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HOOFDLIJNEN EN AANBEVELINGEN
De provincie Noord-Holland stimuleert de totstandkoming van zonne-energie via daken en
nutsfuncties, maar biedt daarnaast, binnen kaders, ook ruimte aan opstellingen voor
zonne-energie in het landelijk gebied (“zonnevelden/zonneparken”). Essentieel is dat deze
opstellingen in landelijk gebied voldoen aan ruimtelijke kwaliteit en passen in het landschap.
De huidige zonneparken scoren een voldoende, maar op een aantal punten is verbetering nodig.
Er worden op dit moment kansen gemist om zonneparken zo als goed mogelijk in te passen in het
Noord-Hollandse landschap.

-

Stuur intensiever op een landschappelijke en een locatie-eigen
inpassing van zonneparken

Voorkom dat het landschap nivelleert en de verschillende landschappen op elkaar gaan lijken door de plaatsing van eenzijdige zonne-opstellingen. Randen en hekwerken zijn nog tamelijk conservatief, terwijl ze juist
de mogelijkheid bieden zonneparken aan te passen op gebiedsspecifieke omstandigheden. Zorg voor een kwalitatieve invulling van het kavel en neem beeldbepalende elementen (transformatoren, omvormers, entrees)
integraal mee in het ontwerp.

-

Voorzie in maatwerk voor plannen met kwaliteit

Maak het mogelijk dat initiatieven beargumenteerd kunnen afwijken van de ruimtelijke inpassingsspelregels, als hiermee een bijdrage kan worden geleverd aan de lokale maatschappelijke doelstellingen of wanneer
de landschap-pelijke kwaliteit verbetert, bijvoorbeeld omdat de locatie al verdiept ligt of de directe omgeving
al voorzien is van dichtbegroeid struweel.

-

Stimuleer voorbeeldprojecten en innovatie op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke draagvlak

Ondersteun en verleid ondernemers om een stap extra te zetten ten behoeve van een kwalitatieve ruimtelijke
inpassing of het behalen van lokale maatschappelijke doelstellingen, door als provincie maatwerk mogelijk te
maken, een podium te bieden of er anderszins een stimulans tegenover te zetten.

-

Verplicht ondernemers te voorzien in een ecovriendelijke bodem en
rand en bied hiervoor de benodigde informatie

De eisen in het beleid ten aanzien van flora- en faunavriendelijkheid zijn op dit momenteel onvoldoende

ingevuld om hier daadwerkelijk op te kunnen toetsen. Ondernemers ontbreekt het aan informatie en handvatten om hier goed een goede bijdrage aan te kunnen leveren. Voorstel is om aanvullende randvoorwaarden
op te stellen, zoals het verplicht stellen van een ecologisch ingepaste randzone (bijvoorbeeld struweel, sloot
of tuunwal). De rand-voorwaarden zullen locatie-specifiek moeten worden uitgewerkt, met aandacht voor de
lokale doelsoorten.

-

Initieer onderzoeksopstellingen en verplicht monitoring op
ecologische effecten

Integrale inpassing van zonneparken in het Noord-Hollandse landschap betekent ook het beschermen van de
regionale flora en fauna. Op een aantal thema’s ontbreekt het echter nog aan (onderzoeks)gegevens om hier
goed op te kunnen sturen. Voorstel is om te voorzien in proeftuinen en onderzoeksopstellingen, om daarmee langdurig de gevolgen van verschillende configuraties te monitoren. Ondernemers zullen gestimuleerd
moeten worden om parken beschikbaar te stellen voor dergelijk onderzoek.
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AANLEIDING
Sinds juni 2016 beschikt de provincie Noord-Holland over ruimtelijk beleid voor zonne-energie in
het landelijk gebied. Het beleid is vastgelegd in de beleidsnota ‘Perspectief voor Zon in Noord-Holland’ en
juridisch verankerd in artikel 32a van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) en de bijbehorende
Uitvoeringsregeling. Bij de vaststelling van het beleid is afgesproken na twee jaar te herijken.
Het herijkingsonderzoek wordt uitgevoerd in een samenwerking tussen de sector Onderzoek & Informatie en
het programma Transitie Energie en Grondstoffen.
Ruimtelijke kwaliteit vormt één van de dragende thema’s binnen het ruimtelijk beleid voor zonne-energie in
landelijk gebied. Het beleid bevat een aantal spelregels rond de locatie, omvang en inpassing van zonneparken, teneinde een zonne-energie-ontwikkeling met zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit te bevorderen.
In het kader van de herijking van het beleid is een ruimtelijke kwaliteitsanalyse uitgevoerd.
Doel van deze analyse is het evalueren en analyseren van de huidige spelregels, zoals opgesteld in de nota
Perspectief voor Zon in Noord-Holland, en het controleren of deze de gewenste ruimtelijke impact hebben
op het landschap. Dit rapport “Kwaliteit van zonnevelden in Noord-Holland” bevat de uitkomsten van deze
analyse. Het dient als aanleiding en naslagwerk om het vigerende beleid te verbeteren ten behoeve van de
ruimtelijke kwaliteit van het Noord-Hollandse landschap, om zo het draagvlak voor verdere ontwikkelingen te
bevorderen.
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OPZET
Waar er tijdens de totstandkoming van het beleid in 2016 nog nauwelijks ervaring was met Noord-Hollandse
zonneparken, is deze ontwikkeling inmiddels in een stroomversnelling gekomen. Het aantal initiatiefnemers
dat groene stroom wil opwekken middels grondgebonden zonne-energie is groot. Op dit moment spreken we
over 52 Megawatt gerealiseerd vermogen op een oppervlak van 68 hectare en vooralsnog 255 hectare oppervlak
(circa 165 – 230 MW) in de pijplijn voor de komende jaren.
Binnen deze ruimtelijke kwaliteitsanalyse wordt deze praktijkontwikkeling nader beschouwd. Er zijn zeven
Noord-Hollandse zonneparken geselecteerd, die nader worden geanalyseerd op ruimtelijke kwaliteit.
Allereerst zijn de parken beoordeeld op de ruimtelijke inpassing in het grotere landschap middels
analysekaarten. Het gaat daarbij onder meer om de ligging van het initiatief ten opzichte van relevante landschappelijke vlakken en lijnen, zoals infrastructuur, bebouwingsblokken en kavelgroottes. Vervolgens zijn de
parken op de kleinere schaal in beeld gebracht met foto’s. Dit om een beter beeld te krijgen van de menselijke
schaal en de impact van dergelijke ontwikkelingen op de lokale schaal.
Bij de locatiebezoeken is tevens een scorekaart ingevuld die het desbetreffende park afzet tegen het huidige
beleid. Gecontroleerd wordt of het park voldoet aan de gestelde eisen (controlerend), of het park overeen komt
met de onderdelen die in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie worden genoemd (consistentie) en als
laatste of er een waardeoordeel kan worden uitgesproken over de toegepaste inpassing in het landschap en het
daaruit volgende kwaliteitsbeeld (vooruitkijkend).
Als aanbeveling wordt tevens gekeken naar mogelijke combinaties met andere functies en andere ruimtelijke
belangen, zoals bijvoorbeeld bodem, biodiversiteit en landbouw. Verder wordt de Noord-Hollandse wijze van
sturing afgezet tegen het beleid van andere provincies ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit.
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BEOORDELINGSCRITERIA
LEIDRAAD LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 2018

Karakteristieken

Landschappelijke en ruimtelijke
eigenschappen van de locatie

Openheid

Mate van openheid van het landschap, beleving van de
ruimte, de horizon, vrije ruimte en oriëntatiepunten.
Vaak in samenhang met uitzicht of zichtveld gebruikt.

Ruimtelijke dragers

(Markante) Elementen in het landschap die
beeldbepalend zijn voor de locatie of het gebied.

Ambities,
ontwikkelprincipes en doelstellingen
Vertrek- en streefpunten voor ontwikkelingen ten
aanzien van ruimtelijke kwaliteit.

Uitgangspunt bij het scoren van de beoordelingscriteria is geweest:

Past de geplande/gerealiseerde opstelling in het bestaande beleid (perspectief voor zon) en/of bij de begeleidende omschrijving
zoals voorzien in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie?

Er is per (hoofd)punt aangegeven wat het oordeel is, aangevuld met een kleine omschrijving:
		

onduidelijk/ niet van toepassing (grijs),

				

voldoet niet aan de omschrijving (rood),

						

voldoet maar er zijn kanttekeningen te plaatsen (geel) en

								voldoet aan de omschreven criteria (groen).
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BEOORDELINGSCRITERIA
UITVOERINGSREGELING OPSTELLINGEN VOOR ZONNE-ENERGIE

Oppervlak en grootte

Afmetingen van het gehele kavel waar de

zonneopstelling op is gerealiseerd
(inclusief de rand en tussenpaden)

Hoogte

De maximale hoogte

voor zonneopstellingen
in landelijk gebied:
ooghoogte (1.50 meter)

Afstandseis

De minimale afstand

tot bebouwing: 50 meter

Bodem-eis

De voorzieningen die betrekking hebben op de

bodem zoals fundering, ingegraven elementen
en permanente beschaduwing

Flora- en faunavriendelijk

De mate waarin een opstelling en voornamelijk
de randzone ecovriendelijk is voor flora en fauna
en passeerbaar is voor fauna

De beschreven voorbeelden vormen een goede afspiegeling van
de (variatie in) gerealiseerde zonnevelden.
Hierin zijn zonnevelden in landelijk gebied meegenomen:
1. Zonneweide Bergen I & II - Bergen,
2. Haakman Flowerbulbs - Wervershoof,
een zonneveld in een stimuleringsgebied:
3. Groene Hoek - Hoofddorp,
zonnevelden op braakliggende terreinen (wachtlandschappen):
4. Solar Campus - Purmerend,
5. de Vaandel - Heerhugowaard
en zonnevelden als dubbel ruimte-/locatie-gebruik
6. Golfbaan de Krim - De Cocksdorp,
7. RWZI Geestmerambacht - Warmenhuizen.

1
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ZONNEWEIDE BERGEN I & II - BERGEN

Bergen (NH.)

Zonneweide in landelijk gebied

Fase 1

#1.3

#1.4

#1.2
#1.1

Fase 2
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• Solarontwikkelaar: Coöperatie Bergen Energie (BE)
• Gerealiseerd: 2016 & 2017
• Zonneweide Bergen
Bergen
Gemeente Bergen (NH)
• Zonneveld in landelijk gebied (bouwsteen 6b)
Fase 1: Zuid - opstelling 0,8 MW,
Fase 2: Zuid- opstelling 0,5 MW

Zonneweide Bergen I & II
Het park wordt eenzijdig begrensd door de Bergerweg.
Opvallend is dat dit park duidelijk in meerdere fasen en
daardoor onder verschillende ruimtelijke regels is
gerealiseerd.
Strandvlaktelandschap

Fase 1. is hoger, houdt minder rekening met de flora en
fauna en de bodemeis, en is daardoor minder ingepast
in de omgeving. Fase 2. neemt hoogte, inpassing,
biodiversiteitseis en bodem-eis wel mee in het ontwerp.
Opvallend is dat het laten groeien en opzettelijk
beplanten van de ruimte/paden tussen de velden de
inpassing en schaal van het veld in geheel ten goede
komt.
Dit veld is ten opzichte van vergelijkbare velden en
opstellingen geen grote 'blauwe zee', eerder een
combinatie van meerdere kleinere velden. Het
landschap is mede door de aanwezigheid van het
struweel tussen de velden leesbaar geworden.
Aandachtspunt blijft de verwerking en integratie van de
installaties zoals transformatoren.
Ten opzichte van de ruimtelijke spelregels voldoet Fase
1. niet, mede doordat het voorafgaand aan het huidige
beleid is vergund. Fase 2. daarentegen voldoet aan alle
gestelde eisen, al is het ontbreken van goede kennis over
de bodem een aandachtspunt.

Bergermeerpolder
Ten opzichte van de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018 vormen voor wat betreft fase 1 het
karakter en openheid wel aandachtspunten. Verder
voldoen de velden aan de beschreven principes.
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#1.1 de twee fasen met een eigen identiteit; links fase 1 (op ooghoogte met reclame) , rechts fase 2 (onder de horizon)

UITBREIDEN IS AFBOUWEN

Zonneweide Fase 2 is vrijwel onopvallend doordat deze
zich onder de horizon bevindt. Wat de gevolgen van deze

Zonneweide Bergen is een veld dat in twee fasen is

geringe hoogte zijn op de biodiversiteit en bodem zijn

gebouwd, fase 1 voorafgaand aan het huidige

moet onderzoek uitwijzen. De logische aanrader is

zonnebeleid: fase 2 onder het huidige beleid.

daarom: monitoring van dergelijke parken.

Door de invoering van het beleid verschillen de velden
van elkaar in hoogte, grootte en ervaring.
De aanbeveling is dan ook om bij gefaseerde aanleg van
parken rekening te houden met de verschillen die
kunnen optreden, om een rommelig beeld te
voorkomen.

ONOPVALLEND DOOR ZIJN
HOOGTE EN ONTBREKEN VAN
OPDELINGEN

de zonneveld-opstelling is vrijwel onzichtbaar door de beperkte hoogte en doet aan als een plas/meer #1.2
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#1.3 de hoogte van de zonnepanelen is gereguleerd, de hoogte van transformatoren en omvormers overduidelijk niet
In de praktijk is zichtbaar dat zonneparken gemarkeerd

EEN ZONNEVELD IS MEER DAN
BLAUW-ZWARTE PANELEN

worden met reclameboodschappen en andere
aandachttrekkers, bijvoorbeeld om het park te promoten
of om financiers en participanten te trekken.
De vraag is of we dergelijke onderdelen willen bij
zonnevelden of dat dit elders dient te gebeuren.

Transformatoren en/of beveiligingscamera’s zijn een

In ieder geval moeten schreeuwerige en permanente

onlosmakelijk onderdeel van zonnevelden.

reclame-uitingen worden voorkomen.

De aanbeveling is om deze onderdelen mee te laten
nemen in het ontwerp ter voorkoming van een rommelig beeld. Een dergelijke eis is nu niet opgenomen in het
ruimtelijk beleid voor zonne-energie of de Leidraad voor
Landschap en Cultuurhistorie. Het verdient aanbeveling
het (zonne)beleid hier op aan te vullen.

VOORKOM DAT HET
LANDSCHAP VERROMMELT
DOOR AANDACHTSTREKKERS

objecten zoals reclame(versiering) worden nu niet gereguleerd, waardoor veldopstellingen “extra’s” krijgen #1.4
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Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

Past gedeeltelijk in het open polderlandschap dat
bestaat uit een afwisseling van kleine strandwallen,
laaggelegen strandvlakten, voormalige meren en kleine
droogmakerijen. Fase 1 heeft een struweelafscheiding
tussen de weg en het zonneveld, waar Fase 2 zich geheel
schikt in het open polderlandschap qua schaalgrootte,
hoogte (openheid) en richting.

Openheid

Fase 1 past door het struweel minder in het beeld van het
open polderlandschap. De bestaande beplanting is
echter wel flink uitgedund bij de aanleg van het
zonnepark. Fase 2 past wel in het open beeld van het
polderlandschap.

Ruimtelijke dragers

Fase 1 vormt door de hoogte van de opstelling en de
verandering van de afscheiding van bebossing naar
houtwal een aantasting aan het beeld. Fase 2 is door de
geringe hoogte geen verstoring van het beeld en voegt
zich naar het open polderlandschap.

Ambities

Fase 1 sluit niet geheel aan bij de ambities om het open
polderlandschap en strandvlaktenlandschap vrij te
houden van opgaande elementen, dit mede vanwege de
struweelrand van Fase 1. Fase 2 is geplaatst in een
kwetsbaar historisch landschap, de opstelling heeft
hierbij invloed op het beeld van het landschap. Wel is er
door de geringe hoogte en inpassing in de poldervlakken
getracht aan te sluiten bij de locale waarden.

Fase 1

Fase 2
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Fase 1

Fase 2

**Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De gezamelijke zonne-veldopstelling voldoet aan de
spelregels voor landschappelijke inpassing (1,5 ha van de
anders 5ha maximaal).

Hoogte

Fase 2 voldoet compleet aan de gestelde hoogte-eis.
Daarentegen voldoet Fase 1 niet, mede doordat het voor
het huidige beleid is vergund.

Afstand

De opstelling voldoet aan de gestelde minimale afstand
van 50 meter tot bebouwing, wel staat de opstelling 25 m
van een horecagroothandel maar hier is het
afstandscriterium niet op van toepassing.

Bodem-eis

Onduidelijk of deze opstellingen voldoen. Fase 1 is
vrijwel volledig verhard maar de natuur is hier overheen
gegroeid. Fase 2 is onduidelijk door de beperkte hoogte
van de panelen boven het maaiveld.

Flora- en faunavriendelijkheid

Onduidelijk of deze opstelling schade, kansen of risico’s
oplevert voor flora en fauna, dit omdat er weinig bekend
is over de aanwezige planten- en diersoorten.

** Fase 1 is voor het huidige beleid gerealiseerd

2
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HAAKMAN FLOWERBULBS - WERVERSHOOF

Wervershoof

Zeekleilandschap met
hoogteverschil

#2.3

#2.2

#2.4

Zonneweide in landelijk gebied
Agrarische bebouwing
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• Opdrachtgever: Haakman Flowerbulbs B.V.
• Gerealiseerd: 2016
• Haakman Flowerbulbs B.V.
Wervershoof
Gemeente Medemblik
• Zonneveld in landelijk gebied (bouwsteen 6b),
Zuid - opstelling 1ha 0,8 MW

Zonneweide Wervershoof
Tweezijdig begrensd door Bestaand Stedelijk Gebied
(BSG) en gerealiseerd voor de vaststelling van het
provinciaal ruimtelijk beleid voor zonneparken.
Aan de noordzijde liggen woonhuizen, aan de zuidzijde
een kas van het tulpenbollenbedrijf. Vanaf de
plaatselijke infrastructuur is het veld vrijwel
onzichtbaar. Daarentegen is het zonneveld door de
relatief kleine afstand tot de aangrenzende bebouwing

#2.1

wel nadrukkelijk aanwezig voor de omwonenden.
Een groenzone (bijvoorbeeld gras) van 5 meter en
struweel moeten voorkomen dat het zonneveld
nadrukkelijk aanwezig is. Interessant is dat er bij het
ontwerp en de ontwikkeling van dit zonnepark op
vergaande wijze rekening gehouden is met
omwonenden. Dit onder andere door een proefopstelling
te plaatsen met kuub-kisten. De uiteindelijke
ontwikkeling is zo proefondervindelijk benaderd.
Het provinciaal ruimtelijk beleid was tijdens de
realisatie van dit zonnepark niet van toepassing en dient
daarom niet als toetsingskader. Om wel een idee te
krijgen van de verhouding tussen dit zonnepark en
andere zonneparken is er wel op basis van het
Perspectief op zon gescoord. Hieruit blijkt dat de afstand
tot bebouwing en de paneelhoogte negatief scoren in het
geheel.
Ten opzichte van de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie scoort het veld voldoende.
Het zonneveld is lastig te beoordelen ten opzichte van de
ruimtelijke dragers en ambities/ontwikkelprincipes uit
de Leidraad.
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#2.1 het zonneveld valt weg door de stedelijke achtergrond en de geringe hoogte

HET ZONNEVELD IS ONOPVALLEND VANAF EEN AFSTAND

De hoogte van 1,65 boven maaiveld blijkt in de praktijk
op de locatie zelf toch dusdanige hoog te zijn dat

Het zonneveld is van een afstand gezien onopvallend.

de zonnevelden de horizon “belemmeren”. Verder is de

Dit doordat het zich vanuit de omgeving gezien onder de

verspringing van de panelen door het hoogteverschil op

horizon bevindt (met uitzondering van de

locatie wel een wijze om het natuurlijke hoogteverschil

tegenovergelegen woonhuizen). Hoewel de panelen op

op subtiele wijze te benadrukken.

de locatie zelf tot 1,65 m hoogte komen is dit vanaf een
afstand, mede door de locatie, nauwelijks opvallend en
vallen de panelen samen met de horizon.

OP LOCATIE ZIET DE WERELD
ER HEEL ANDERS UIT

het trapsgewijs verspringen van hoogte van de panelen vertelt iets over de hoogteverschillen op de locatie #2.2
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#2.3 zorg dat bij het plaatsen van een groene rand deze ook dekkend, vol en groen is

VOORZIE IN EEN
NATUURLIJKE (ZACHTE) RAND

Transformatoren en/of beveiligingscamera’s zijn een
onlosmakelijk onderdeel van deze ondernemingen.
Voorkom plaatsing van deze elementen aan de randen

Een zicht op de achterzijde van een opstelling voor

van zonne-opstellingen om verrommeling te verkomen.

zonne-energie kan een industrieel gevoel geven.

Zorg tevens dat sturing op dergelijke elementen wordt

Gelet op de richting ten opzichte van de zon is dit niet

opgenomen in het beleid of als aanvulling in de Leidraad

altijd te vermijden, in die gevallen kan een groene

komt.

struweelrand een oplossing bieden.

VOORKOM DAT HET
LANDSCHAP VERROMMELD

elementen zoals transformatoren kunnen beter opgenomen worden in het veld in plaats van aan de rand #2.4
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Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

De veldopstelling past door de locatie (tussen een
woonkern en een bollenschuur) in het lokale karakter.
Verder is het (kleine) hoogteverschil op de locatie in de
opstelling van de panelen terug te vinden.

Openheid

Op de locatie van het zonneveld is door de
ontwikkelingen aan weerszijden vrijwel geen sprake
van openheid. Toch is er met de geringe hoogte en
gekozen locatie (direct tegen bestaand stedelijk gebied)
rekening gehouden met de openheid.

Ruimtelijke dragers

De paneelrijen zijn georiënteerd op een andere richting
dan die van het landschap. Daarnaast is het rechtlijnige
karakter van de zonneopstelling een wezenlijk andere
accentuering van het landschap als de naastgelegen
sloot (Kromme Leek).

Ambities

Ten aanzien van de ambities heeft het de voorkeur de
zonnepanelen te plaatsen op de naastgelegen
bedrijfsbebouwing (deze zijn nu nog niet benut) om zo
het landschap zoveel als mogelijk vrij en open te
houden.
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**Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De zonne-veldopstelling voldoet aan de spelregels voor
landschappelijke inpassing ondanks dat deze niet van
toepassing waren op het moment van realisatie (1 ha
van de anders 5ha maximaal).

Hoogte

De paneelhoogte is 1,65 meter en het veld zou hierdoor
niet voldoen. Wel is hier sprake van een verlaagde
landschappelijke ligging en is het veld gerealiseerd voor
het huidige beleid.

Afstand

De opstelling voldoet niet aan de gestelde minimale
afstand van 50 meter tot bebouwing doordat het veld op
30 meter van woonhuizen geplaatst is.

Bodem-eis

De zonneveld opstelling voldoet aan de onverharde
bodem-eis, bij de fundering is er gekozen voor metalen
boorpalen. Aanrader is om de gevolgen van dergelijke
opstellingen te monitoren.

Flora- en faunavriendelijk

Dit veld is mede door de ligging (in landelijk gebied,
tegen BSG) voorzien van een brede groene rand, gras en
beperkt in hoogte. Voor flora, fauna en bodem is het
advies, mede door onduidelijkheid rondom de gevolgen
van zonneopstellingen, om deze te monitoren.

** Het zonnepark is voor het huidige beleid gerealiseerd

3
20 |

GROENE HOEK - HOOFDDORP

Zonneweide in landelijk gebied
(Stimuleringsgebied)

Hoofddorp

Haarlemmermeer polder
Polderstructuur en verkaveling
N201

Fase 2

Fase 1

#3.4

Fase 2

#3.1
#3.3

#3.2
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•	SADC (Schiphol Area Development Company) samenwerking van:
Solarontwikkelaar: SolarEnergyWorks,
Bouwer: F&S Solar en investeerder: Blue Elephant
• Gerealiseerd: 2016
•	Groene Hoek
Hoofddorp
Gemeente Haarlemmermeer (2018)
• Zonneveld in landelijk gebied, Stimuleringsgebied (bouwsteen 6c)
Fase 1: Zuid - opstelling 25ha 15MW,
Fase 2: Zuid- opstelling 25ha 18MW

Schiphol

Zonnepark de Groene Hoek
Gelegen in landelijk gebied, driezijdig omgeven door

A5

infrastructuur en bestaand stedelijk gebied, is dit park
goed voor 25ha zonneveld met nog eens 25ha in de
pijplijn. Hier is namelijk sprake van een
stimuleringsgebied en de locatie geniet daardoor een
uitzonderings-positie. Ondanks de grootte van het veld
valt het vanaf de omgeving nauwelijks op, dit doordat
de elementen en panelen zich vanuit de omgving gezien
onder ooghoogte bevinden.
Opvallend is dat ondanks de vrij brede tussenpaden (3-4
meter tussen de panelenrijen, 5-10 meter
onderhoudspaden) het veld toch oogt als een
aaneengesloten blauwzwarte zee. Indien, zoals in dit
geval, deze tussenruimtes bewust zijn aangebracht is
het dan ook een aanbeveling om hier maatregelen te
treffen, bijvoorbeeld door de tussenruimtes te
accentueren door middel van struweel.

Spoorlijn Hoofddorp -Schiphol
Ten aanzien van de Nota Perspectief op zon zijn enkel de
grootte en hoogte afwijkende punten, maar gezien de
uitzonderingspositie en de afwezigheid van hinder door
de hoogte van de panelen (twee meter op locatie) is dit
niet problematisch. Ten opzichte van de Leidraad
Landschap en Cultuurhistorie zijn er met het oog op het
karakter van de locatie en de ontwikkelambities
verbeterpunten. Een voorbeeld hiervan is het beter en
duidelijker aansluiten bij het sloten- en
verkavelingspatroon door de onderliggende structuren
zichtbaarder te maken.
Knooppunt de Hoek

Verder zijn de bodem en de bodemgesteldheid een
vraagteken. De effecten van zonnevelden zijn tot op
heden nog grotendeels onbekend en vragen verdergaand
onderzoek en vooral monitoring op locatie.
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#3.1 de horizon blijft zichtbaar ondanks de veldopstelling

HET ZONNEVELD IS ONOP-

Zelfs met tussenpaden van 10 meter is de originele

VALLEND DOORDAT HET ZICH
ONDER DE HORIZON BEVINDT

verkaveling niet goed meer af te lezen. Het veld
oogt als één groot aaneengesloten vlak.
Aanbeveling is om het slotenpatroon en structuren
duidelijker te accentueren door rietkragen of laag
struweel.

Het zonneveld is vrijwel onopvallend doordat het zich,
gezien vanaf de omgeving, onder de horizon bevindt.
Hoewel de panelen op de locatie zelf tot twee meter
hoogte komen, was dit door de verlaagde ligging geen
belemmerende factor voor de openheid gezien vanuit de
omgeving.

HET LANDSCHAP IS MINDER
LEESBAAR DOOR DE MONOTONE ZONNE-OPSTELLINGEN

de vrijgehouden kavelgrenzen vallen weg in de veldopsrtelling #3.2
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#3.3 een hekwerk blijft een onnatuurlijk object en kan een aantasting vormen voor het open landschap

“FAUNAVRIENDELIJK” EN
“PASSEND IN DE OMGEVING”
ZIJN TE VAGE BEGRIPPEN

Momenteel is er een aantal studies gaande om de
relatie tussen zonneparken en ecologie in beeld te
brengen. Een ontbrekende schakel blijft tot nu toe
de monitoring van de effecten. Het langdurig in beeld
brengen van de gevolgen is een aandachtspunt.

Hoewel het aanhouden van dezelfde hoogte voor zowel
panelen, transformatoren en hekwerk het geheel wel
een rustig beeld geeft, zullen de termen
'faunavriendelijk' en 'passend in de omgeving' verder
gedefinieerd moeten worden om standaard hekwerken
te voorkomen.

METEN IS WETEN,
MONITORING VAN BODEM EN
BIODIVERSITEIT IS NODIG

de bodem en flora hebben te lijden onder permanente schaduw en gebrek aan water #3.4
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Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

Het plan respecteert de verkaveling van de polder, maar
in het gerealiseerde veld is dit beperkt ervaarbaar en is
het sloten- en verkavelingspatroon niet meer
ervaarbaar.

Openheid

Het veld biedt geen belemmering voor de directe
omgeving doordat de locatie ten opzichte van de
omgeving verdiept ligt.

Ruimtelijke dragers

De Ruimtelijke dragers als de Geniedijk, wegen- en
slotenstructuur en bomenrijen komen niet in het
geding. Verder is de paneelhoogte geen obstakel.

Ambities

De veldopstelling vormt een aantasting van de beleving
van het onderliggende slotenpatroon en daarmee de
lokale identiteit van het landschap (lange rechthoekige
kavels). Mogelijke oplossingen zijn hogere rietkragen
langs de sloten om deze structuur toch zichtbaar te
houden.
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Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De zonneveld-opstelling voldoet aan de spelregels
doordat er sprake is van een stimuleringsgebied.
Hierdoor is er ruimte om van 25ha uit te breiden naar
50ha.

Hoogte

De paneelhoogte is 2 meter en het veld zou hierdoor dus
niet voldoen. Er is hier een uitzondering gemaakt
(stimuleringsgebied). Verder lijkt het veld vanaf de
omgeving 1.50 meter hoog door de verdiepte ligging.

Afstand

De opstelling voldoet aan de gestelde minimale afstand
van 50 meter tot bebouwing.

Bodem-eis

De veldopstelling voldoet aan de onverharde bodem-eis,
bij de fundering is gekozen om metalen palen in de
grond te drukken en te verzwaren met grind. Effecten
van een dergelijke fundering zijn tot op heden
onduidelijk.

Flora- en faunavriendelijk

Het is onduidelijk of de opstelling, het (open) hekwerk
en de geplaatste transformatoren als faunavriendelijk
gezien kunnen worden. Verder is er een wens/ambitie
om schapen de ondergrond te laten onderhouden en een
geplande bloemenrand scheidt het zonneveld van de
N201.

4
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SOLAR CAMPUS - PURMEREND

Stelling van Amsterdam

#4.2

#4.3
#4.1
Zonneweide op wachtlandschap

Bedrijventerrein de Baanstee
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• Solarontwikkelaar: Ecorus
• Gerealiseerd: 2016
• Bedrijventerrein de Baanstee
Purmerend
Gemeente Purmerend
• Zonneveld op wachtlandschap (bouwsteen 4),
Zuid - opstelling 8,5ha 5,6MW

Solar Campus Purmerend
Hoewel dit veld in een open omgeving ligt is er door de
locatie (binnen bestaand stedelijk gebied op een
wachtlandschap) geen restrictie voor de opstelling zoals
deze wel gelden voor zonnevelden in het landelijk
De Purmerpolder

gebied. Omdat het veld zich in een open omgeving
bevindt is er toch voor gekozen om een vergelijking te
maken met de huidige ruimtelijke spelregels geldend
voor het landelijk gebied.
Het zonnepark ligt op een locatie met een
bedrijfsbestemming, tweezijdig begrensd door een weg
en een enkele boerderij. De achterzijde van dit veld
wordt begrensd door een dijkje dat tevens fungeert als
looproute. Opvallend is dat er niet gekozen is voor een
hekwerk maar dat enkel een sloot de begrenzing vormt.
Dit, samen met de grasbeplanting over het gehele veld,
maakt dat het geheel een natuurlijke uitstraling heeft.
Met uitzondering van de hoogte voldoet dit park geheel
aan de opgestelde spelregels en is het een van de betere
parken als het gaat om een inpassing met aandacht voor
flora en fauna.
Ten opzichte van de Leidraad Landschap en

#4.4

Cultuurhistorie is het voornaamste aandachtspunt het
karakter van de locatie. Er verdwijnen kleinere sloten
om plaats te maken voor de ontwikkeling, iets wat niet
in lijn met de ontwikkelprincipes in de Leidraad. Dit
hangt in dit geval echter onlosmakelijk samen met de
gebiedsontwikkeling tot bedrijventerrein en moet dan
ook breder worden beschouwd dan enkel vanuit het
ontwikkelprincipe voor tijdelijke functies/zonneparken.
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#4.1 een natuurvriendelijk zonneveld zonder hekwerk en met veel groen (sloot, struweel en gras)

op en langs het veld

WIE ZAAIT ZAL OOGSTEN
Naast alle voorzieningen bovengronds (zonnepanelen,

Zicht op de achterzijde van een opstelling voor zonne-

constructie, transformatoren, etc.) en ondergronds

energie kan een industriële indruk geven. Gelet op de

(bekabelling, fundering, etc.) is de aanwezigheid van

richting ten opzichte van de zon is dit niet altijd te

groen (struweel, grassoort, etc.) een belangrijke factor

vermijden. In die gevallen kan een groene struweelrand

bij het inpassen van een zonneveld. Daarnaast is de

een oplossing bieden.

aanwezigheid van groen randvoorwaardelijk voor de
flora en fauna om hier te vertoeven. Aanbeveling is dan
ook om het zonneveld per locatie af te stemmen op de
lokaal voorkomende kwetsbare soorten en hier op

TEGEN WELKE KANT VAN HET
ZONNEPANEEL KIJK JE AAN?

adequate wijze rekening mee te houden in het ontwerp.
de achterzijde van een zonneveld is minder aantrekkelijk en heeft een industrieel karakter

#4.2
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#4.3 de objecten (transformator, reclame, hekwerk en beveiliging) aan de rand trekken alle aandacht

EEN ZONNEVELD BESTAAT
NIET ALLEEN UIT MOOIE
BLAUW-ZWARTE PANELEN

Ondanks de functie van wachtlandschap (braakliggend
bedrijventerrein) en de bijbehorende vrijheid om hoger
te bouwen of meer te verharden is hier gekozen voor
een kwalitatieve en natuurlijke inpassing.
Hoewel er randzaken zijn die aandacht behoeven, is

Transformatoren en/of beveiligingscamera’s zijn een

dit veld een stap in de goede richting naar een natuurlijk

onlosmakelijk onderdeel van zonnevelden. Het advies is

ingepast zonneveld.

om dit mee te laten nemen in het ontwerp en als
aanvulling in het (zonne)beleid op te nemen om
verrommeling te voorkomen. Dergelijke eisen zijn
namelijk nog niet opgenomen in het (zonne)beleid.

ZO KAN HET DUS OOK!
ZO MOET HET ALTIJD?

een natuurlijke overgang (een die past in het landschap) van de omgeving naar het zonneveld is een aanrader

#4.4
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*Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

Door de nogal vreemde (rest)vorm past het veld niet
geheel in de structuur van de polder. De opstelling en
tussenpaden wijken ook in de richting sterk af van het
lokale karakter. Qua maatvoering en opdelingen past
het veld wel in de kavelstructuur.

Openheid

Ondanks de ligging in BSG zijn de panelen maar 2 meter
hoog, door de verhoogde ligging van de Purmer ringdijk
direct achter de locatie is er nauwelijks aantasting van
de openheid.

Ruimtelijke dragers

De Ruimtelijke dragers als Purmerringdijk zijn door een
kunstmatig aangelegde dijk en het zonneveld vanuit het
zuiden deels van het zicht onttrokken. Daarnaast is het
schootsveld van de Stelling van Amsterdam deels bedekt
door het zonneveld.

Ambities

De veldopstelling vormt een aantasting van de beleving
van de verkavelingsrichting van het landschap en
daarmee de lokale identiteit van ditzelfde landschap.
Aanbeveling is het afstemmen van de paneelrichting
met de kavelrichting van het onderliggende landschap
om zo het landschap leesbaar te houden.
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* Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De zonne-veldopstelling voldoet aan de spelregels voor
landschappelijke inpassing (8,5 ha van de anders 10ha
maximaal).

Hoogte

De paneelhoogte is twee meter en het veld zou hierdoor
dus niet voldoen aan de spelregels voor landschappelijk
gebied. Doordat er hier sprake is van een ligging binnen
Bestaand Stedelijk Gebied (BSG) gaan de gestelde
spelregels niet op en had de hoogte nog groter had
kunnen zijn.

Afstand

De opstelling voldoet aan de gestelde minimale afstand
van 50 meter tot bebouwing.

Bodem-eis

De veldopstelling voldoet aan de onverharde bodem-eis,
bij de fundering is er gekozen om betonnen elementen
(blokken) te gebruiken. Effecten van een dergelijke
fundering zijn tot op heden onduidelijk,
wel lijken delen van de opstelling verzakt.

Flora- en faunavriendelijk

Dit veld is ondanks de ligging binnen BSG
toonaangevend op het gebied van natuurlijke inpassing.
Er is nauwelijks een hekwerk, maar er is sprake van
“onzichtbare” infraroodbeveiliging en men werkt met
beveiligingscamera’s. De locatie is omgeven door een
sloot en het veld is beplant met gras dat vrijelijk groeit
waardoor het veld een vriendelijk en natuurlijk karakter
heeft.

* Het zonneveld bevindt zich niet in landelijk gebied
waardoor de criteria/spelregels niet van toepassing zijn.

5
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DE VAANDEL - HEERHUGOWAARD

Heerhugowaard

Polder Heerhugowaard
Polderstructuur en verkaveling

Spoorlijn Schagen - Heerhugowaard

Bedrijventerrein de Vaandel

#5.2
#5.4.2

#5.4.1

#5.1

#5

5.3
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• Solarontwikkelaar: Ecorus
• Gerealiseerd: 2018
• Bedrijventerrein de Vaandel
Heerhugowaard
Gemeente Heerhugowaard
• Zonneveld op wachtlandschap (bouwsteen 4),
Zuid - opstelling 12ha 9,4MW

Bedrijventerrein de Vaandel
Zonneveld De Vaandel ligt ten noordoosten van
Heerhugowaard. Het wordt aan drie zijden begrensd
door infrastructuur en is gelokaliseerd op een
bedrijventerrein (wachtlandschap). Dit veld was tijdens
de ruimtelijke analyse en het bezoek in aanbouw
waardoor dit proces in tijd gevolgd is. Opvallend is de
enorme hoeveelheid benodigde infrastructuur en
arbeid, zoals het langgerekte bouwkavel (5 meter breed,
2 km lang) ten behoeve van de elektra-kabels, om een
zonnepark aan te leggen.
De opstellingsrichting van dit veld volgt wel de
verkavelingsrichting, maar blokkeert door de hoogte de
kijkrichting van noord naar zuid. De panelen zijn
namelijk 2 meter hoog, waardoor deze op ooghoogte het
Zonneweide op wachtlandschap

beeld bepalen. Verder is er deels gekozen voor een
hekwerk-afbakening en deels voor een sloot.
Het park voldoet aan de ruimtelijke spelregels, vooral
omdat het hier een wachtlandschap betreft, waardoor
de spelregels voor het landelijk gebied niet gelden.
Aandachtspunten blijven de bodem-eis en de inpassing
van flora en fauna, waar nog onvoldoende kennis over
beschikbaar is.
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is formeel
niet van toepassing omdat het hier BSG betreft
(bedrijfslocatie), anders zou het veld in beperkte mate
aansluiten op de beleving van het landschap (openheid
van noord naar zuid) en de openheid langs de
lintdorpen. Het veld past wel bij het karakter van de
lange verkavelingen. Mede door de compacte en de 2
meter hoge opstelling vormt het zonneveld een
'industrieel blok' in het landschap. Gezien de
bedrijfsbestemming is dat op deze locatie toegestaan,
maar toch zou het goed zijn hier, ook op dit soort
plekken meer aandacht aan ruimtelijke kwaliteit te
besteden.
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#5.1 Reclame-uitingen en andere objecten worden meestal geplaatst aan de rand van een zonneveld-opstelling

EEN ZONNEVELD IS MEER DAN
BLAUW-ZWARTE PANELEN

Dit zonnepark is vooral vanuit energie-efficiëntie
ontworpen. Overmaat of loze hoeken zijn niet of
nauwelijks aanwezig, de afstand van de panelen
onderling is minimaal en de randafwerking evenzo.
Dit is op deze locatie meer geëigend vanwege de

Transformatoren en/of beveiligingscamera’s zijn een

vigerende bedrijfsbestemming. Advies blijft het

onlosmakelijk onderdeel van zonnevelden. Aanbeveling

stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit en het

is om dit mee te laten nemen in het ontwerp om

voorkomen van monofunctionaliteit.

verrommeling te voorkomen. Een dergelijke eis is nu
niet opgenomen in het ruimtelijk beleid voor zonneenergie of de Leidraad voor Landschap en Cultuurhistorie. Het verdient aanbeveling het (zonne)beleid hier op

RUIMTELIJKE KWALITEIT
BOVEN RENDEMENT

aan te vullen.
verharde paden, kunstmatige afwatering en bijna naadloos-sluitende panelenrijen zijn het beeld bij dit veld #5.2
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#5.3 de opslag van kilometers kabel om het zonneveld aan te sluiten op het elektriciteitsnet

AANSLUITING EN CAPACITEIT
MEEWEGEN IN LOCATIEKEUZE
VAN ZONNEPARKEN

Omdat dit zonneveld gelegen is op een braakliggend
bedrijventerrein en er als alternatief een loods had
kunnen staan heeft landschappelijk gezien een
zonneveld de voorkeur.
Advies bij de keuze voor een zonnepark is om het dan ook

Aandachtspunt is om geschikte of logische locaties te

goed ruimtelijk in te passen, zowel voor het beeld

kiezen zodat de hoeveelheid kabels en benodigde

(esthetische kwaliteit), als andere functies en het

capaciteitsvergrotingen van energie-infrastructuur

daaraan gerelateerde draagvlak.

geminimaliseerd worden. Hierdoor kan tevens de
ruimtelijke impact voor, tijdens en na de bouw worden

WAT OOGT NOU BETER?

geminimaliseerd.
het verschil in beleving enkel door de plaatsing van een hekwerk of het gebruik van een sloot #5.4
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*Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

De veldopstelling past door de compacte vorm en
richting van de opstelling binnen het rechtlijnige
karakter van droogmakerij de Heerhugowaard.

Openheid

De veldopstelling is door de hoogte (2 meter) een
aantasting van de openheid van noord naar zuid. Dit
was met de realisatie van een bedrijvenloods o.i.d. niet
anders geweest.

Ruimtelijke dragers

Het rechtlijnige karakter van de polder blijft intact en
wordt door de richting van de opstelling versterkt.

Ambities

Door de plaatsing van zonnepanelen wordt de polder
verder gevuld, waardoor de openheid verder vermindert.
Dit is een aantasting van de ambities om langs
lintbebouwing het landschap open te houden.
Hoewel de Leidraad niet van toepassing is op dit gebied
(binnen BSG) is het een aanbeveling hier beter op aan te
sturen, wellicht door voorbeelden, beloningen of het
advies aan gemeenten om dit te beschouwen als open
landschap.
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*Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De zonne-veldopstelling voldoet aan de spelregels voor
landschappelijke inpassing ondanks dat deze niet van
toepassing zijn (9 ha van de anders 10 ha maximaal).

Hoogte

De paneelhoogte is 2 meter en het veld zou hierdoor dus
niet voldoen aan de spelregels voor landschappelijk
gebied. Doordat hier sprake is van een ligging binnen
BSG (Bestaand Stedelijk Gebied) gaan de gestelde
spelregels niet op en had de hoogte nog groter kunnen
zijn.

Afstand

De opstelling voldoet aan de gestelde minimale afstand
van 50 meter tot bebouwing.

Bodem-eis

Het is onduidelijk of de opstelling voldoet aan de
onverharde bodem-eis. Momenteel is een groot deel
(tussenpaden en rand) verhard. Mede door de compacte
opstelling oogt het veld zeer verhard.

Flora- en faunavriendelijk

Mede door de ligging (binnen BSG), zijn de spelregels
van zonnevelden in het landschap niet van toepassing.
Dit is terug te zien in de flora- en faunavriendelijkheid/
inpassingseis waar in dit veld weinig van te merken is.

* Het zonneveld bevindt zich niet in het landelijk gebied
waardoor de criteria/spelregels niet van toepassing zijn.

6
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GOLFBAAN DE TEXELSE - DE COCKSDORP

Wadkreekstructuur

Golfbaan de Texelse

#6.1

#6.2

#6.4

Zonneweide in combinatie met functies

#6.3
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• Solarontwikkelaar: Texel4trading
• Gerealiseerd: 2017
• Golfbaan de Texelse / vakantiepark de Krim
De Cocksdorp
Gemeente Texel
• Zonneveld in combinatie met functies (bouwsteen 2),
Oost-West - opstelling 0,5ha 0,4MW

Golfbaan de Texelse
Het betreft hier een drijvend zonnepark, op een
golfbaan. Vanaf de naastgelegen infrastructuur of
bebouwing is het veld niet zichtbaar. Het veld bevindt
zich immers in/op een kunstmatig gemaakte en
verhoogde wateropvang. Deze wateropvang is voor de
besproeiing van de golfbaan aangelegd en is verhuld als
duinlandschap. Verder biedt dit zonnepark een unieke
Wadkreekstructuur

extra functie doordat het de verdamping van water
tegen gaat en tevens de panelen met de lokaal hogere
luchtvochtigheid koelt.
Het park ligt in een oost-westopstelling waardoor er een
geringere hoogte benodigd is en de
elektriciteitsopwekking meer verdeeld is gedurende de
dag. Punt van aandacht is de “aanlanding” (overgang
van water naar land), verwerking van de
elektriciteitskabels en de plaatsing en het uiterlijk van
de transformatoren. Deze zouden beter ingepast
kunnen worden in vormgeving en verschijning.
Ten opzichte van het ruimtelijk beleid voor zonneenergie, voor zover van toepassing op ontwikkelingen op
het water, voldoet dit park compleet.
Wel is verder onderzoek gewenst naar de effecten van
‘zon op water’ op flora en fauna.
Aandachtspunt is dat het park qua inrichting past bij
het eerder gecreëerde duinlandschap, terwijl hier
oorspronkelijk sprake was van een aandijkingenlandschap. Advies is om meer aandacht te schenken aan
dit soort intelligente en creatieve oplossingen, om
daarmee draagvlak voor grondgebonden zonne-energie
te vergroten en op een verstandige wijze bij te dragen
aan de energietransitie.
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#6.1 vanaf de omgeving is van dit zonneveld alleen de filter en transformatorruimte zichtbaar

HET ZONNEVELD GAAT OP

Hoewel het zonnepark nog geen halve hectare beslaat
voorziet het toch in 50% van de lokale energievraag

IN DE OMGEVING

(waaronder een zwembad) en gaat het ook de
verdamping van water uit de wateropslag tegen.

Het zonneveld is onzichtbaar vanuit de omgeving.

Verder zijn lokale partijen betrokken geweest bij de

Door de aankleding van de wateropslag met zand en

bouw van het park.

helmgras en de gevarieerde hoogtes van het omringende
recent aangelegde duinlandschap valt de verhoogde
wateropslag weg in het landschap. Het enige wat opvalt
is het transformatorhuis dat voorziet in de omschakeling van gelijk- naar wisselstroom, aanrader is dan ook
deze elementen mee te nemen in het ontwerp.

MAATWERK EN SLIM WERK
BOVEN
LANGE HALEN SNEL THUIS

het combineren van een wateropslag en zonnepanelen heeft een dubbel voordeel

#6.2
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#6.3 door de opstelling (oost-west) is een beperkte hoogte mogelijk

ÉÉN OPLOSSING VOOR ALLES
OF MAATWERK PER PROJECT?

Goed voorbeeld doet goed volgen, een aanbeveling is dan
ook om initiatieven die extra toegevoegde waarde

Door de dakconstructie is de hoogte van de panelen

hebben of extra functies kansen bieden extra te

beperkt gebleven, waardoor het veld niet te zien is vanaf

benadrukken en aandacht te geven.

de omgeving. Vraag is wel of deze oplossing overal
toepasbaar is? Voor kunstmatige waterbassins is het
zeer geschikt. Voor natuurlijke waterlichamen zou
onderzocht moeten worden wat de gevolgen zijn voor
flora en fauna.

GOEDE INITIATIEVEN
ALS BELONING IN HET
ZONNETJE ZETTEN

er is nog te weinig aandacht voor deze vorm van creatieve en slimme oplossingen van zonnevelden #6.4
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*Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

Het zonnepark past in en gaat op in de structuur van
de omgeving (duinlandschap) ook al is deze recent
aangelegd ten behoeve van de golfbaan.

Openheid

De panelen zijn van beperkte hoogte, wel op hoogte
geplaatst maar passend in de omgeving.

Ruimtelijke dragers

Het veld vormt doordat het verborgen is geen relatie met
de ruimtelijke dragers. Wel is de dubbele functie een
versterking van het duingebied door de
ruimtecombinatie en verminderde ruimtevraag.

Ambities

Sluit aan bij de overgang van duingebied naar
polderlandschap door zich te voegen naar het recent
aangelegde duinlandschap.
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*Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De zonne-veldopstelling voldoet aan de spelregels voor
landschappelijke inpassing ondanks dat deze niet van
toepassing zijn (0,5 ha van de anders 5ha maximaal).

Hoogte

De paneelhoogte is 0,5 meter en het veld zou hierdoor
dus voldoen. Wel is hier sprake van een verhoogde
ligging binnen BSG waardoor de gestelde spelregels niet
opgaan en de hoogte nog hoger had kunnen zijn.

Afstand

De opstelling voldoet aan de gestelde minimale afstand
van 50 meter tot bebouwing.

Bodem-eis

Het is onduidelijk of de opstelling voldoet aan de
onverharde bodem-eis, bij de fundering is er gekozen om
betonnen elementen (drijvende blokken) te gebruiken,
effecten van een dergelijke drijvende fundering zijn tot
op heden onduidelijk.

Flora- en faunavriendelijk

Dit veld is ondanks de ligging binnen BSG
toonaangevend ten aanzien van een natuurlijke
inpassing, wel zijn de effecten van dergelijke
opstellingen ten aanzien van flora en fauna onduidelijk.

* Het zonneveld kenmerkt zich door meervoudig
ruimtegebruik waardoor de criteria/spelregels niet van
toepassing zijn.

7
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RWZI GEESTMERAMBACHT - WARMENHUIZEN

Ruilverkaveling

Zeeklei landschap

#7.1

#7.4

#7.2
#7.3

Noordhollandsch kanaal

Westfriese Omringdijk
N9

N
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• Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Noorder Kwartier
• Gerealiseerd: 2018
• RWZI Geestmerambacht
Warmenhuizen
Gemeente Schagen
• Zonneveld in combinatie met functies (bouwsteen 2),
Oost-West - opstelling 2,5ha

RWZI Geestmerambacht
Dit terrein wordt eenzijdig begrensd door infrastructuur
en ligt op het terrein van een RWZI. De opstelling van
dit veld is oost-west georiënteerd. Hierdoor vormt het
opwekken van energie een gelijkmatiger patroon maar
is een groter deel van de bodem permanent beschaduwd.
Wat deze permanente beschaduwing voor effecten heeft
op de lokale ecologie of de bodemkwaliteit is tot op
heden onbekend; monitoring en onderzoek is daarom
aan te bevelen.
RWZI Geestmerambacht-terrein

Doordat het zonneveld zich op het terrein van de RWZI
bevindt en omgeven is door groen, valt het nauwelijks
op ten opzichte van de grotere installaties en past het in
het totaalbeeld.
Verder zijn de transformatoren als losse eenheden aan
het einde van een lijn geplaatst. Dit is een
aandachtspunt voor verdere zonnepark-ontwikkelingen.
Ten aanzien van de spelregels voldoet dit zonnepark,
met als kanttekening dat de effecten van inpassing op
flora en fauna gemonitord dienen te worden.
Ten opzichte van de Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie voldoet dit veld voor zover dit te
beoordelen is.
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#7.1 door de ligging en het passende karakter is het zonneveld afgeschermd van de “buitenwereld”

VERRE VAN ZICHTBAAR
Hoewel de oost-west configuratie van zonnevelden
Door de begroeiing langs de randen van det RWZI-

scheelt in de benodigde hoogte en ruimte betekent dit

terrein valt het zonneveld niet tot nauwelijks op vanaf

wel dat een groter deel van de bodem geen tot

de omgeving.Daarnaast past het industriële beeld van

nauwelijks licht of water krijgt. De vraag is wat hiervan

deze opstellingen bij het industriële beeld van de RWZI

de gevolgen zijn voor de bodemkwaliteit en de

en is daarom op basis van karakter, beeld (esthetisch) en

ecologische waarde. Monitoring en onderzoek hiernaar

techniek een goede combinatie.

is vereist.

EEN BODEM MET
EEN VITAMINE-D GEBREK
oost-west opstellingen blijven relatief laag en klein maar onthouden de bi=odem van licht en water #7.2
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#7.3 elementen zoals omvormers zijn nu niet benoemd in het beleid en kunnen als rommelig gezien worden

ALLE ELEMENTEN OMTRENT
EEN ZONNEPARK MEENEMEN
Transformatoren en/of beveiligingscamera’s zijn een

Net zoals Zonneweide Bergen wordt dit veld in fasen

onlosmakelijk onderdeel van zonnevelden. Advies is om

gerealiseerd. Aanrader is hierbij om de uitbreidingen

dit mee te laten nemen in het ontwerp om verrommeling

of verdere fasen af te stemmen op de in eerste instantie

te voorkomen. Een dergelijke eis is nu niet opgenomen in

gebouwde fase, om verrommeling en verschillen in

het ruimtelijk beleid voor zonne-energie of de Leidraad

beeld te voorkomen.

voor Landschap en Cultuurhistorie. Het verdient
aanbeveling het beleid hier op aan te vullen.

UITBREIDEN IS AFBOUWEN

gefaseerde ontwikkeling van zonnevelden vraagt afstemming tussen eerdere en latere fasen #7.4
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*Criteria Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie 2018
Karakter

De veldopstelling past door de compacte en vullende
vorm binnen het karakter van het ruilverkavelingslandschap. Daarnaast past het zonneveld bij het
industriële karakter van het bestaande RWZI-terrein.

Openheid

De veldopstelling is door de locatie (RWZI-terrein) geen
directe inbreuk op de openheid. De opstelling ligt
afgeschermd en bevindt zich op een industriële locatie.

Ruimtelijke dragers

Het zonneveld ligt binnen de Panoramazone van de
Westfriese Omringdijk. Door de combinatie met het
RWZI-terrein heeft dat geen (nieuwe) impact.

Ambities

Door de plaatsing van zonnepanelen wordt de locatie
beter gebruikt.
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*Criteria Uitvoeringsregeling
Opstellingen voor zonne-energie
Grootte

De zonne-veldopstelling voldoet aan de spelregels voor
landschappelijke inpassing ondanks dat deze niet van
toepassing zijn (2,5 ha van de anders 5ha maximaal).

Hoogte

De paneelhoogte is 2 meter en het veld zou niet voldoen
aan de spelregels voor zonneopstellingen in landelijk
gebied. Doordat er sprake is van meervoudig
ruimtegebruik op een al bestaande locatie/functie gaan
deze spelregels niet op.

Afstand

De opstelling voldoet aan de gestelde minimale afstand
van 50 meter tot bebouwing.

Bodem-eis

De opstelling voldoet aan de onverharde bodem-eis. Bij
de fundering is er gekozen om metalen boorpalen te
gebruiken om zo de verstoring van de bodem te
minimaliseren.

Flora- en faunavriendelijk

Het is onduidelijk of een dergelijke opstelling (vrijwel
permanente beschaduwing) schade of aantasting
oplevert voor de lokale flora, fauna of bodemgesteldheid.
Het advies is dan ook om dit te monitoren of hierop te
sturen.

* Het zonneveld kenmerkt zich door meervoudig
ruimtegebruik waardoor de criteria/spelregels niet van
toepassing zijn.
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