandel-, fiets-, skeeler-wegen. 

• Dat tegen de A1, langs het talud van de Kuipersdijk en de 
Kuipersmaat, een strook panelen ontstaat dat spraakmakend 
is in de energietransitie.  

• Als voorbeeld kan dienen de constructie zoals die is gemaakt 
in het zonnepark Bockelwitz-Polditz aan de Mulde in Duitsland. 
(Schermen van 5 panelen hoog en 9 à 10 breed op ongeveer 2 
meter van de grond) die met de zonnestand mee beweegt. 

• Daarachter velden die worden aangelegd in de vorm van het 
gemeente logo van Apeldoorn. 

• Onder de panelen is plaats voor waterberging met daarbij 
horende beplanting. Dat gebied zou bij voorkeur uitsluitend in 
de late herfst gemaaid mogen worden. Aanleg in etappes is 
wellicht wenselijk in verband met de transport mogelijkheden 
die Liander heeft. 

• Als dit gebied op deze bijzondere wijze ontwikkeld kan worden 
zal dat zeker in Nederland en wellicht ook over de grens veel 
aandacht trekken. 

 
Zie bijlage voor meegezonden afbeeldingen. 
 

c. 
Lokale betrokkenheid 
Reclamant wenst dat de grond in het gebied volledig in eigendom van 
de gemeente komt (dus ook bestaande bedrijven) en dat uitsluitend 
pacht en huur mogelijk is. Dan kunnen plaatselijke wenselijke 
initiatieven voorrang krijgen. Dat is volgens reclamant belangrijk voor 
de werkgelegenheid en de grip op de gewenste ontwikkeling. 
 
Tevens blijft het kapitaal in handen van de gemeenschap en komen 
ook de revenuen bij de gemeenschap terecht. 

 
Bij volledige eigendom van de gemeente is er in het algemeen 
inderdaad sprake van de hoogste vorm van regie door de gemeente 
op de ontwikkeling van zonneparken, onder andere de vorm van 
participatie.  
Het voorliggende concept-kader betreft echter een afwegingskader 
gericht op de proces- en ontwerpvoorwaarden voor initiatiefnemers van 
zonneparken (ook indien de gemeente de initiatiefnemer is). Een 
ontwikkelingsstrategie, bijvoorbeeld de inzet van gemeentelijke 
gronden, maakt van dit kader geen onderdeel uit. 
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Grootschalige energie parken in dit gebied zouden volgens reclamant 
alleen toegestaan mogen worden langs de A1 op voorwaarden dat bij 
de ontwikkeling reeds minimaal 70% particuliere participatie is 
gerealiseerd. Reclamant stelt dat per particuliere deelnemer het belang 
niet groter mag zijn dat 5% van de aanwezige panelen of er kan 
sprake zijn van een energie coöperatie met waarborg voor 
kleinschaligheid. Reclamant stelt voor hiervoor indien mogelijk de 
postcoderoos-systematiek te gebruiken’. 

 
Het afwegingskader gaat uit van het actief streven naar 50% financiële 
lokale deelname. Dit niveau is ambitieus gezien behaalde resultaten bij 
zonneparken elders en sluit aan bij landelijke afspraken van het 
Klimaatakkoord. Verder ophogen naar 70% in het algemeen als eis of 
in het bijzonder voor de Beekbergsebroek / energie-etalage achten we 
als gemeente niet reëel. Uiteraard juicht de gemeente het toe als er bij 
initiatieven sprake is van een hoger of volledig lokale financiële 
deelname. 
 
Er zijn veel manieren mogelijk voor lokaal mee participeren en 
financieren. Het is niet aan de gemeente om een voorkeur uit te 
spreken voor een bepaald instrument, zoals de postcoderoos regeling. 
Daarnaast zal deze regeling slechts een (klein) deel van de participatie 
opgave kunnen invullen. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 
 

 

2.4  Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, p/a De Colignystraat 24, 7315 JE Apeldoorn. 
 

Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 18 september 2019. 
 

Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Vervangen door biomassa 
SWMA is van mening, dat het niet aanvaardbaar is dat het geringe 
aantal ha agrarische grond (ca. 5.000), waarover Apeldoorn beschikt, 
voor een deel wordt bedekt met zonnepanelen. 
Het is volgens SWMA veel slimmer om de geplande 500 ha te 
gebruiken voor energieteelt. Vooral de natte gebieden aan de oostkant 
van Apeldoorn zijn daar heel geschikt voor stelt SWMA aan de hand 
van een tabel hierover. Hieruit blijkt dat de wilg en de populier als 

 
Het voorliggende afwegingskader gaat uit van de eerder door de raad 
bepaalde ambitie voor (snelheid van) de energietransitie in Apeldoorn. 
Het is een afwegingskader met proces- en ontwerpvoorwaarden voor 
nieuwe zonnepark-initiatieven en geen ambitiekader. 
 
De transitie van fossiele naar duurzame energie is één van de grootste 
opgaven waar we voor staan. In de gemeentelijke Uitvoeringsagenda 
Apeldoorn energieneutraal 2017-2020 is aangegeven dat door de 
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energiegewas zeer rendabel zijn. De SWMA wijst op het rapport 
‘Kansen voor de aanleg van wilgenplantages in Nederland’. SWMA 
stelt dat de geoogste biomassa niet verbrand moet worden, maar 
vergast volgens het Fischer-Tropsch proces. Dit proces levert twee 
gassen: waterstof en CO, ook wel synthese-gassen genoemd. SWMA 
geeft aan dat met deze gassen men benzine, diesel, pseudo aardgas, 
kunststof etc. kan produceren. 
 

gemeente Apeldoorn met een zo breed mogelijke aanpak invulling 
gegeven wordt aan de energietransitie. Zo wordt onder andere actief 
ingezet op besparing en opwekking in en op woningen, bedrijven en 
andere gebouwen en worden duurzame vormen van vervoer 
gestimuleerd. Daarnaast is ook grootschalige duurzame 
energieopwekking nodig. Voor opwekking van duurzame energie wordt 
vooralsnog ingezet op onder andere zon, wind én biomassa. Zonne-
energie maakt een aanzienlijk onderdeel uit van de totale energiemix, 
waarbij ingezet wordt op zowel grondgebonden zonne-energie als 
zonnepanelen op daken, maar ze is niet de enige energiebron waarop 
de gemeente inzet. De opgave is groot en urgent. Er wordt dan ook op 
alle onderdelen tegelijkertijd actie ondernomen. 
 
Bij de inzet van biomassa voor de verduurzaming van Apeldoorn zijn er 
verdere keuzes te maken. Steeds meer wordt bekend over de 
(toekomstige) toepassingsmogelijkheden van biomassa voor circulaire 
economie. Ook is er steeds betere kennis over het rendement en de 
effecten van biomassa bij inzet als energieteelt. De opbrengst van 
biomassa per ha is zeer beperkt in vergelijking met andere bewezen 
technieken. Zo is op dit moment de inschatting dat om dezelfde 
opbrengst te leveren van 1 ha zonnevelden er 22 ha biomassa nodig 
zou zijn.  
 
Specifiek landschappelijk nadeel van wilgenplantages als vorm van 
energieteelt is dat bij grootschalige inzet het niet mogelijk is om het 
landschap rondom Apeldoorn open te houden; ze passen op grote 
schaal niet bij de huidige landschapstypen.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 

 

2.5  Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem. 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 19 september 2019. 
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Aard zienswijze 
De provincie geeft aan blij te zijn met de keuze om een dergelijk kader vast te stellen, omdat het duidelijkheid schept naar initiatiefnemers en 
belanghebbenden. De provincie gaat in op de toelichting in het concept-afwegingskader over het provinciebeleid en relatie met de RES. 
 

Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Afwegingskader in relatie tot Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 
De provincie constateert dat het provinciebeleid niet goed, actueel 
genoeg staat vertaald.  
 
Op 19 december 2018 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie 
‘Gaaf Gelderland’ vastgesteld. In de Omgevingsvisie is een versnelde 
energietransitie, gericht op forse vergroting van het aandeel duurzame 
energie en passend bij de Gelderse kwaliteiten, als belangrijk doel 
gesteld.  
 
In de Omgevingsverordening is het toetsingskader voor ruimtelijke 
ontwikkelingen opgenomen. Op 19 december 2018 is de 
Omgevingsverordening geactualiseerd. De regels van de 
Omgevingsverordening zijn goeddeels ‘zone- of gebiedsgericht’ en 
gelden onder meer voor het Gelders Natuurnetwerk, Groene 
Ontwikkelzone, Glastuinbouwclusters en Nationaal Landschap. De 
provincie wijst erop dat initiatieven voor zonneparken moeten 
afgewogen worden tegen de regels die in dergelijke zones/gebieden 
gelden. 
 
In de komende actualisering van de Omgevingsverordening is de 
energietransitie een belangrijk thema. In het licht van de nieuwe 
Omgevingswet zet de provincie in op meer mogelijkheden voor het 
afwegen van (ruimtelijke) belangen. Ook zal in het proces van de RES 
op regionaal niveau bepaald worden hoe de energietransitie vorm 
krijgt. 
 
In het Afwegingskader is het beleid uit de Omgevingsvisie opgenomen, 
waarvan de Themakaart ‘ruimtelijk beleid voor zonnevelden’ een 
onderdeel vormt. De provincie duidt er op dat deze kaart niet is 
bedoeld als toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het biedt 
slechts een globaal overzicht van mogelijkheden ten aanzien van de 

 
Het concept-afwegingskader gaat uit van het kaderstellende beleid van 
de provincie en wijst daarop in hoofdstuk 4 (ontwerp en leefomgeving) 
met nadere uitleg in een bijlage ‘beleid van de provincie Gelderland’. 
De gemeente wil dat hier geen onduidelijkheid over ontstaat of 
interpretatieverschil. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het concept-afwegingskader. 
 
In het document wordt explicieter verwezen naar de rol de rol van 
omgevingsverordening als toetsingskader voor ruimtelijke 
ontwikkelingen en de reikwijdte ervan. De Themakaart ‘ruimtelijk beleid 
voor zonnevelden’ wordt aangehaald als overzicht van mogelijkheden 
ten aanzien van de ontwikkeling van zonne-energie initiatieven. 
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ontwikkeling van zonne-energie initiatieven. Nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen, zoals een nieuw zonnepark, moeten passen in het 
provinciaal beleid zoals vastgelegd in de Omgevingsverordening. 
 

b. 
Relatie RES – afwegingskader 
De provincie geeft aan dat bij het waarmaken van de doelstellingen uit 
de Provinciale Omgevingsvisie de Regionale Energie Strategieën 
(RES) een belangrijk middel zijn. 
 
De provincie vraag een verduidelijking hoe het afwegingskader zich 
verhoudt tot de keuzes die in RES-verband nog gemaakt gaan worden. 
 
 

 
In hoofdstuk 2 (Opgave en ambitie) en hoofdstuk 3 (Proces en 
deelname) wordt kort aandacht besteed aan de verhouding tot de 
komst van de RES.  
In de periode van besluitvormingsprocedure van het afwegingskader 
bevindt zich het RES proces nog in de startfase: het vaststellen van 
een startnotitie, eerste verkenningen en werkateliers met stakeholders. 
De eerdere ambitiebepaling van de gemeente, gemeentelijke 
verkenningen op het gebied van de energietransitie (zoals voor 
windenergie) en dit afwegingskader brengt de gemeente in in het RES-
proces: het gesprek met de andere RES-partners om gezamenlijk te 
komen tot een regionale strategie. De uiteindelijke RES (vaststelling is 
beoogt voorjaar 2021) evenals besluitvorming over de gemeentelijke 
omgevingsvisie kan aanleiding zijn tot aanpassing of aanvulling van 
het kader. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het concept-afwegingskader. 
 
Wat betreft de verhouding tot RES wordt de huidige tekst in de 
afwegingskader aangevuld en geactualiseerd. 
 

 

2.6  Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (deA), Ecofactorij 18, 7325 WC Apeldoorn. 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 20 september 2019. 
 
Aard zienswijze 
DeA stelt het concept afwegingskader met veel genoegen gelezen te hebben en spreekt waardering uit voor het geleverde resultaat. In grote lijnen 
kan deA zich prima vinden in het voorgestelde afwegingskader. Zo deelt deA de Denken & Doen aanpak en onderschrijf deA de zonneladder met de 
kanttekening dat het realiseren van daken (te) langzaam gaat en zonneparken (als uiterste trap) niet kunnen wachten. DeA wenst op het aspect van 
financiële deelname een aanpassing van het concept-afwegingskader; verder vraagt deA verduidelijking in het kader over de ontwikkelingsvisie van 
de energie-etalage Beekbergsebroek. 
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Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Aanscherping op het aspect financiële deelname 
Het afwegingskader dient wat ons betreft aanscherping op het punt 
van financiële deelname. In het afwegingskader (blz. 7) worden nu 
twee voorwaarden geformuleerd: 
1. De initiatiefnemer is verplicht financiële participatie aan te bieden 

aan omwonenden. 
2. Als gemeente leggen we een inspanningsverplichting op om actief 

te streven naar minimaal 50% financiële lokale deelname. 
Waarbij (blz. 8) een aantal varianten van financiële participatie wordt 
genoemd volgens de indeling meeprofiteren, mee-investeren en mede-
eigenaarschap. We zien niet goed hoe deze varianten zich verhouden 
tot de inspanningsverplichting van minimaal 50% lokale deelname. 
 
We zouden het punt van financiële participatie als volgt willen 
aanscherpen: 
De initiatiefnemer is verplicht financiële participatie aan te bieden aan 
omwonenden. 
1. Uitgangspunt is minimaal 50% lokaal mede-eigenaarschap dat als 

eerst vorm van financiële participatie uitgewerkt en aangeboden 
moet worden. 

2. Mocht blijken dat mede-eigenaarschap als vorm van financiële 
participatie niet realiseerbaar is dan dient mee-investeren als vorm 
van financiële participatie uitgewerkt en aangeboden te worden. 

3. Mocht ook mee-investeren als vorm van financiële participatie niet 
realiseerbaar zijn dan dient meeprofiteren als vorm van financiële 
participatie uitgewerkt en aangeboden te worden. 

In lijn met het afwegingskader is ons voorstel te beschouwen als “de 
ladder van financiële participatie” met mede-eigenaarschap als eerste 
(voorkeurs)trede en mee-profiteren als uiterste (minst gewenste) trede. 
 

 
Centraal onderdeel van het afwegingskader zijn voorwaarden voor 
lokale deelname. Financiële deelname kan op verschillende manieren. 
Als gemeente is het streven 50% financiële lokale deelname, zonder 
dat het kader verschillende vormen verplicht vooraf wil opleggen. 
Belangrijkste is dat initiatiefnemer een zorgvuldig proces doorlopen 
met omwonenden, Apeldoorners en/of lokale partijen als een energie 
coöperatie. Met als uitkomst een passende, gedragen en haalbare 
vorm van lokale deelname. Als dat proces leidt tot mede-
eigenaarschap, is dat de sterkste vorm van lokale deelname.   
 
Belangrijk onderdeel van de procesvoorwaarden is dat initiatiefnemers 
duidelijk verantwoording afleggen over dit proces en het resultaat. In 
het concept-afwegingskader wordt over de manier van verantwoording 
geen nadere eisen gesteld, dan het opstellen van een verslag. De 
gemeente is het eens met deA dat een getrapte verantwoording over 
de aflopende vormen van deelname behulpzaam is. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanscherping van het concept-
afwegingskader.  
 
In hoofdstuk 3 (proces en deelname) wordt conform de suggestie van 
deA een getrapte verantwoordingsvorm als vereiste opgenomen. 
 

b. 
Ontwikkelstrategie en coördinatie Beekbergsebroek 
In het afwegingskader wordt het gebied Beekbergsebroek als 
focusgebied benoemd. Voor dit gebied is reeds eerder een 
gebiedsvisie opgesteld. In het afwegingskader wordt gesteld dat er ook 

 
De gemeente streeft naar een integrale en samenhangende 
ontwikkeling van het focusgebied zoals benoemd in het 
afwegingskader: de energie-etalage. De proces- en 
ontwerpvoorwaarden bieden voor de gemeente houvast om een 
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een ontwikkelstrategie en coördinatie nodig is. We citeren (blz. 35) 
“Omdat zonnevelden moeten bijdragen aan de verdere 
doorontwikkeling van het landschappelijke kader van de 
gebiedsontwikkeling Beekbergse Broek is er een ontwikkelstrategie en 
coördinatie nodig. Het is immers niet wenselijk dat, gezien de 
doelstellingen die geformuleerd zijn in de Ontwikkelvisie, er een 
wildgroei aan zonnevelden gaat ontstaan dat zonder samenhang wordt 
ontwikkeld. Een ontwikkelvisie die samen met partijen die 
belangstelling hebben, de gebiedsbewoners en de gemeente kan 
worden opgesteld.”. 
 
We onderschrijven het pleidooi voor een ontwikkelstrategie en 
coördinatie om wildgroei te voorkomen. Daarnaast dient in onze ogen 
de energie-etalage meer te zijn dan alleen zonnevelden. Zoals nu 
geformuleerd in het afwegingskader wordt echter niet duidelijk wie 
deze ontwikkelvisie gaat of dient op te stellen. We veronderstellen een 
rol voor de gemeente. Onze suggestie is om dit expliciet te benoemen. 
 

coördinerende rol te spelen wanneer meerdere initiatieven zich 
aanmelden in het focusgebied na vaststelling van het afwegingskader. 
Gesprekken tot nu toe tussen gemeente en partijen die interesse 
hebben getoond voor zonnepark-ontwikkeling in het gebied hadden 
slechts een verkennende status. Wanneer (meerdere) initiatiefnemers 
naar voren treden is de inzet van de gemeente om in een 
coördinerende rol met partijen te komen tot een gezamenlijke visie en 
ontwikkelstrategie.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het concept-afwegingskader 
dat de gemeente een coördinerende rol heeft. 
 

 

2.7  Natuurmonumenten Zuid-Veluwe en IJsselvalei, mede namens de Gelderse Natuur  en Mileufederatie (GNMF), Noordereinde 60, 1234 ZS ‘s-
Gravenland. 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 20 september 2019. 
 
Aard zienswijze 
Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie geven aan voorstander te zijn van duurzame energie, waar zonne-energie onderdeel 
van uitmaakt. Tegelijkertijd pleiten de organisaties voor zorgvuldige inpassing van zonne-energie in natuur en landschap. Het vaststellen van een 
beleid zoals uw gemeente met dit (concept) afwegingskader beoogt te doen, is in de ogen van de organisaties een goed middel om de plaatsing van 
grote zonneparken zorgvuldig te reguleren. De denkrichting van dit concept afwegingskader is goed volgens Natuurmonumenten en GNMF:  
bijvoorbeeld is goed te lezen dat uitgegaan wordt van de zonneladder. Wel hebben de belangenorganisaties op onderdelen van het kader 
zienswijzen. 

 

Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Relatie met omgevingsvisie 
Natuurmonumenten en GNMF vragen of dit afwegingskader onderdeel 

 
Op dit moment bereidt de gemeente zich voor op het opstellen van een 
omgevingsvisie. Raadskaders met ruimtelijke bepalingen zoals het 
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zal uitmaken van de omgevingsvisie. Wat is de relatie? 
 

afwegingskader zonneparken worden gezien als bouwstenen voor de 
omgevingsvisie in wording. De omgevingsvisie kan op haar beurt 
aanleiding zijn om bestaande kaders bij te stellen en te actualiseren. In 
het koersdocument voor de omgevingsvisie, inmiddels vastgesteld 
door de gemeenteraad op 14 november 2019, is de energietransitie 
benoemd als belangrijk thema.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 

b. 
Zon op dak afdwingen 
Op pagina 13 van het concept-afwegingskader staat dat de voorkeur 
uit gaat naar zonnepanelen op daken. Volgens het afwegingskader 
wordt dit behaald door het opwekken van zonne-energie met gebouw 
gebonden installaties zoveel mogelijk te stimuleren. 
Natuurmonumenten en GNMF zijn in de eerste plaats voor 
zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, maar bijvoorbeeld 
ook boven grote parkeerplaatsen (bij industrieterreinen, supermarkten 
en/of sportclubs). Dit heeft weinig effecten op natuur en landschap en 
verdient dan ook de maximale inzet volgens de organisaties.  
Alhoewel het stimuleren een goed begin is, pleiten zij daarnaast ook 
voor een actievere aanpak. Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 
september gaf de projectleider aan dat de gemeente niet kan 
afdwingen dat er zonnepanelen worden gelegd op daken die niet van 
de gemeente zijn. Op dit moment gelden volgens Natuurmonumenten 
en GNMF inderdaad beperkte mogelijkheden om toepassing van 
zonnepanelen op daken of elders in de bebouwde omgeving af te 
dwingen. De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in zijn 
brief aan de Tweede Kamer van 23 augustus 2019 aangegeven dat de 
Minister van Binnenlandse Zaken een wijziging van het Besluit 
bouwwerken en leefomgeving (Bbl - opvolger van het Bouwbesluit 
2012 onder de Omgevingswet) in procedure zal brengen waarmee 
gemeenten meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van 
daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te 
dwingen. Graag zouden de organisaties zien dat waar mogelijk door 
de gemeente Apeldoorn wordt afgedwongen dat er zonnepanelen op 
daken en boven parkeerplaatsen worden geplaatst van burgers en 

 
In Apeldoorn is sprake van een actieve aanpak. Sinds 2017 helpt 
Taskforce Zonne-energie met succes het stimuleren van grootschalige 
opwek van zonne-energie. Verder kunnen burgers gebruikmaken van 
Energiek Apeldoorn. Er bestaan diverse regelingen vanuit de 
gemeente, zoals Energiefonds, subsidieregeling collectieve 
zonnedaken en lening particulieren voor zonnepanelen. De 
mogelijkheden die de zonneladder van het rijk en de aangekondigde 
aanpassingen van het Besluit bouwwerken en leefomgeving bieden 
voor het afdwingen worden door de gemeente Apeldoorn in 
beschouwing genomen. Kanttekening hierbij is dat het voornamelijk 
gaat om nieuwbouw.  
 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat op 1 januari 2019 in totaal 13,4 MWp 
(circa 14.000 zonnepanelen) is geïnstalleerd in Apeldoorn. Een groei 
van 146% t.o.v. 2018 en ruim meer dan het landelijke gemiddelde van 
71%. Ook in 2019 zijn al een aantal daken met zonnepanelen 
gerealiseerd. Er is een plan van aanpak in voorbereiding om als 
Apeldoorn koploper dakgebonden zonne-energie te worden als 
gemeente. Zonnepanelen boven parkeerplaatsen zijn juridisch ook 
zonneparken. Daar waar mogelijk wordt hiervoor een vergunning 
verleend.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het afwegingskader, door een 
informatief tekstkader toe te voegen over de inzet van de gemeente op 
het gebied van zon op dak. 
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bedrijven. 
 

c. 
Biodiversiteit borgen 
Op pagina 10 van het concept wordt aansluiting bij de leefomgeving 
als centraal uitgangspunt genoemd. Natuurmonumenten en GNMF 
zouden graag zien dat het centrale uitgangspunt niet alleen is 
aansluiten bij en voorts beschermen van, maar ook bijdragen aan 
verbeteren van de omgevings- en landschapskwaliteit. Zo kan een win-
win situatie ontstaan, waarmee niet alleen de klimaatcrisis maar ook 
de biodiversiteitscrisis aangepakt kan worden. Op pagina 15 van het 
afwegingskader wordt wel gesproken over het beschermen van de 
biodiversiteit. De projectleider gaf op de informatiebijeenkomst aan dat 
een vorm van participatie van de omwonenden en andere belang-
hebbenden ook toe kan zien op biodiversiteit. Als voorbeeld werd de 
plaatsing van een bijenkast genoemd. 
 
Natuurmonumenten en GNMF zouden graag zien dat de gemeente 
naast de genoemde middelen actief inzet op een verbetering van de 
biodiversiteit. De organisaties wijzen als voorbeeld op de 
literatuurstudie van de Wageningen University and Research (WUR) 
en de hiervoor genoemde brief van de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat van 23 augustus 2019. Zoals hierin is aangegeven 
kan een zonnepark bijdragen aan verhoging van biodiversiteit. De 
focus is vooral vegetatie, insecten en een aantal vogelsoorten. 
Natuurmonumenten en GNMF stellen dat in de praktijk dit bij 
zonneparken in veel gevallen te weinig aandacht krijgt. Cruciaal voor 
een combinatie zonnepark en biodiversiteit is dat er voldoende licht en 
water op de bodem blijft komen.  
 

 
Het thema biodiversiteit en bodemkwaliteit bij zonneparken - ook wat 
betreft de kansen voor insecten en vogelsoorten - verdient terecht 
aandacht.  
 
Bescherming kwetsbare gebieden 
Belangrijkste slag in het afwegingskader en het provinciebeleid is het 
aanwijzen van gebieden waar vanwege landschaps- en natuurwaarden 
zonneparken niet kansrijk worden geacht. Verder zijn de 
ontwerpvoorwaarden van het kader er op gericht dat bij beëindiging 
van een zonnepark in de toekomst er per saldo landschap ‘geoogst’ is. 
Wij zien het realiseren van zonnevelden als middel om te bouwen aan 
ons landschap zoals dat is omschreven in het Groot Apeldoorns 
landschapskookboek. 
 
Bodem 
Wat betreft de bodem kan door gedeeltelijk afscherming van de bodem 
van zonlicht en regenwater een effect op de bodemkwaliteit door 
zonneparken niet volledig worden uitgesloten. 
Bij het opstellen van het concept-afwegingskader hebben we als 
gemeente de Omgevingsdienst Veluwe IJssel de meest actuele 
inzichten laten inventariseren over het mogelijke effect op 
bodemkwaliteit, onder andere met medewerking van de WUR. De 
effecten op termijn zijn niet exact aan te geven, maar er zijn signalen 
dat goed ingerichte zonneparken juist ook een veilige haven voor 
biodiversiteit kan zijn. Uit recente studies blijkt dat de biodiversiteit 
vaak toeneemt, omdat er meer variatie ontstaat in natte- en droge 
plekken en schaduw en lichtinval. Ook ontstaan corridors voor kleinere 
dieren om van het ene gebied naar het andere te gaan. Bij de bouw 
kunnen wel maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de 
bodem te behouden, zoals het aanbrengen van rijplaten om de 
bovenlaag niet teveel te verdichten. Er ontstaat een ander 
microklimaat, maar dit is niet persé beter of slechter.  
De inventarisatie en de daarbij opgedane contacten hebben er tevens 
toe geleid dat we als gemeente de bodemkwaliteit van zonneparken in 
de praktijk willen monitoren en er hiertoe ook mogelijkheden zijn. Voor 
de opzet en toepassing van een monitormethode lopen op dit moment 
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de voorbereidingen. 
 
Vergunningverlening 
In het kader van de procedure voor vergunningverlening van een 
zonnepark dient ecologisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de 
effecten van het zonnepark op natuur. Dergelijk onderzoek wordt 
uitgevoerd door een deskundig bureau en getoetst door de gemeente 
ecoloog. Getoetst wordt aan de Wet natuurbescherming en de 
Omgevingsvisie en -verordening. Het onderzoek maakt als bijlage deel 
uit van de ruimtelijke onderbouwing voor de te verlenen 
omgevingsvergunning. De kwaliteit van de bodem onder en rondom de 
zonnepanelen moet altijd per situatie bekeken worden. Dit is onder 
andere afhankelijk van de ondergrond en de startsituatie (grasland, 
akkerbouw etc).  
De wetgeving op het gebied van de milieueffectrapportages, 
waaronder het Besluit milieueffectrapportage, wordt toegepast. Bij de 
procedure van een zonnepark dient een MER-beoordelingsbesluit 
genomen te worden op basis van een MER-aanmeldnotitie. Dit besluit 
geeft de inhoudelijke motivering of sprake is van belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu, waarvoor een milieueffectrapport gemaakt 
moet worden. Daar wordt de bodem bij betrokken. Ook in de ruimtelijke 
onderbouwing bij de vergunningverlening dient het aspect te worden 
meegewogen.  
 
Ervaring met de mogelijkheden in de praktijk 
In het inrichtingsplan van een zonnepark kan op verschillende 
manieren rekening worden gehouden met de combinatie 
bodemkwaliteit, natuur en landschap, zo leerde ons de praktijk in 
pilotprojecten en van elders. Voor de gemeente is aandacht hiervoor 
een uitgangspunt in de bespreking met initiatiefnemers. Eventuele 
nadelige effecten worden zo veel mogelijk voorkomen. Voorbeelden 
die we kennen uit de pilot-projecten voor zonneparken in Apeldoorn in 
het afgelopen jaar zijn onder andere: 

• ruimte laten tussen de rijen panelen en in de ‘nok’ van 
oostwest opstellingen, waardoor licht en regenwater de bodem 
kan bereiken; 

• voorkomen dat het regenwater onbedoeld uit het gebied 
stroomt, zodat het op een natuurlijke wijze in de bodem kan 
infiltreren; 
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• bijdragen via met de groene inrichting van zonneparken, onder 
andere in de vorm van bloeirijk grasland; 

• versterken van de aanwezige boomstructuur langs 
ontginningslijnen (struwelen, hakhoutsingels); 

• het versterken van de ecologische waarden van de zone langs 
waterlopen (aanleg van poelen en een plas-dras zone);  

• passeerbare omheiningen voor kleine zoogdieren. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

d. 
Gebiedsfonds 
Natuurmonumenten en GNMF noemen als voorbeeld om biodiversiteit  
te borgen de verplichting tot het instellen van een gebiedsfonds waarin 
jaarlijks revenuen van het zonnepark in worden gebracht. Een 
commissie gaat vervolgens bepalen waarin in de omgeving 
geïnvesteerd kan worden (landschap, speeltuin, …). 
 

 
De gemeente staat niet negatief tegenover het oprichten van een 
gebiedsfonds, als initiatief van zonnepark-initiatiefnemer en 
bijvoorbeeld dorpsgemeenschap / omwonenden. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

e.  
Beheer en beëindiging 
De organisaties vragen meer aandacht voor het bij de zonneparken 
bijdragen aan verbetering van de biodiversiteit. Hierbij is vooraf 
vastleggen van afspraken bij de vergunningverlening volgens hen van 
belang en essentieel daarbij ook het beheer van het zonnepark. Het 
kan volgens Natuurmonumenten en GNMF daarbij raadzaam zijn 
afspraken te maken over de handhaving van bepaalde ecologische of 
landschapselementen ná beëindiging van het zonnepark. 
 
Alleen het inzaaien van een bloemrijk mengsel is volgens 
Natuurmonumenten en GNMF onvoldoende; essentieel daarbij is het 
beheer. Het langdurig beheer van het zonnepark zou dan ook direct bij 
het ontwerp meegenomen moeten worden volgens de organisaties. 
(Wageningen Environmental Research Report (april 2019), 2945, p. 
8,9, 20 e.v.) 
 

 
De kwaliteit van een zonnepark en bijdrage aan natuurwaarden en 
landschap hangt inderdaad af van het beheer en de wijze van 
beëindiging. Er zijn mogelijkheden om bepalingen op te nemen in de 
vergunning of anderszins afspraken hierover te maken. De intentie van 
de gemeente is dat hier aandacht voor is, maar het kader laat zich 
daar niet over uit.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het afwegingskader over 
beheer en beëindiging. 
 

f. 
Tenminste 20% tussen opstellingen onbedekt 

 
Voldoende licht en water toetreding binnen het zonneveld (de 
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Op pagina 15 van het afwegingskader wordt gesproken over een 
bedekking van het zonnepark met maximaal 60% zonnepanelen (de 
opstelling). Natuurmonumenten en GNMF zien daar graag aan 
toegevoegd dat tenminste 20% van het oppervlak doorheen het hele 
zonneveld (dus tussen de opstellingen) onbedekt moet blijven, dit ten 
behoeve van de toetreding van licht en water op de bodem.  

opstelling) is van belang. Tegelijkertijd is een hard minimum 
percentage daaraan verbinden lastig, verstarrend in het zoeken naar 
oplossingen per initiatief. E.e.a. is ook afhankelijk van de gekozen 
hoogte van de opstellingen en richting.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het afwegingskader. Een 
percentage tussen opstellingen wordt niet opgenomen, maar de 
mogelijkheid van voldoende licht- en watertoetreding worden als 
algemeen uitgangspunt opgenomen. 
 

g. 
Hoogte opstellingen 
Op pagina 15 van het concept-afwegingskader wordt de hoogte van 
het zonnepark genoemd als belangrijk aspect. Natuurmonumenten en 
GNMF willen hierbij benadrukken dat de gewenste hoogte van een 
zonnepark per locatie zal verschillen. De organisaties stellen dat het 
veelal van belang is of men over het park heen kan kijken. Daarnaast 
is inkleden in ‘schaamgroen’ niet passend in elk landschap, maar 
eroverheen kunnen kijken is ook niet overal noodzakelijk (denk aan 
industrieterreinen en langs snelwegen). Hierbij merken de organisaties 
op dat kleurschakering in het landschap ook van belang is, naast, 
hoogte, wijze van opstelling e.d. Hierbij moet volgens 
Natuurmonumenten en GNMF bestaand reliëf gerespecteerd worden. 
 

 
Hoogte is één van de aandachtspunten, in samenhang met het 
voldoende recht doen aan de kwaliteiten van de landschapstypen. Dit 
aspect heeft de aandacht in het voorliggende afwegingskader. Het 
landschapstype ‘Broeklanden’ is weids en open en vraagt om lagere 
paneelopstellingen. Kampenlandschappen zijn kleinschaliger en 
intiemer, met stevige houtsingels. Hier kunnen panelen hoger liggen, 
omdat ze minder in zicht zijn. Ook binnen een bepaald landschapstype 
blijft de opstelling maatwerk. De organisaties noemen terecht aspecten 
als de schakeringen binnen het landschap en reliëf. Inderdaad varieert 
dus de gewenste hoogte. 
 
Onze ervaringen met mogelijke oplossingen in de pilot-zonneparken, 
zijn onder andere: 

• richting van de velden volgen de historische 
verkavelingsopzet; 

• hoogte en dichtheid van de beplanting, met toepassing van in 
de winter bladhoudende inheemse soorten; 

• door niet alle velden tegen elkaar aan te leggen en een ruime 
afstand tussen de velden aan te houden blijven de grotere 
open ruimten van de broeklanden met elkaar verbonden. 

 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

h. 
Alternatieven voor omheining 

 
Hekwerken hebben vanuit het oogpunt van landschap en natuur 
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Er wordt in het concept-afwegingskader ook gesproken over passende 
hekwerken. Natuurmonumenten en GNMF zouden echter bij voorkeur 
geen hekwerk geplaatst zien dat het zicht erg hindert, maar een 
afscheiding waar zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke barrières. Goede opties zijn volgens de organisaties 
bijvoorbeeld houten palen met om de twintig centimeter een draadje, 
geflankeerd door her en der wat begroeiing, (niet exotische) 
beplanting, water, ‘natuurlijke’ afrastering, etc. Waar een hekwerk toch 
noodzakelijk wordt geacht is het volgens Natuurmonumenten en 
GNMF mogelijk dit ‘weg te stoppen’ in opgroeiende beplanting. 
Tevens is het van belang volgens de organisaties om zorg te dragen 
voor veilige passeerbaarheid voor fauna, zowel bovenlangs als 
onderlangs afscheidingen. 
 

inderdaad niet de voorkeur. Toch kunnen ze vanwege de (financiële) 
haalbaarheid van een zonnepark onontkoombaar zijn. Om een 
zonnepark te kunnen verzekeren is een hekwerk, haag of watergang 
waar continue water in staat noodzakelijk. Houten palen met een 
draadje voldoen hier niet aan.  
Daar waar mogelijk pleiten we als gemeente in gesprek met 
initiatiefnemers voor alternatieven, met name bij open 
landschapstypen. Het punt is onderwerp van gesprek bij het 
startgesprek met de gemeente en CRK. 

 
In het geval van een hekwerk of haag moet deze 
verzekeringstechnisch veelal minimaal 2 m hoog zijn. Hier kunnen 
dieren niet overheen. Er kunnen wel onderdoorgangen worden 
gerealiseerd voor dieren. De pilot-zonneparken leerden ons dat dit 
mogelijk is op te nemen in het inrichtingsplan. In het ontwerp 
afwegingskader staat dit als ontwerpvoorwaarde opgenomen bij het 
thema hekwerken en poorten.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader dat de 
voorkeur uitgaat naar het voorkomen van hekwerken waar mogelijk.  
 

i. 
Tijdelijkheid: verwijderingsplicht 
Op pagina 6 van het concept-afwegingskader staat dat het gaat om 
tijdelijkheid en dat de maximale termijn bij vergunningverlening is 
gesteld op 25 jaar. Natuurmonumenten en GNMF pleiten ervoor dat 
vooraf bij de verlening van de vergunning en in het beleid wordt 
vastgelegd dat er na afloop van deze termijn een 
verwijderingsverplichting geldt. De projectleider gaf in de 
informatiebijeenkomst aan dat dit inderdaad niet als eis is 
uitgeschreven in het kader.  
Natuurmonumenten en GNMF achten het echter wel in het belang van 
de natuur en het landschap dat dit goed vooraf geregeld wordt:  
- voor het zonnepark komt er immers minder licht op de bodem; 
- in samenhang met een andere verdeling van het water via minder 

planten(wortels), zal dit leiden tot minder bodemleven, lagere 
organische stofgehalten en een afname van 
bodemvruchtbaarheid; 

 
Uitgangspunt bij vergunningverlening voor zonneparken is tijdelijkheid 
en een verwijderingsplicht. Het concept-afwegingskader is hier niet 
duidelijk over. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader. Het 
uitgangspunt van verwijderingsplicht wordt toegevoegd, zoals dit als 
bepaling in vergunningen dient te worden opgenomen. 
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- de toets op verleenbaarheid van de vergunning wordt uitgegaan 
van de tijdelijkheid van 25 jaar, wat weer minder plantschade zou 
moeten opleveren; echter de plantschade duurt volgens 
Natuurmonumenten en GNMF voort als het zonnepark na afloop 
van de termijn niet wordt verwijderd. 

 

j. 
Status voorwaarden 
Vanaf blz 22 van het concept-afwegingskader worden voorwaarden 
genoemd per schaalniveau en deelgebied. In de beschrijvingen is 
volgens Natuurmonumenten en GNMF echter niet altijd duidelijk of het 
werkelijk om voorwaarden gaat, of om richtlijnen of adviezen. De 
organisaties stellen dat het belangrijk dat wél helder te maken:  
- wanneer iets een voorwaarde is, moet een ontwikkelaar zich er 

aan houden; 
- in andere gevallen werkt een richtlijn of advies beter, het biedt 

ruimte voor innovatie, om te leren van andere zonneparken en om 
samen met de omgeving of de gemeente passende oplossingen te 
bedenken. 

 

 
De ontwerp-voorwaarden in het kader zijn bedoeld als uitgangspunten. 
In specifieke situaties kan maatwerk leiden tot afwijking of eventueel 
compensatie, maar alleen als die voldoende verantwoord en duidelijk 
gemotiveerd wordt 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader. Bij de 
inleiding hoofdstuk 4 (blz 10) en paragraaf ‘ruimtelijke inpassing’ (blz 
15) wordt een nadere duiding toegevoegd van de status van 
ontwerpvoorwaarden. 
 

 

2.8  Bewonersgroep ZonneGroen Loenen 
 
Datum zienswijze 
De zienswijze is ingediend op 20 september 2019. 
 
Aard zienswijze 
Ontwikkelaar Solarcentury heeft het voornemen kenbaar gemaakt om een zonnepark te willen ontwikkelen nabij de Molenallee bij Loenen. Dit heeft 
geleid tot de ‘bewonersgroep ZonneGroen’. De bewonersgroep dient een zienswijze in. Om deze kracht bij te zetten zijn in Loenen en soms 
daarbuiten handtekeningen verzameld, van mensen die de zienswijze onderschrijven. De zienswijze brief gaat vergezeld van 13 handtekeningen. 
 
Als bewoners van het (buiten)gebied in en rond Loenen geeft de groep aan te begrijpen dat iedereen in het land, en daarbuiten, aan zet is om een 
bijdrage te leveren aan de energietransitie. De bewonersgroep is voorstander van zonnepanelen op daken en het nemen van initiatieven voor 
duurzame warmtewinning. Zij vinden echter ook dat het verduurzamen van onze samenleving weloverwogen moet plaatsvinden. In dat kader maakt 
de bewonersgroep zich zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving voor mens en dier in de toekomst. Om die reden willen de bewoners als 
bewonersgroep ZonneGroen Loenen graag zienswijzen indienen op het concept-afwegingskader.  
 
De bewonersgroep geeft daarbij aan dat het niet als doel heeft om nu bezwaar te maken tegen concrete initiatieven in de directe leefomgeving. Het 
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afwegingskader moet volgens de bewonersgroep richtlijnen dan wel handvatten geven om goede afwegingen te kunnen maken voor/tegen de 
ontwikkeling van zonneparken in de gehele gemeente, zo ook in de omgeving van Loenen. De bewonersgroep geeft aan daarom getracht te hebben 
een brede zienswijze te formuleren die kan gelden voor het niveau waarop het afwegingskader is bedoeld.  
 
De zienswijze van de bewonersgroep betreft 3 niveaus:  
1. het ambitieniveau voor de ontwikkeling van zonneparken; 
2. de bepaling van potentieel kansrijke ontwikkelgebieden voor zonneparken; 
3. de inpassing van zonneparken in het landschap en het langjarig beheer. 
 
De met de zienswijze meegezonden flyer is als bijlage opgenomen. 
 

Inhoud van de zienswijze Beoordeling en conclusie 

a. 
Opgave is teveel voor Apeldoorn 
De bewonersgroep redeneert dat de ambitie van de gemeente is 
gesteld op 500 ha zonneparken, welke voor 2050 zouden moeten 
worden ontwikkeld in een gebied dat volgens de gemeente 5.000 ha 
(50 km2)groot is. Dit betekent 10% van dit gebied. Wanneer wordt 
uitgegaan van de verhouding 60:40 (opp panelen: opp 
inpassingsmaatregelen), zoals is aangegeven in het kader betekent dit 
dat 800 à 850 ha grond (= ruim 16%) van de potentieel kansrijke 
gebieden van bestemming zal wijzigen van landbouw/ agrarisch naar 
zonneparken.  
Tot nu toe is volgens de bewonersgroep gebleken dat parken van 15 à 
20 ha het hoogst haalbare is. Dit betekent dat er 45 à 50 parken in het 
aangewezen gebied moeten worden ontwikkeld. In een bijgaand 
kaartje geeft de bewonersgroep ter illustratie aan waar het dan over 
gaat in het gebied ten zuiden van knooppunt Beekbergen.  
 
Apeldoorn is weliswaar een grote (opp/inwoners) gemeente, maar door 
de Veluwe, de kroondomeinen én door vele andere waardevolle 
landschappen is het gebied dat mogelijk geschikt is voor zonneparken 
verhoudingsgewijs klein stelt de bewonersgroep. Meerdere 
buurgemeenten hebben volgens de bewonersgroep veel meer 
(potentieel geschikte) oppervlakte ten opzichte van het aantal 
inwoners, maar veel minder grootse ambities. De bewonersgroep pleit 
er daarom voor om de ambitie in breder, regionaal of provinciaal, 
verband in te vullen. 

 
Het voorliggende afwegingskader gaat uit van de eerder door de raad 
bepaalde ambitie voor (snelheid van) de energietransitie in Apeldoorn. 
Het is een afwegingskader met proces- en ontwerpvoorwaarden voor 
nieuwe zonnepark-initiatieven en geen ambitiekader. 
 
Het klimaat verandert en fossiele brandstoffen raken op. De transitie 
van fossiele naar duurzame energie is één van de grootste opgaven 
waar we voor staan. Zoals onder meer in de Uitvoeringsagenda 2017-
2020 aangegeven wordt door de gemeente Apeldoorn met een zo 
breed mogelijke aanpak invulling gegeven aan de energietransitie. Zo 
wordt onder andere actief ingezet op besparing en opwekking in en op 
woningen, bedrijven en andere gebouwen en worden duurzame 
vormen van vervoer gestimuleerd. Daarnaast is ook grootschalige 
duurzame energieopwekking nodig. Voor opwekking van duurzame 
energie wordt ingezet op onder andere zon, wind en biomassa. Zonne-
energie maakt een aanzienlijk onderdeel uit van de totale energiemix, 
waarbij ingezet wordt op zowel grondgebonden zonne-energie als 
zonnepanelen op daken. De opgave is groot en urgent. Er wordt dan 
ook op alle onderdelen tegelijkertijd actie ondernomen. Dakgebonden 
zonne-energie wordt door de gemeente gestimuleerd, onder andere 
via EnergiekApeldoorn en de Taskforce Zonne-energie. Het 
gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd. 
Om de opgave van de energietransitie te halen is, zo blijkt onder 
andere uit de uitvoeringsagenda 2017 – 2020, een groot oppervlak aan 
zonneparken nodig. Inderdaad is daarbij de orde grootte van 500 ha 



Nota van zienswijzen, advies en wijzigingen ‘Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken’ – 26 november 2019         21  

 

 
Mocht het ter discussie stellen van deze ambitie onvoldoende passen 
in het specifieke onderwerp dat voorligt in het afwegingskader 
zonneparken, dan stelt de bewonersgroep voor om e.e.a. te zijner tijd 
bij het vaststellen van de op handen zijnde omgevingsvisie (i.h.k.v. de 
omgevingswet) nogmaals te heroverwegen. 
 

benodigde zonneveld netto in 2050 genoemd. Bruto is daar inderdaad 
800 à 850 ha uit af te leiden. 
 
De opgave is dusdanig groot dat niet kan worden volstaan met alleen 
dakgebonden zonnepanelen. Ook zonneparken kunnen een wezenlijke 
bijdrage leveren en zijn nodig. Daarbij zijn we ons er van bewust dat de 
energietransitie betekenis zal krijgen voor de leefomgeving. Duurzame 
energie opwekking heeft effect op de omgeving. Er is, in lijn met de 
ladder voor duurzame verstedelijking, onderzoek uitgevoerd naar de 
behoefte aan zonne-energie, in hoeverre deze behoefte ingevuld kan 
worden met zonnepanelen op daken en in hoeverre er potentiele 
locaties zijn voor zonneparken binnen bestaand stedelijk gebied. 
Conclusie uit het onderzoek is dat de totale reële potentiële capaciteit 
binnen het bestaand stedelijk gebied voor het faciliteren van 
opwekking van zonne-energie de komende tien jaar in Apeldoor fors 
minder bedraagt dan de behoefte de komende tien jaar. Een deel van 
de resterende behoefte zal in het buitengebied moeten worden 
gerealiseerd. De reeds vergunde zonneparken voorzien bij realisatie 
voor een deel in de resterende behoefte, maar voor slechts een deel. 
 
Het afwegingskader heeft geen limiet gesteld in hectares per initiatief. 
Ervaring bij de pilotprojecten wijst uit dat op voorhand initiatieven 
afwijzen op maat niet wenselijk is als er bereidheid is te kijken naar 
inpassingsmaatregelen. De bereidheid van de initiatiefnemer hiertoe is 
vooral bepalend gebleken voor de kansrijkheid. Bijvoorbeeld door oude 
kavelstructuren en ontginningslijnen te respecteren, boomstructuren te 
versterken en ecologische versterking toe te passen bij waterlopen. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het concept-afwegingskader. 
Toegevoegd wordt dat toekomstige besluitvorming over ambities in de 
energietransitie aanleiding kunnen zijn tot aanpassing van het 
afwegingskader. 
 

b. 
Toeristisch-/recreatieve waarde 
De bewonersgroep is van mening dat de druk op ons waardevolle 
landschap (te) groot zal zijn, waardoor ook rekening moet worden 
gehouden met economische schade. De bewonergroep neemt de 

 
Zonneparken hebben invloed op de omgeving, ook voor de beleving 
door recreanten en toeristen. Directe nabijheid van recreatieterreinen, 
campings en/of vakantieparken doen een extra beroep op die 
inpassing ter plaatse. Het afwegingskader biedt met de opgenomen 
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stelling in dat door een onevenredig groot deel van het landschap te 
industrialiseren veel toeristische-/recreatieve waarde verloren gaan zal 
gaan.  
 

ontwerp- en procesvoorwaarden hiervoor voldoende mogelijkheden. 
Zonneparken kunnen ook bijdragen aan de versterking of herstel van 
de landschapsstructuur en recreatieve waarde door groenontwikkeling 
om het zonneveld en als bijvoorbeeld in samenspraak met de 
omgeving recreatieve routes of educatieve plekken onderdeel van het 
inrichtingsplan worden. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

c. 
Te beperkte kennis over ecologische effecten 
Er is volgens de bewonersgroep nog te beperkt wetenschappelijk 
onderbouwde kennis beschikbaar om de (blijvende?) schade aan flora, 
fauna en bodem te kwantificeren. 
 

 
Zie de reactie bij zienswijze 2.7c 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

d. 
Toepassing ladder / geen verspilling landbouwgrond 
De zonneladder wordt naar het inzien van de bewonersgroep niet 
gevolgd zoals dat logischerwijze mag worden verwacht. In deze 
vroege fase van invulling geven aan energietransitie (specifiek zonne-
energie) wordt volgens de bewonersgroep direct ingezet op trede 4 - 
productieve landbouwgrond. Hoewel de bewonersgroep zegt zich te 
realiseren dat sommige treden parallel zullen lopen, past dit (nog) niet 
in de volgordelijkheid wat de groep betreft. De bewoners denken dat 
er, binnen de gemeentegrenzen maar ook daarbuiten, nog vele 
onbenutte kansen liggen op treden die meer voor de hand liggen. 

 
Het voorstel van de bewonersgroep is om tot 2030 actief in te zetten 
op mogelijkheden en kansen die nog onbenut zijn op treden 1, 2 en 3 
en zeer terughoudend te zijn met het inzetten van trede 4 – 
productieve landbouwgronden, zoals de zonneladder dit ook aangeeft. 
De bewonersgroep denkt daarbij aan (potentiële) bedrijventerreinen 
die mogelijk al in bezit zijn van de gemeente, niet meer in gebruik 
zijnde defensie terreinen of volle afvalopslaglocaties (bijv Attero 
Voorst).  
 

 
Met zonneparken ontstaat een nieuwe claim op de schaarse ruimte. Dit 
brengt keuzes met zich mee die effect kunnen hebben op overige 
functies. Met de inzet van onder andere een taskforce zon, 
energieloket en stimuleringsinstrumenten zet de gemeente op dit 
moment effectief in op de lagere treden van de zonneladder. Maar hoe 
succesvol ook, een beroep op het buitengebied van de gemeente 
Apeldoorn blijft noodzakelijk. Willen we de meest kwetsbare 
landschapstypen en natuur ontzien én zet Apeldoorn in op forse 
energiebesparing en opwek in de bebouwde omgeving, dan is 
daarnaast ook grootschalige duurzame opwek in het buitengebied met 
landbouwgrond nodig. Niet alleen onze gemeentelijke 
Uitvoeringsagenda Apeldoorn energieneutraal, maar ook de provincie 
en het landelijke Klimaatakkoord gaan daarvan uit. De komende jaren 
blijven we als gemeente monitoren hoe besparing en opwek in de 
bebouwde omgeving zich ontwikkelt en wat de behoefte van inzet in 
het buitengebied is. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat ingeschatte oppervlak voor 
zonneparken landelijk een klein deel betreft van de totale 
landbouwgrond. De agrarische sector en de primaire productie van 
voedsel, voer en/of grondstoffen wordt daarmee niet in onevenredige 
mate aangetast. Ook in de gemeente Apeldoorn, met een stedelijke 
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energievraag en verhoudingsgewijs weinig landbouwgrond, is het 
beslag van landbouwareaal – tot 2030 ingeschat op zo’n 250 ha netto 
– in verhouding een beperkt aandeel. Planologisch worden 
zonneparken voor tijdelijk vergund zijn en blijft de agrarische 
bestemming behouden. 

Het actuele beeld van de agrarische sector in Apeldoorn is er vooral 
één van bedrijfsbeëindiging en verbreding, waarbij ingezet wordt op de 
combinatie met andere functies, zoals bijvoorbeeld recreatie, en 
kleinschalige groei. Schaalvergroting doet zich slechts in beperkte 
mate voor. Mede gelet op dit beeld willen wij ons inzetten voor een 
duurzame, toekomstbestendige agrarische sector in Apeldoorn met 
voldoende economische potentie. Wij zijn momenteel in gesprek met 
de agrarische sector om tot een perspectief te komen dat daar aan 
gaat bijdragen. Tegelijkertijd ligt er vanuit het algemeen belang ook de 
opgave van de energietransitie. Ons streven is en blijft aan beide 
belangen zo goed mogelijk recht te doen. Innovatie en experimentele 
initiatieven, waaronder dubbelgebruik van zonnepanelen en landbouw, 
juichen we toe. Eigenaren van agrarische grond maken uiteraard zelf 
de afweging of zij hun agrarische grond willen inzetten voor het 
opwekken van energie en dus voor een zonnepark. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

e. 
Afstand bewaren tot waardevolle landschappen 
In het afwegingskader is aangegeven welke gebieden kansrijk worden 
geacht voor de ontwikkeling van zonneparken. De basis voor deze 
afweging is gelegd door specifieke, waardevol geachte, landschappen 
uit te sluiten. De bewonersgroep stelt dat de grens tussen waardevolle 
landschappen en niet waardevolle landschappen hard is getrokken in 
het kader: een gebied is WEL of NIET geschikt voor de ontwikkeling 
van zonneparken.  
De bewonersgroep is van mening dat de aantasting van landschap 
door zonneparken, dat grenst aan enken, beekdalen  of landgoederen, 
van grote invloed zal zijn op de beleving van waardevolle gebieden. 
Toeristische routes, wandel-/fietspaden, etc, lopen vaak door deze 
grensgebieden. 

 
Ligt een beoogd zonnepark in tegen of nabij kwetsbare 
landschapstypen, natuurwaarden, beschermd dorpsgezicht en/of 
dorpskommen dan is dat nadrukkelijk een aandachtspunt voor het op 
te stellen inrichtingsplan. Binnen de gemeente Apeldoorn zijn deze 
kwetsbare overgangen vlug aan de orde, te zien aan de kaart in het 
concept-afwegingskader op blz 17.  
Met dit afwegingskader kiezen we als gemeente inderdaad voor 
proces- en ontwerpvoorwaarden per situatie te komen tot een plan dat 
goed rekening houdt met de omgeving, eerder dan bescherming en 
uitsluiting via zonering. Initiatiefnemers dienen, om in aanmerking te 
komen voor een vergunning, in een ruimtelijke onderbouwing hier 
aandacht aan te besteden. Verder is onze ervaring dat het aankomt op 
maatwerk per ontwikkeling en er ook kansen zijn om aansluitingen met 
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Het voorstel van de bewonersgroep is om in het gebied dat kansrijk 
wordt geacht voor zonneparken een zonering aan te brengen. Tot 
2030 zou, na onze aanbeveling zoals hierboven genoemd, actief 
moeten worden gezocht in gebieden die zo ver mogelijk van 
waardvolle landschappen verwijderd liggen. 
De bewonersgroep stel dat in 2030, wanneer er toch al een evaluatie 
is gepland, kan worden bezien in welke mate dit tot succes heeft geleid 
en de ambitie is ingevuld. Op dat moment zou ook kunnen worden 
bezien of de ontwikkeling van zonneparken inmiddels is ingehaald 
door innovatieve technologische ontwikkelingen, die meer opoffering 
van schaarse m2 in ons landschap onnodig maken. 
Hiermee wordt volgens de bewonersgroep voorkomen dat in de 
beginfase al schade wordt berokkend aan de omgeving direct 
grenzend aan de waardevolle landschappen.  
 

de omgeving met de komst van een zonnepark te verbeteren. Door het 
aanbrengen of herstellen van groene randen en de overgangen op de 
juiste plekken van het zonnepark kan de landschappelijke kwaliteit in 
de omgeving verbeteren. Een voorbeeld is het aanbrengen van 
randbeplanting tussen zonneveld en enk, zodat deze weer z’n 
oorspronkelijke landschappelijke begrenzing krijgt. Bijvoorbeeld een 
enkwal, met opgaande beplanting, een houtwal. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

f. 
Kookboek 
Het Groot Apeldoorns landschapskookboek is weliswaar geen 
vastgesteld beleid maar wordt in dit kader wel genoemd. De 
bewonersgroep is van mening dat dit kookboek veel waardevolle 
handvatten biedt om nadrukkelijk als leidraad te noemen in het 
afwegingskader.   
 

 
Naast welstandsnota en beeldkwaliteitsplan hebben de Kookboeken 
als doel inspiratie te bieden aan initiatiefnemers en belanghebbenden  
om puur vanuit het perspectief van landschappelijke waarde extra 
kwaliteit te realiseren dan in de basis wordt gevraagd. De Kookboeken 
vormen geen hard toetsingskader. Wel beschouwen we het Groot 
Apeldoorns landschapskookboek inderdaad als een waardevol 
instrument in het gesprek tussen initiatiefnemers, belanghebbenden 
zoals omwonenden en gemeente om kwaliteit te bevorderen. 
De rol van het Kookboek blijkt al impliciet in het concept-
afwegingskader doordat veel omschrijvingen (het streefbeeld en 
voorwaarden) bij de afzonderlijke landschapstypen rechtstreeks 
afkomstig zijn uit het kookboek.  
Als gemeente zullen we initiatiefnemers en belanghebbenden hier op 
wijzen en het Kookboek en bijbehorende kaarten ter beschikking 
stellen. De aandacht voor de betekenis van Welstandnota, 
beeldkwaliteitsplan en Kookboek is in het concept-afwegingskader te 
summier. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het afwegingskader. Een 
passage wordt toegevoegd waarin de betekenis van Welstandsnota, 
beeldkwaliteitsplan en het Kookboek voor zonnepark-initiatieven wordt 



Nota van zienswijzen, advies en wijzigingen ‘Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken’ – 26 november 2019         25  

 

aangegeven. 
 

g. 
Evaluatie 
De bewonersgroep stelt dat mocht tijdens de evaluatie in 2030 blijken 
dat de realiteit achterblijft bij de ambitie en zonneparken nog steeds de 
beste oplossing blijken, dan alsnog kan worden besloten de 
ontwikkelzone uit te breiden in de grensgebieden. 
 

 
Zie ook zienswijze 2.8e 
Als gemeente wachten we niet tot 2030 om te evalueren. Dit gebeurt 
ook tussentijds: in het algemeen als onderdeel van de monitoring van 
energietransitie in Apeldoorn en wanneer daartoe aanleiding is vanuit 
andere beleidstrajecten zoals de omgevingsvisie, Regionale 
energiestrategie (RES) en/of bijstelling van het provinciebeleid. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

h. 
50% draagvlak 
Op dit moment lijken volgens de bewonersgroep initiatieven 
grotendeels gestuurd door opportuniteit en commerciële belangen. De 
bewonersgroep stelt dat boeren een interessante (huur)prijs voor 
grond krijgen geboden door partijen die niet uit onze omgeving, en 
soms zelfs uit het buitenland, komen. Maatschappelijk draagvlak is 
vaak beperkt. Inmiddels spreekt ook de provinciale- en rijksoverheid 
zich volgens bewonersgroep hier kritisch over uit. Zie o.a: 
https://www.destentor.nl/arnhem/gelderland-wil-geen-zonnepanelen-
meer-op-weilanden~af673517/ en http://edepot.wur.nl/475349 (m.n, 
paragraaf 6.2).  
Het afwegingskader ziet financiële participatie in het zonnepark c.q. 
het vormen van een eigen energiecoöperatie als één van de sleutels 
om gedragenheid van bewoners in de directe omgeving te 
waarborgen. De bewonersgroep stelt dat de initiatiefnemer slechts 
een, niet nader vastgelegde, inspanningsverplichting heeft om 
participatie tot stand te brengen. In de fase van besluitvorming wordt 
door de Raad besloten of aan de inspanningsverplichting wordt 
voldaan.  

 
De bewonersgroep is van mening dat minimaal 50% van de deze 
belanghebbende bewoners het, nadrukkelijk en bewust, eens zou 
moeten zijn met de ontwikkeling van het park.  
 

 
Zie ook zienswijze 2.6a 
 
Voldoende acceptatie van initiatieven voor grootschalige duurzame 
elektriciteitsopwek is een belangrijke voorwaarde in de energietransitie. 
Als gemeente willen we hier echter geen cijfermatige 
resultaatsverplichting aan koppelen. Objectieve draagvlakpeiling is in 
de praktijk erg lastig. Zowel door initiatiefnemers als door de 
gemeente. Het risico is groot op een averechts effect van bureaucratie 
en perverse prikkels zoals afkoopgedrag. Gekozen is voor het 
opnemen van procesvoorwaarden voorafgaand aan de reguliere 
wettelijke ruimtelijke ordeningsprocedure inclusief een 
verantwoordingsplicht via verslaglegging voor initiatiefnemers. 
 
Dit kader is mede een resultaat van lessen uit pilot-trajecten en 
consultatie van betrokkenen om inzicht te krijgen aan welk type 
voorwaarden behoefte is en draagvlak voor bestaat.  
Verder voorziet de benodigde ruimtelijke ordeningsprocedure, voor 
verlening van een omgevingsvergunning in besluitvorming door 
gemeenteraad als gekozen volksvertegenwoordiging. Daarbij zijn er  
mogelijkheden voor het kenbaar maken van zienswijzen en 
mondelinge inspraak bij de gemeenteraad (Politieke Markt Apeldoorn). 
Voor de gemeenteraad zijn dat belangrijke middelen om inzicht te 
krijgen in het draagvlak. Zie ook bij zienswijze 2.8i. 
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Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

i. 
RO-procedure te eenvoudig 
De bewonersgroep geeft aan dat het concept-afwegingskader er vanuit 
gaat dat zonneparken kunnen worden gerealiseerd met een tijdelijke 
bestemmingswijziging. Hierbij wordt in de ogen van de bewonersgroep 
een eenvoudige procedure, zonder uitgebreid inspraak traject, 
doorlopen.  

 
De WABO-procedure, met de benodigde verklaring van geen 
bedenkingen door de gemeenteraad, zien we als een gepaste 
procedure met voldoende mogelijkheid voor belanghebbenden om 
schriftelijk en mondeling in te spreken, zienswijzen vooraf kenbaar te 
maken aan de gemeenteraad en in beroep te gaan. Uitleg hierover is 
in de concept-afwegingskader te summier opgenomen. 
 
Nadere uitleg over de procedure: 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan voor het gebruiken 
van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit 
een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en 
wethouders zijn bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, 
nadat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen 
te hebben.  
 
De gemeenteraad kan op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit 
omgevingsrecht categorieën van gevallen aanwijzen waarin een 
verklaring niet is vereist. Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de 
‘Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo’ 
vastgesteld. In deze notitie heeft de gemeenteraad de categorieën van 
gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen 
niet is vereist. De mogelijke nieuwe initiatieven voor zonneparken 
waarop het afwegingskader na vaststelling door de raad van 
toepassing zal zijn vallen niet onder de categorieën van gevallen van 
de bovengenoemde notitie. Daardoor is een verklaring van geen 
bedenkingen van de raad vereist. Dat betekent dat een ontwerp-
omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken op 
besluit van de gemeenteraad voor een ieder ter inzage wordt gelegd 
en dat er gelegenheid is voor het indienen van zienswijzen. Deze 
zienswijzen en beoordeling door het college wordt vervolgens aan de 
raad voorgelegd voor de overweging om een definitieve verklaring van 
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geen bedenkingen af te geven. Het advies van het college voor het 
ontwerp-verklaring en de definitieve verklaring van geen bedenkingen 
worden vooraf aan de raadsvergaderingen besproken in de Politieke 
markt Apeldoorn (PMA). Dan is er gelegenheid voor een ieder om 
mondeling in te spreken. Tegen het besluit tot verlening van de 
omgevingsvergunning staat ten slotte de mogelijkheid tot beroep open. 
 

Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het afwegingskader. Als 
informatieve bijlage wordt een toelichting op de WABO-procedure 
opgenomen. 
 

j. Tijdelijkheid en planschade regeling 
Belanghebbenden worden door de beperkte procedure buitenspel 
gezet is de mening van de bewonersgroep: door de tijdelijkheid van de 
bestemming, wordt de mogelijkheid om aanspraak te maken op de 
planschade regeling bijna onmogelijk gemaakt.  
 

 

Het afwegingskader beoogt dat een zonnepark op een zorgvuldige, 
kwalitatief goede wijze wordt ingepast in de omgeving. Indien echter 
belanghebbenden van mening zijn dat ten gevolge van de 
omgevingsvergunning voor een zonnepark financiële schade ontstaat, 
zoals een waardedaling van hun woning, dan biedt de Wet ruimtelijke 
ordening (artikel 6.1) de mogelijkheid een planschadeverzoek in te 
dienen bij het college. 

Uit jurisprudentie zijn rechtelijke uitspraken bekend dat bij een tijdelijke 
afwijking van een bestemmingsplan er juridisch geen sprake is van 
vermogenschade; een aanvrager komt dan niet in aanmerking voor 
tegemoetkoming in planschade; echter deze jurisprudentie heeft 
betrekking op tijdelijkheid van hoogstens 5 jaar.  

Wij gaan er als gemeente van uit dat een termijn van 25 jaar wel kan 
leiden tot planschade (vermogensschade). Het is aan de rechter om 
dat uiteindelijk te bepalen. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

k. Tijdelijkheid van 25 jaar 
Tegelijkertijd wordt aangegeven dat het ná de vastgestelde periode 
nog steeds mogelijk is om het bestemmingsplan aan te passen zodat 
een zonnepark permanent mogelijk blijft. De bewonersgroep ziet dit als 
een oneerlijke procedure, waarbij omwonenden worden gepasseerd, 

 
Zie ook zienswijzen 2.7e en 2.8i. 
 
Het concept-afwegingskader geeft onvoldoende duidelijk aan wat er bij 
de tijdelijkheid van de vergunning inhoudt bij afloop van de termijn. 
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omdat men te zijner tijd (over 25 jaar) gewend is aan de situatie, dan 
wel ‘niet beter weten’. Hierdoor zou dan, bij de definitieve 
bestemmingswijziging, weinig weerstand meer te verwachten zijn. De 
bewonersgroep vindt dat de gemeente lef moet tonen en in deze fase 
de normale procedure voor een bestemmingsplan-wijziging moet 
doorlopen. Een andere oplossing kan volgens de bewonersgroep zijn 
om te bepalen dat na 25 jaar de grond de originele (agrarische) 
bestemming voor een periode van (bijvoorbeeld) 25 jaar zal 
terugkrijgen. 
 

 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader. 
 
Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat binnen 25 jaar 
het zonneveld met alle toebehoren geheel van het perceel moet zijn 
verwijderd en het perceel weer geschikt is voor agrarisch gebruik. In 
het geval van landbouwgrond behoudt het perceel ook de agrarische 
bestemming. Er wordt uitsluitend voor het zonnepark in de 
aangevraagde vorm afgeweken van de agrarische bestemming. 
 

l. 
Afstands- en tijdsbepalingen zonneparken 
De bewonersgroep geeft aan dat in het concept-afwegingskader niets 
is opgenomen over de onderlinge afstand tussen zonneparken, noch 
over minimale afstand van zonneparken tot tuinen/woningen. De druk 
op het landschap, maar zeer zeker ook op de betrokken bewoners, 
kan daardoor volgens de bewonersgroep in sommige gebieden zeer 
groot worden. Waar bewoners juist acceptatie hebben opgebracht voor 
één zonnepark in hun directe woonomgeving, vrijwaart hen dat zeker 
niet van een volgende ontwikkeling misschien nog dichterbij stelt de 
bewonersgroep.  
Technisch en qua kosten is het logisch volgens de bewonersgroep om 
zonneparken te realiseren dichtbij de gebruikers. Dit heeft echter ook 
tot gevolg dat bewoners aan de randen van de dorpen, worden 
geconfronteerd met significante veranderingen in hun woonomgeving. 
De onzekerheid óf - maar gezien de ambitie van de gemeente - meer 
wanneer er (nog) een zonnepark zal komen, blijft continu aanwezig 
stelt de bewonersgroep. Hiermee wordt volgens de bewonersgroep het 
woongenot van bewoners aan de rand van de dorpen en in het 
buitengebied in ernstige mate aangetast.  
De bewonersgroep stelt voor om de onderlinge fysieke afstand tussen 
zonneparken én de termijn waarop een nieuw initiatief in de directe 
omgeving mag starten vast te stellen op: 500 meter en niet binnen een 
periode van 3 jaar. De bewonersgroep beredeneert dat deze afstand 
tussen parken is ingegeven doordat het dan vrijwel onmogelijk is dat 
bewoners vanuit meerdere zijden van hun woning direct zicht hebben 
op een zonnepark.  
De afstand van een zonnepark tot een particulier perceel (tuin) zou 

 
Zie ook zienswijze 2.8e. 
 
Net zoals bij het beschermen kwetsbare landschappen, natuur, 
beschermde dorpsgezichten, dorpskommen en cultuurhistorische 
elementen kiest dit afwegingskader niet voor  afstands- en tijdsnormen 
tussen parken en ten opzichte van particuliere percelen. Het kader is 
beperkt in het opgeven van kwantitatieve cijfermatige normen om een 
te boekhoudkundige manier van toetsen te voorkomen, met daarbij de 
schijn van algemeen toepasbare objectieve ‘af te vinken’ regels die het 
zoeken naar kwalitatieve oplossingen en maatwerk in de weg staat.  
Naast de wettelijke verplichting om bij vergunning verlening een goede 
ruimtelijke onderbouwing aan te leveren, geven we de voorkeur aan in 
hoofdzaak kwalitatieve sturing door de in het kader opgenomen 
proces- en ontwerpvoorwaarden.  
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
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volgens de bewonersgroep minimaal 50 meter moeten bedragen, tot 
het eerste zonnepaneel minimaal 100 meter. 
 

m. 
Participatie inpassing borgen 
De bewonersgroep wijst er op dat in het concept-afwegingskader geen 
eisen zijn gesteld aan participatie van omwonenden, anders dan 
financiële deelname. Ook participatie door meedenken/-werken bij de 
inpassingsmaatregelen in landschap, is volgens de bewonersgroep 
denkbaar. In het concept afwegingskader is deze vorm van participatie 
niet genoemd. Ook zijn er geen financiële voorwaarden gekoppeld aan 
de inpassingsmaatregelen in het landschap.  
Het voorstel van de bewonersgroep is om te waarborgen dat 
omwonenden actief (dus niet alleen door inspraak) worden betrokken 
bij het proces, bijvoorbeeld door co-creatie. De kosten voor 
landschappelijke inpassing moet worden geborgd door het bedrag voor 
uitvoering van deze maatregelen, te koppelen aan de totale investering 
voor het park. De bewonersgroep stelt voor om bijvoorbeeld 3% van 
de totale investering, met een minimum van bijvoorbeeld € 10.000/ha 
(bedrag en % nader te onderbouwen door kostendeskundige op dit 
vakgebied) 
 

 
Lokale deelname hoeft zich inderdaad niet te beperken tot meedenken 
in het proces of financieel meeprofiteren. De bewonersgroep wijst 
terecht op andere mogelijkheden, naast deze vormen van participatie. 
Er zijn ook voorbeelden denkbaar van het actief mee vormgeven en 
uitvoeren van inpassingsmaatregelen in het landschap of 
(maatschappelijke)activiteiten voor bij de aanleg en/of beheerfase. Ook 
op die manier kan er zeggenschap ontstaan en invloed uitgeoefend 
worden door omwonenden. Dit staat onvoldoende vermeld in het 
concept-afwegingskader. 
Net als bij afstandsbepalingen willen we als gemeente terughoudend 
zijn in het opleggen van financiële verplichtingen voor onderdelen van 
het zonnepark, wel achten we het wenselijk als initiatiefnemers 
openheid van zaken geven over hun investeringen in landschappelijke 
inpassing en maatschappelijke activiteiten in samenwerking met  
omwonenden. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het afwegingskader over een 
derde categorie deelname, van actief mede vormgeven, naast 
financiële participatie en procesdeelname. 
 

n. 
Behoud of versterking biodiversiteit 
De bewonersgroep is van mening dat bij de inpassing van 
zonneparken in het landschap nauwelijks aandacht wordt besteed aan 
flora en fauna.  
De bewonersgroep stelt de volgende aanvullingen voor:  
De biodiversiteit in het zonnepark, maar ook in een gebied van 100 
meter rondom het park, mag volgens de bewonersgroep niet worden 
beperkt en moet zo mogelijk versterkt (20%?). 
 

 
Zie ook 2.7c, 2.7f, 2.8e en 2.8l 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 

o. 
Omheining zo beperkt mogelijk 
De bewonersgroep acht het ongewenst dat zonneparken voor (groot) 
wild ontoegankelijk worden, als gevolg dat, wegens risico op schade 

 
Los van de passeerbaarheid van kleinere diersoorten (zie ook 
zienswijze 2.7h) is de toegang tot het gebied van met de 
zonnepanelen-opstelling binnen de omheiningen in de vorm van 
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door vandalisme, zonneparken moeten worden voorzien van een 
hekwerk. Het door hekken omheinde gebied moet om deze reden 
volgens de bewonersgroep zo klein mogelijk worden gehouden. 
Afhankelijk van het (aantoonbaar door onderzoek) voorkomend wild in 
de directe omgeving van een park moeten volgens de bewonersgroep 
faunapassages in de hekken worden aangebracht. De bewonersgroep 
stelt dat omzomende beplantingen wel behoren tot het park, maar 
buiten de hekken moeten blijven. 
 

hekwerken voor groot wild beperkt tot niet mogelijk. Waar hekwerk 
onvermijdelijk is pleiten we als gemeente voor toegankelijkheid voor 
groot wild in een groene beplantingszone op het zonnepark eromheen. 
Ook achten we doorgangen voor groot wild tussen de deelvelden 
uitgangspunt. Dit staat nog niet opgenomen in het concept-
afwegingskader. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijzen leidt tot aanvulling van het afwegingskader. Toegang 
van groot wild in doorgangen tussen deelvelden van een zonnepark is 
uitgangspunt. 
 

p. 
Beplanting / biodiversiteit 
Beplantingen die worden aangebracht om het park uit het zicht te 
halen moeten volgens de bewonersgroep gebiedseigen zijn en gericht 
op behoud, nog beter versterking, van de biodiversiteit. De 
ontwikkeling van kruidenvegetatie met zoveel mogelijk 
(gebiedseigen)variatie, moet volgens de bewonersgroep worden 
gestimuleerd.  
De bewonersgroep is van mening dat voor elk initiatief een plan voor 
(minimaal) het behoud en zo mogelijk versterking van de biodiversiteit, 
opgesteld door een aantoonbaar deskundige, een vereiste moet zijn.  
 

 
Gebiedseigen beplanting is een voorwaarde bij toetsing door de 
gemeente.  
Zie ook zienswijze 2.7c 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 

q. 
Beheerplicht. 
Op dit moment is uitgangspunt dat een zonnepark 25 jaar wordt 
geëxploiteerd. Gedurende deze periode moet het park worden 
onderhouden. De bewonersgroep geeft aan zich over het onderhoud 
van het kapitaal (de panelen) geen zorgen te maken, wel over de het 
overige deel van het park, dat grotendeels buiten de omheining zal 
liggen (zie punt 3c). De stelling van de bewonersgroep is dat dit alleen 
kosten veroorzaakt, waar geen rendement tegenover staat.  
De bewonersgroep redeneert dat de huidige initiatiefnemers  
investeerders zijn, géén beheerders. Na aanleg zal het park naar 
verwachting van de bewonersgroep worden verkocht, dan wel 
overgedragen, aan een beheermaatschappij; deze 
beheermaatschappij zal gebruik maken van aannemers die het 
onderhoud gaan uitvoeren.  

 
Zie ook zienswijze 2.7e en 2.7i 
 

Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt mede tot aanvulling van het afwegingskader over 
beheer en beëindiging. 
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De bewonersgroep gaat ervan uit dat bij overdracht/verkoop van een 
zonnepark van de investeerder naar de beheerder, de beheer-
/onderhoudsverplichting volgens de vastgestelde plannen, een 
voorwaarde blijft.  
 

r. 
Beheer door lokale partij 
De bewonersgroep gaat ervan uit dat bij overdracht/verkoop van een 
zonnepark van de investeerder naar de beheerder, de beheer-
/onderhoudsverplichting volgens de vastgestelde plannen, een 
voorwaarde blijft.  
De bewonersgroep stelt voor als vereiste op te nemen dat het 
onderhoud moet worden uitgevoerd door een lokale partij 
(hoofdvestiging binnen een straal van 10 km). Hierdoor is enige 
betrokkenheid volgens de bewonersgroep beter gewaarborgd. 
 

 
Het werken met een lokale partij heeft inderdaad voordelen, tegelijk 
hebben we te maken met een geliberaliseerde markt. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het afwegingskader. 
 

s. 
Beheer-/onderhouds- en monitoringsplan 
De bewonersgroep stelt voor om ook een beheer-/onderhouds- en 
monitoringsplan voor de gehele periode van exploitatie te eisen. Dit 
deel van het plan moet volgens de bewonersgroep vooral gericht zijn 
op aantoonbare (meten!) ontwikkeling van de biodiversiteit. Wanneer 
de biodiversiteit zich niet positief ontwikkeld dan stelt de 
bewonersgroep dat de beheermaatregelen moeten worden bijgesteld 
zodat verbetering optreedt.  
 
 

 
Zie ook zienswijze 2.7e 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader over 
beheer en beëindiging. 
 

t. 
Beheer: gemeentelijk accountmanager / contactpunt 
Om grip te houden op de naleving van de gemaakte afspraken 
gedurende de gehele exploitatieperiode, stelt de bewonersgroep voor 
een accountmanager vanuit de gemeente aan te stellen die contacten 
onderhoud met de beheermaatschappij en/of aannemer en bewoners. 
Vanuit de beheermaatschappij moet volgens de bewonersgroep een 
goed, eenvoudig en rechtstreeks bereikbaar contactpunt zijn voor 
omwonenden.  
 

 
Zie ook zienswijze 2.7e 
 
Bij toepassing van het afwegingskader heeft het inderdaad voor alle 
partijen voordeel als er bij de gemeente eenduidig toegang is tot 
actuele informatie of afstemming over het kader, de lopende 
initiatieven en het beheer. Dit zal gebeuren via de website van de 
gemeente www.apeldoorn.nl/zonneparken, een centraal e-mailadres 
zonneparken@apeldoorn.nl en ambtelijk aanspreekpunt.  
Een contactpunt bij de beheerorganisatie van een zonnepark wordt 
uitgangspunt in het afwegingskader. 
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Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader over 
beheer en beëindiging. 
 
 

 

3  Vooroverleg Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

 
Datum verslag en advies 
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Apeldoorn heeft na een presentatie in de openbare commissievergadering van 19 september 
2019 en een schriftelijke consultatieronde binnen de commissie advies uitgebracht op 25 oktober 2019. 
  
Aard advies 
De commissie stelt veel waardering te hebben voor het concept-afwegingskader en voor de wijze waarop geprobeerd is lessen te trekken uit de 
pilots. Als positieve punten worden genoemd: de toonzetting van het stuk, de toepassing van de ladder waarbij de benutting van agrarische grond de 
laatste stap is, en het uitgangspunt voor het ruimtegebruik, waarbij maximaal 60% van het oppervlak wordt ingericht met panelen. De benoemde 
uitgangspunten zijn volgens de commissie goed hanteerbaar voor ruimtelijke afwegingen zoals in de PPI. Op enkele punten geeft de commissie 
overwegingen mee voor het definitieve kader. 
 

Inhoud advies Reactie en conclusie voor het afwegingskader 

a. 
Status voorwaarden 
De commissie vraagt zich in zijn algemeenheid af hoe dit kader in de 
praktijk zal worden ingezet. Wordt het meegegeven als een 
vrijblijvende handreiking, of zijn het uitgangspunten waarvan alleen 
gemotiveerd kan worden afgeweken (hetgeen de voorkeur heeft van 
de commissie). Het gemotiveerd kunnen afwijken van de 
uitgangspunten kan belangrijk zijn, omdat maatwerk erom vraagt te 
kunnen reageren op iedere specifieke situatie. 
 

 
Zie ook zienswijze 2.7i 
 
De ontwerp-voorwaarden in het kader zijn bedoeld als uitgangspunten. 
In specifieke situaties kan maatwerk leiden tot afwijking of eventueel 
compensatie, maar alleen als die voldoende verantwoord en duidelijk 
gemotiveerd wordt 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het afwegingskader. Bij de 
inleiding hoofdstuk 4 (blz 10) en paragraaf ‘ruimtelijke inpassing’ (blz 
15) wordt een nadere duiding toegevoegd van de status van 
ontwerpvoorwaarden. 
 

b. 
Grotere zonneparken en bundeling 

 
De ervaring uit de pilot-zonneparken is dat grotere zonneparken 
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De grootste inpassingsproblemen kunnen volgens de commissie 
ontstaan bij zonnevelden die een grotere omvang hebben dan de 
‘korrel’ van het landschap (de grootte van (een samenhangend cluster) 
van percelen). Samenhang wordt bepaald door aanwezige 
landschapselementen, erven, waterlopen en wegen. Een groot 
zonnepark zou volgens de commissie moeten bestaan uit meerdere 
kleine velden. De commissie bepleit een verschil in benadering 
afhankelijk van de grootte van het park.  
Voor de onderlinge afstand tussen verschillende parken zouden 
volgens de commissie uitgangspunten geformuleerd kunnen worden. 
Deze onderlinge afstanden kunnen eventueel kleiner gekozen worden 
naarmate de zonneparken dichter bij grootschalige infrastructuur 
(zoals de A50) worden geplaatst. Hierdoor kan het aantrekkelijker 
worden gemaakt om grote zonneparken te bundelen met deze infra. 

inderdaad meer vraagstukken opleveren voor inpassing. Tegelijkertijd 
kunnen er meer mogelijkheden zijn – ‘schaalvoordelen’ – om binnen 
het plangebied tot oplossingen te komen. Bijvoorbeeld het inrichten 
van kleinere deelvelden of het anders indelen opstellingen binnen het 
totale gebied om bijzondere landschapselementen te ontzien of zelfs te 
versterken. 
Gekozen is niet voor een verschil in benadering afhankelijk van de 
grootte rechtstreeks, maar hierop te sturen door ontwerpvoorwaarden 
te hanteren op drie schaalniveaus en per landschapstype. De ‘korrel’ 
verschilt namelijk per landschapstype. Uitleg hierover staat in het 
concept-afwegingskader op blz 15, bij de inpassing op drie 
schaalniveaus, schaalniveau 1 ‘het omringende landschap’. Zorgvuldig 
omgaan met de schaal binnen een zonnepark en afwegingen over 
afstand/verhouding tot andere zonneparken is een aandachtspunt en 
verschilt per landschapstype en de lokale situatie. Daarom is niet 
gekozen voor algemeen op te leggen cijfermatige afstandsnormen. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 

c.  
Hekwerken 
De ervaring leert volgens de commissie dat hekwerken er vaak 
industriëler uitzien als ze een groot park omsluiten. De commissie 
vraagt hier aandacht voor en pleit voor randvoorwaarden om binnen de 
vereisten van verzekeraars zo onopvallend mogelijke hekwerken te 
realiseren. 
 

 
Zie ook zienswijzen 2.2b, 2.7h en 2.8o. 
 
In het afwegingskader is een apart onderdeel van de 
ontwerpvoorwaarden gericht op de randen en hekwerken (blz 28 en 
30). Het zo onopvallend mogelijk plaatsen en eenvoudig vormgeven en 
waar (verzekerings)technisch mogelijk vermijden van hekwerken is 
vertrekpunt. Dit laatste staat onvoldoende expliciet vermeld in het 
afwegingskader 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het concept-afwegingskader 
over het vermijden van onnodige hekwerken als uitgangspunt. 
 

d.  
Cultuurhistorische waarden 

 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in Apeldoorn is het voldoende rekening 
houden met cultuurhistorische waarden uitgangspunt, conform het 
gemeentelijk cultuurhistorisch beleidskader, zoals verwoord in de nota 
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De commissie pleit voor een relatie in het afwegingskader met de 
gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart, bijvoorbeeld door 
gebieden met een hoge cultuurhistorische waarde uit te zonderen. 
 

I-cultuur. Het gaat om het streven van behoud, herstel en versterking 
van cultuurhistorische waarden. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van 
zonneparken. In het afwegingskader worden gebieden met een 
beschermd dorpsgezicht niet als kansrijk betiteld voor zonneparken. 
Voor het inpassen van en voldoende rekening houden met andere 
cultuurhistorische waarden is per situatie nadere verkenning het 
uitgangspunt, conform het gemeentelijk beleid. De in de nota I-cultuur 
opgenomen cultuurhistorische waardenkaart met oplopende 
attentiewaarden is informatief voor initiatiefnemers en 
belanghebbenden. Uitleg over het cultuurhistorisch beleid en de kaart 
wordt daarom als bijlage opgenomen in het afwegingskader. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het concept-afwegingskader, 
namelijk een bijlage over rekening houden met cultuurhistorische 
waarden. 
 

e.  
Kavelrichting 
De commissie adviseert om in lijn met de provinciale Gelderse 
zonnewijzer van augustus 2019 het volgen van kavelrichtingen als 
uitgangspunten mee te nemen. 
 

 
Het volgen van kavelrichtingen is uitgangspunt als onderdeel van het 
principe om aan te sluiten bij gebiedskenmerken. In het concept-
afwegingskader staat dit verwoord bij de ontwerpvoorwaarden op het 
schaalniveau van aansluiting op het omliggende landschap (blz 23) 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van het concept-
afwegingskader. 
 

f. 
Energie-infrastructuur 
De commissie geeft ter overweging mee om een kaart met 
middenstations / energie-infrastructuur in het kader op te nemen.  
 

 
Bij potentiële initiatiefnemers als ontwikkelende marktpartijen en 
energie coöperaties is de energie-infrastructuur goed bekend, zo is 
onze ervaring. Voor belanghebbenden, zoals omwonenden, die het 
afwegingskader gebruiken kan een dergelijke kaart wel informatief zijn, 
evenals een duiding van de rol van de netbeheerder. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het concept-afwegingskader 
door toevoeging van een kaart met de energie-infrastructuur 
(elektriciteits-transformatiestations) en de rol van de netbeheerder. 
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g. 
Beheer 
De commissie adviseert tot het opnemen van beheeruitgangspunten in 
het kader om de biodiversiteit te beschermen. 
 

 
Zie ook zienswijze 2.7e 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanvulling van het concept-afwegingskader 
over beheer en beëindiging. 
 

h. 
Bos en hei uitzonderingsgebied 
In de zonneladder worden bos en heide aangegeven als 
uitzonderingsgebied, maar dit strookt niet met de 
‘Ontwerpvoorwaarden per schaalniveau en deelgebied’ waarin op blz 
24 randvoorwaarden voor zonneparken in dit deelgebied worden 
genoemd. 
 

 
Door de keuze om bos en heide uit te zonderen is het inderdaad 
onterecht dat er nog ontwerpvoorwaarden voor dit landschapstype 
opgenomen staan in het afwegingskader. 
 
Conclusie voor het afwegingskader 
Deze zienswijze leidt tot aanpassing van het concept-afwegingskader 
door verwijdering van de ontwerpvoorwaarden bij landschapstype bos 
en heide. 
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4  Overzicht van voorgestelde wijzigingen om te komen tot een definitief afwegingskader 

 
De zienswijzen en het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit leiden tot voorstellen voor wijziging van het concept-afwegingskader om te komen 
tot een definitief document na vaststelling door de gemeenteraad. 

 
 

Onderwerp: Maximale hoogte zonnepanelen in landschapstype Broeklanden 
Zienswijze/advies: 2.2a 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 24 

Wijziging: 
 
Bij de ontwerpvoorwaarden voor het landschapstype Broeklanden wordt de voorwaarde ‘lage opstelling van panelen (max 1 m hoog)’ vervangen 
door: 
 
‘Een lage opstelling – maximaal 1 meter hoogte - is vertrekpunt om het landschappelijk streefbeeld van de Broeklanden, weids en open (basis 
eis), te behouden. Mocht een initiatiefnemer willen afwijken van de hoogte beperking, dan kan er met maatwerk en verantwoordingsplicht 
afgeweken worden van deze maximale hoogte van de opstelling. Dit mits de basiseis (weids en open) gewaarborgd wordt; de initiatiefnemer dient 
dit aan te tonen.’ 
 

 
Onderwerp: voorwaarden hekwerken in landschapstype Broeklanden 
Zienswijze/advies: 2.2b 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 24 

Wijziging: 
Bij de ontwerpvoorwaarden voor het landschapstype Broeklanden wordt de voorwaarde ‘geen hekwerken’ vervangend door: 
 
‘In open landschappen als de Broeklanden is het vanuit ruimtelijke kwaliteit zeer wenselijk om geen hekwerken te plaatsen. In die gevallen kan 
een landschappelijke afscheiding oplossing bieden. Bijvoorbeeld een watergang van voldoende breedte en diepte en eventueel camerabeheer 
ten tijde van vorst. Alleen wanneer dergelijke oplossingen alsnog fysiek dan wel verzekeringstechnisch niet mogelijk zijn is, in overleg en met 
verantwoordingsplicht, een hekwerk met zo min mogelijk zichtbaarheid, denkbaar.’ 
 

 
Onderwerp: beleid provincie Gelderland 
Zienswijze/advies: 2.5a 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 4 en bijlage 

Wijzigingen: 
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In het hoofdstuk Opgave en ambitie wordt toegevoegd dat ook actualisatie van provinciebeleid kan leiden tot aanpassing of aanvulling van het 
kader: 
‘De komst van nieuwe technieken, de Regionale Energiestrategie, actualisatie van het provinciebeleid en de Omgevingswet zijn ontwikkelingen die 
mogelijk leiden tot aanpassing of aanvulling van het kader.’ 
 
De bijlage in het kader met uitleg over het beleid van de provincie Gelderland wordt vervangen door beknopte actuelere uitleg en verwijzing naar 
de website van de provincie. 
 
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een nieuw zonnepark, moeten passen in het provinciaal beleid zoals vastgelegd in de 
provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Vanuit de wakende rol op de ruimtelijke ordening werpt de provincie zich op 
als beschermer voor natuur- en landschappelijke waarden. 
 
Stand van zaken najaar 2019: 
 
Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ 
Op 19 december 2018 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ vastgesteld. Vanaf 1 maart 2019 is de omgevingsvisie in 
werking. In de Omgevingsvisie is een versnelde energietransitie, gericht op forse vergroting van het aandeel duurzame energie en passend bij de 
Gelderse kwaliteiten, als belangrijk doel gesteld.  
 
De gebieden waar de opwek van zonne-energie mogelijk is, zijn aangegeven in de Omgevingsvisie van de Provincie op de Themakaart 
Ruimtelijk beleid.  
 
Er zijn drie type gebieden: 

- gebieden waar grote zonneparken (oppervlakte 2 ha of meer) mogelijk zijn 
- gebieden waar grote zonneparken niet mogelijk zijn 
- gebieden waar grote zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn 
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De provincie wijst erop dat deze kaart slechts een globaal overzicht van mogelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling van zonne-energie 
initiatieven. Verder dienen zonneparken te voldoen aan de bepalingen van de Provinciale Omgevingsverordening. 
 
Omgevingsverordening 
In de Omgevingsverordening is het toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen. Op 19 december 2018 is de 
Omgevingsverordening geactualiseerd. De regels van de Omgevingsverordening zijn goeddeels ‘zone- of gebiedsgericht’ en gelden onder meer 
voor het Gelders Natuurnetwerk, Groene Ontwikkelzone, Glastuinbouwclusters en Nationaal Landschap. De initiatieven voor zonneparken 
moeten afgewogen worden tegen de regels die in dergelijke zones/gebieden gelden. 
 
In de komende actualisering van de Omgevingsverordening is de energietransitie een belangrijk thema. In het licht van de nieuwe Omgevingswet 
zet de provincie in op meer mogelijkheden voor het afwegen van (ruimtelijke) belangen. Ook zal in het proces van de RES op regionaal niveau 
bepaald worden hoe de energietransitie vorm krijgt. 
 
Voor het meest actuele inzicht in het Provinciebeleid en voorwaarden verwijzen we u naar de website van de provincie 
https://www.gelderland.nl/ 
 

 
Onderwerp: verhouding van het kader tot de Regionale Energiestrategie en omgevingsvisie 
Zienswijze/advies: 2.5b en 2.8a. 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 8-9 
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Wijziging: 
 
Bij uitleg over de relatie met de omgevingsvisie en RES wordt toegevoegd: 
 
‘De eerdere ambitiebepaling van de gemeente, gemeentelijke verkenningen op het gebied van de energietransitie (zoals voor windenergie) en dit 
afwegingskader brengt de gemeente in in het RES-proces - het gesprek met de andere RES-partners - om gezamenlijk te komen tot een regionale 
strategie. De uiteindelijke RES (vaststelling is beoogt voorjaar 2021), evenals besluitvorming over de gemeentelijke omgevingsvisie en herijking 
van ambities in de energietransitie kunnen aanleiding zijn tot aanpassing of aanvulling van het kader.’ 
 

 
Onderwerp: getrapte verantwoording participatie 
Zienswijze/advies: 2.6a 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 7-8 

Wijziging: 
 
In het hoofdstuk Proces en deelname wordt het deel Financiële deelname vervangen door: 
 
De ladder van financiële deelname 
Naast het meedenken over het zonnepark zelf, streven we ernaar dat omwonenden volwaardig kunnen meeprofiteren. De initiatiefnemer is 
verplicht financiële participatie aan te bieden aan omwonenden om te zorgen dat de toegevoegde waarde van zonne-energie binnen het gebied 
blijft en niet wegvloeit. Zo kan financiële participatie zorgen voor meer draagvlak en acceptatie van het plan.  
 
De initiatiefnemer, de omwonenden en andere belanghebbenden zullen samen een keuze moeten maken voor de juiste vorm van financiële 
participatie. Als gemeente leggen we de inspanningsverplichting op om actief te streven naar minimaal 50% financiële lokale deelname. Bij 
financiële participatie zijn verschillende opties en combinaties van deze opties denkbaar. We onderscheiden drie hoofdvormen: 
 
Mede-eigenaarschap 
• Lokale energiecoöperatie (grondeigenaar/exploitant en omgeving zijn samen eigenaar) 
 
Mee-investeren 
• Aandelen/obligaties uitgeven aan omwonenden en inwoners van de gemeente 
• Aandelen/obligaties uitgeven aan derden buiten de gemeente 
 
Mee-profiteren  
• Educatie basisscholen (ontwikkelaar biedt educatieve faciliteiten over duurzame energie aan) 
• Lokale bedrijven inschakelen (voor aanleg park kan ontwikkelaar gebruik maken van lokale bedrijven)  
• Zonnepanelen doneren aan lokale club of organisatie (in de buurt van zonnepark)  
• Collectieve inkoop (bij aanleg groot zonnepark biedt ontwikkelaar tegen gereduceerd tarief zonnepanelen voor daken aan inwoners aan) 
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• Postcoderoos (lokale energiecoöperatie biedt stroom aan inwoners via postcoderoos regeling)  
• Gebiedsfonds (deel van de winst beschikbaar voor investeren in lokale voorzieningen, bv. dorpskern) 
 
De voorkeur voor financiële deelname ligt bij de meest vergaande vorm van mede-eigenaarschap. Hierbij realiseren we als gemeente goed dat in 
de praktijk het uiteindelijk behaalde niveau van participatie afhangt van onder andere de bereidheid en financiële reikwijdte van omwonenden om 
deel te nemen. Het uitgangspunt is dat de initiatiefnemer tot een getrapte inspanning komt: 
1) In beginsel minimaal 50% lokaal mede-eigenaarschap als eerst vorm van financiële participatie uitwerken en aanbieden. 
2) Mocht blijken dat mede-eigenaarschap als vorm van financiële participatie niet realiseerbaar is dan mee-investeren als vorm van financiële 

participatie uitwerken en aanbieden. 
3) Mocht ook mee-investeren als vorm van financiële participatie niet realiseerbaar zijn dan meeprofiteren als vorm van financiële participatie 

uitwerken en aanbieden.  
 

Wijziging: 
In het hoofdstuk Proces en deelname wordt bij de verantwoordingsplicht toegevoegd: 
 
‘De initiatiefnemer geeft in het participatieverslag een toelichting en verantwoording tot welk resultaat de hierboven genoemde ‘ladder van 

participatie’ heeft geleid. De initiatiefnemer geeft inzicht welk financieel bod is gedaan, hoe belanghebbenden hebben gereageerd en tot welke 

vorm van financiële participatie is gekomen.’ 

 

 
Onderwerp: coördinerende rol gemeente energie-etalage 
Zienswijze/advies: 2.6b 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 35  

Wijziging: 
 
Bij de passage over de ‘energie-etalage’ wordt afsluitend toegevoegd:  
‘De gemeente heeft hierin een coördinerende rol.’ 
 

 
Onderwerp: inzet gemeente op het gebied van zon op dak 
Zienswijze/advies: 2.7b 
Plaats in het concept-afwegingskader:  

Wijziging: 
 
Toevoeging van een informatief tekstkader: 
‘In de gebouwde omgeving stimuleren we als gemeente actief duurzame energie-opwek. Naast inzet van biomassa gaat het veelal om zonne-
energie. Het betreft zowel opwek op particuliere daken en terreinen van bewoners en bedrijven, maar ook bij maatschappelijk vastgoed. Naast 
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financiële stimuleringsregelingen (bijv. de lening zonnesystemen) zijn er ook het energieloket, energiecoaches en een aparte Taskforce zon gericht 
op instellingen en bedrijven om vragen over opwekmogelijkheden te beantwoorden en actief mee te zoeken naar oplossingen. Achterin dit kader 
staan verwijzingen naar relevante websites voor meer informatie en contactgegevens.’ 
 

 
Onderwerp: Paragraaf aanleg, beheer en beëindiging 
Zienswijze/advies: 2.7e, 2.8q, 2.8s, 2.8t, 3g 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 7-9, blz 20-21 

Wijziging: 
 
In het hoofdstuk Proces en deelname wordt een paragraaf met uitgangspunten over beheer en beëindiging toegevoegd: 
 
Beheer en beëindiging 
Na de planprocedure, afspraken over participatie, financiering en aanleg conform de voorwaarden van de vergunning komt de fase van beheer en 
uiteindelijk beëindiging van het zonnepark. De impact op de leefomgeving staat of valt evengoed bij de manier van beheeractiviteiten en hoe 
omgegaan wordt met het zonneveld nadat de looptijd van de vergunning is verstreken. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 

 
beheer 
De initiatiefnemer stelt, in samenspraak met deelnemende omwonenden en andere partijen, een beheerplan op. Naast het technisch beheer 
bevat dit beheerplan minimaal afspraken over het waarmaken en op peil houden van: 
- de landschappelijke inpassing conform het inrichtingsplan; 
- bodemkwaliteit, en monitoring van voldoende licht- en watertoetreding; 
- natuurwaarden en biodiversiteit. 
Onderdeel van het beheerfase is dat er een duidelijk contactpunt bekend is bij gemeente en omwonenden van de beheerorganisatie van het 
zonnepark. 

 
Beëindiging 
Aan de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning wordt het voorschrift verbonden dat binnen 25 jaar het zonneveld met alle 
toebehoren geheel van het perceel moet zijn verwijderd en het perceel weer geschikt is voor agrarisch gebruik. 
 
Naast de reguliere handhavingsfunctie van de gemeente zal bij toepassing van dit afwegingskader ook bij de gemeente een vast contactpunt zijn 
voor initiatiefnemer, beheerder en belanghebbenden zoals omwonenden. Achterin dit afwegingskader staan contactgegevens. 
 

Wijziging: 
 
In het stappenplan wordt het opstellen van een beheerplan toegevoegd. 
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Onderwerp: Voldoende licht- en watertoetreding als algemeen uitgangspunt 
Zienswijze/advies: 2.7f 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 33 

Wijziging: 
 
Bij de ontwerp-voorwaarden voor natuur en biodiversiteit wordt toegevoegd: 
‘waarborgen van voldoende licht- en watertoetreding, bij zowel zuidgerichte als oost-westopstellingen.’ 
 

 
Onderwerp: Hekwerken 
Zienswijze/advies: 2.7h, 3c 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 30 

Wijziging: 
 
Bij de ontwerpvoorwaarden voor hekwerken en poorten wordt toegevoegd 
‘Waar dit technisch, vanuit veiligheidsoverwegingen en vanwege financiering/ verzekeringsvoorwaarden mogelijk is, heeft het voorkomen van 
hekwerken de voorkeur.’ 
 

 
Onderwerp: Verwijderingsplicht 
Zienswijze/advies: 2.7i 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 9 

Wijziging: 
 
In het hoofdstuk Proces en deelname wordt toegevoegd: 
 
‘Beëindiging 
Aan de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning wordt het voorschrift verbonden dat binnen 25 jaar het zonneveld met alle 
toebehoren geheel van het perceel moet zijn verwijderd en het perceel weer geschikt is voor agrarisch gebruik.’ 
 

 
Onderwerp: Status ontwerpvoorwaarden  
Zienswijze/advies: 2.7j 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 10, blz 15 

Wijziging: 
 
In de inleiding van hoofdstuk Ontwerp en leefomgeving wordt toegevoegd: 
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‘De ontwerp-voorwaarden in het kader zijn bedoeld als uitgangspunten. In specifieke situaties kan maatwerk leiden tot afwijking of eventueel 
compensatie, maar alleen als die voldoende verantwoord en duidelijk door de initiatiefnemer gemotiveerd wordt.’ 
 

 
Onderwerp: passage over betekenis welstandnota, beeldkwaliteitsplan en Kookboek 
Zienswijze/advies: 2.8f 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 15 

Wijziging: 
 
Bij de paragraaf Ruimtelijke inpassing op drie schaalniveaus wordt toegevoegd: 
 
‘Voor deelgebieden van Apeldoorn bestaan er beeldkwaliteitsplannen, voortkomend uit de welstandsnota Aantrekkelijk Apeldoorn. Deze nota 
geeft een beleid dat uitgaat van doelstellingen in plaats van harde criteria. Daarmee is er ruimte gecreëerd voor maatwerk. Ruimte om binnen 
doelstellingen, die voortkomen uit de kwaliteit van het betreffende landschapstype, bouwplannen zoals het zonnepark vorm te geven en te 
beoordelen. 
Naast welstandsnota en beeldkwaliteitsplan hebben de Kookboeken als doel inspiratie te bieden aan initiatiefnemers en belanghebbenden  om 
puur vanuit het perspectief van landschappelijke waarde extra kwaliteit te realiseren dan in de basis wordt gevraagd. De Kookboeken vormen 
geen hard toetsingskader. Wel zien we als gemeente in het Groot Apeldoorns landschapskookboek een waardevol instrument in het gesprek 
tussen initiatiefnemers, belanghebbenden zoals omwonenden en gemeente over kwaliteit te bevorderen. 
De rol van het Kookboek blijkt al impliciet in dit afwegingskader doordat veel omschrijvingen (het streefbeeld en voorwaarden) bij de afzonderlijke 
landschapstypen rechtstreeks afkomstig zijn uit het kookboek.  
Als gemeente zullen we initiatiefnemers en belanghebbenden hier op wijzen en het Kookboek en bijbehorende kaarten ter beschikking stellen.’ 
 

 
Onderwerp: uitleg WABO-procedure 
Zienswijze/advies: 2.8i 
Plaats in het concept-afwegingskader: bijlage 

Wijziging: 
 
Als bijlage wordt een toelichting op de WABO-procedure toegevoegd: 
 
Toelichting vergunningsprocedure 
De WABO-vergunningsprocedure, met de benodigde verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad, zien we als een gepaste 
procedure met voldoende mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk en mondeling in te spreken, zienswijzen vooraf kenbaar te maken 
aan de gemeenteraad en in beroep te gaan. 
 
Op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan voor het gebruiken van 
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gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan een omgevingsvergunning worden verleend mits dat gebruik niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. Burgemeester en wethouders zijn 
bevoegd deze omgevingsvergunning te verlenen, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat daartegen geen bedenkingen te hebben. 
 
De gemeenteraad kan op grond van artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring 
niet is vereist. Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de ‘Notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo’ vastgesteld. In 
deze notitie heeft de gemeenteraad de categorieën van gevallen aangewezen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. De 
mogelijke nieuwe initiatieven voor zonneparken waarop het afwegingskader na vaststelling door de raad van toepassing zal zijn vallen niet onder 
de categorieën van gevallen van de bovengenoemde notitie. Daardoor is een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Dat betekent 
dat een ontwerp-omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing, ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken 
op besluit van de gemeenteraad voor een ieder ter inzage wordt gelegd en dat er gelegenheid is voor het indienen van zienswijzen. Deze 
zienswijzen en beoordeling door het college wordt vervolgens aan de raad voorgelegd voor de overweging om een definitieve verklaring van geen 
bedenkingen af te geven. Het advies van het college voor het ontwerp-verklaring en de definitieve verklaring van geen bedenkingen worden 
vooraf aan de raadsvergaderingen besproken in de Politieke markt Apeldoorn (PMA). Dan is er gelegenheid voor een ieder om mondeling in te 
spreken. Tegen het besluit tot verlening omgevingsvergunning staat ten slotte de mogelijkheid tot beroep open. 
 

 
Onderwerp: participatie maatschappelijke en landschappelijke inpassing  
Zienswijze/advies: 2.8m 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 7-9 

Wijziging: 
 
In het hoofdstuk Proces en deelname wordt toegevoegd: 
 
‘Deelname bij maatschappelijke en landschappelijke inpassing 
Lokale deelname hoeft zich inderdaad niet te beperken tot meedenken in het proces of financieel meeprofiteren. Er zijn ook voorbeelden 
denkbaar van het actief mee vormgeven en uitvoeren van inpassingsmaatregelen in het landschap of (maatschappelijke) activiteiten voor bij de 
aanleg en/of beheerfase. Ook op die manier kan er zeggenschap ontstaan en invloed uitgeoefend worden door omwonenden.’ 
 

 
Onderwerp: passeerbaarheid grootwild tussen deelvelden 
Zienswijze/advies: 2.8o 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 28 

Wijziging: 
 
Bij de ontwerp-voorwaarden over randen van zonneparken wordt toegevoegd: 
‘Toegang van groot wild in doorgangen tussen deelvelden van een zonnepark is uitgangspunt.’ 
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Onderwerp: bijlage cultuurhistorie 
Zienswijze/advies: 3d 
Plaats in het concept-afwegingskader: bijlagen 

Wijziging: 
 
Als bijlage wordt een toelichting op het cultuurhistorisch beleid  
 
Rekening houden met cultuur-historische waarden 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in Apeldoorn is het voldoende rekening houden met cultuurhistorische waarden uitgangspunt, conform het 
gemeentelijk cultuurhistorisch beleidskader, zoals verwoord in de nota I-cultuur. Het gaat om het streven van behoud, herstel en versterking van 
cultuurhistorische waarden. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van zonneparken. In het afwegingskader worden gebieden met een beschermd 
dorpsgezicht niet als kansrijk betiteld voor zonneparken. Voor het inpassen van en voldoende rekening houden met andere cultuurhistorische 
waarden is per situatie nadere verkenning het uitgangspunt, conform het gemeentelijk beleid. De in de nota I-cultuur opgenomen 
cultuurhistorische waardenkaart met oplopende attentiewaarden is informatief voor initiatiefnemers en belanghebbenden: 
 
1. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch onderzoek verplicht. Streven naar 

behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden. 

2. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is cultuurhistorisch bureauonderzoek verplicht. 

Afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Streven naar 

behoud, herstel en versterking van cultuurhistorische waarden. 

3. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is een cultuurhistorische quick-scan vereist. Aanbevolen 

wordt om cultuurhistorische waarden te behouden, herstellen en te versterken. 

 
Een actualisatie van het gemeentelijk cultuurhistorisch beleid is bij vaststelling van dit 
afwegingskader in voorbereiding. Mocht er een nieuwe leidraad door het gemeentebestuur 
worden vastgesteld bij ruimtelijke ontwikkelingen dan is dat ook van toepassing bij afweging 
van zonnepark-initiatieven, tenzij anders vermeld. 
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Onderwerp: kaart energie-infrastructuur 
Zienswijze/advies: 3f 
Plaats in het concept-afwegingskader: bijlagen 

Wijziging: 
 
Als bijlage wordt informatie over de rol van de netbeheerder en een overzichtskaart van de energie-infrastructuur in en rond de gemeente Apeldoorn 
toegevoegd. 
 
Aansluiting op de energie-infrastructuur en de rol van de netbeheerder 
 
Om een zonnepark te kunnen aanleggen en exploiteren is een aansluiting op de elektriciteits-infrastructuur noodzakelijk, door de netbeheerder. In 
de gemeente Apeldoorn is dat Liander. Samen met taakorganisatie Liander streven we als gemeente een stabiel, veilig en betaalbaar 
transportnetwerk na voor elektriciteit. 
 
De aansluitmogelijkheden voor nieuwe grootschalige elektriciteitsopwek initiatieven zijn beperkt en dienen door Liander gecheckt te worden bij de 
planvorming van een zonnepark. Als gemeente verwachten we dat initiatiefnemers vroegtijdig, aan het begin van het planproces, hierover contact 
opnemen met Liander.  
 
Komt het tot een procedure voor de benodigde omgevingsvergunning, dan is in het kader van een goede ruimtelijke ordening verantwoording 
door de initiatiefnemer nodig over de haalbaarheid van het plan. Ook verantwoording over de aansluiting op het elektriciteitsnet (en/of een 
combinatie met directe levering aan een eindgebruiker of opslagmedium) hoort daarbij. 
Voor aanvraag van de SDE-subsidie is een zogeheten transportindicatie nodig als check door netbeheer Liander. Door dat als initiatiefnemer 
vroegtijdig in het proces te laten doen, in ieder geval voor besluitvorming in de gemeenteraad, wordt mogelijk onnodige proceduretijd en beslag 
op de gemeente, netbeheerder en belanghebbenden voorkomen.  
 
Als gemeente hebben we  tussentijds regelmatig contact met Liander, ook bij het opstellen van de Regionale energiestrategie. Zo kunnen we 
vooruit kijken waar binnen de gemeente en regio mogelijkheden en knelpunten in de infrastructuur te verwachten zijn.  
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Overzicht van elektriciteits-transformatiestations in en rond gemeente Apeldoorn 
 

 
Onderwerp: ontwerpvoorwaarden bos en hei verwijderen. 
Zienswijze/advies: 3h 
Plaats in het concept-afwegingskader: blz 24 

Wijziging: 
 
De per abuis op blz 24 van het concept-afwegingskader opgenomen ontwerp-voorwaarden voor bos en heide worden verwijderd. 
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Bijlage: 
Afbeeldingen bij zienswijze 2.3, van L. Fokkinga, Schoutenveld 742, 7327 BX Apeldoorn. 
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Bijlage: 
Meegezonden flyer bij zienswijze 2.8, Bewonersgroep ZonneGroen Loenen, p/a Turfhekke 5, 7371 JA Loenen. 

 
 
 
 


