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Voorstel / besluit:
1. Het afwegingskader zonnevelden (Bij21-0298) vast te stellen
Inleiding
De Gemeente Heerhugowaard heeft de ambitie om meer duurzame elektriciteit op te wekken
binnen de gemeentegrenzen. Een mogelijkheid voor hernieuwbare elektriciteitopwek is zon op
land. Dit afwegingskader is tot stand gekomen met de wens om initiatiefnemers van zonnevelden
op een objectieve manier te kunnen beoordelen. Dit is ook besproken bij de vaststelling van de
Lokale Energie Strategie. Zonnevelden dragen bij aan de duurzaamheidsdoelen van de
gemeenten. Het kader dient inzicht te geven aan initiatiefnemers onder welke randvoorwaarden
de gemeente zonnevelden wil realiseren. Hiermee borgt de gemeente landschappelijke inpassing
en maatschappelijke waarden.
Beoogd effect
De mogelijkheid creëren om onder bepaalde voorwaarden vergunningen te verlenen aan
initiatieven voor zonnevelden. Met de voorwaarden borgen dat maatschappelijke waarden en
landschappelijke inpassing worden meegenomen in de ontwikkeling van een zonneveld.
Argumenten
1.1 Het toestaan van zonnevelden draagt bij aan de doelstelling om CO2-neutraal te
worden.
Zonnevelden wekken duurzame energie op. Hiermee wordt de gemeente minder afhankelijk
van fossiele brandstoffen, dit draagt bij aan de ambitie om CO2-neutraal te
worden.

1. 2 Het afwegingskader maakt het mogelijk om initiatieven op een consistente manier te
beoordelen en onder bepaalde voorwaarden een vergunning te verlenen.
Op dit moment zijn er geen gronden op basis waarvan we initiatieven op een consistente
manier kunnen beoordelen. Hierdoor worden op dit moment geen initiatieven toegestaan,
terwijl dit vanuit duurzaamheidsoogpunt wel wenselijk is. Dit afwegingskader creëert de
mogelijkheid om initiatieven wel op een consistente manier te beoordelen en die initiatieven
die aan alle voorwaarden voldoen een vergunning te verlenen.
1.3 Met het afwegingskader zonnevelden wordt geborgd dat zonnevelden initiatieven aan
landschappelijke en maatschappelijke waarden voldoen
Met dit kader kunnen zonnevelden initiatieven op een objectieve manier beoordeeld
worden. Hiermee kan er duidelijkheid aan initiatiefnemers verschaft worden en zal er
alleen een vergunning worden verleend aan zonnevelden die voldoen aan de
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landschappelijke en maatschappelijke waarden zoals genoemd in het
afwegingskader.

1.4 Het afwegingskader zonnevelden is in lijn met de Regionale Energiestrategie en
provinciaal beleid over zonnevelden
De regionale energiestrategie en het provinciale beleid noemen verschillende voorwaarden
waaraan zonnevelden zouden moeten voldoen. Deze voorwaarden zijn verwekt in het
afwegingskader zonnevelden. Hierdoor draagt dit kader bij aan de borging van de
voorwaarden vanuit de RES en het provinciale beleid.
Kanttekeningen
1.1 Dit afwegingskader vergroot de kans op versnippering van het landschap
Met dit kader kan op perceelniveau gewaarborgd worden dat de zonnevelden op een
goede manier in het landschap worden ingepast. Echter, hiermee is de samenhang in
het gebied niet gewaarborgd. Een alternatief zou zijn om een aantal grotere gebieden
aan te wijzen voor zonnevelden en deze te benaderen als een gebiedsontwikkeling.
Dit past echter niet in de visie van de omgevingswet en de RES, waar uit wordt
gegaan van initiatieven van onder af.

1.2 Er ontbreken onderdelen in de afweging van de visie buitengebied, dit brengt het risico
met zich mee dat er langdurig zonnevelden komen op locaties die mogelijk voor
andere ontwikkelingen nodig zijn.
Zonnevelden hebben vanuit de businesscase een minimale termijn van 15-20 jaar
nodig. Daarnaast zullen de komende jaren meerdere opgaven een plek moeten
krijgen in het buitengebied, zoals circulaire landbouw, recreatie en
toerisme, verstedelijking, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Op dit moment is er nog geen
integrale afweging beschikbaar op basis waarvan we kunnen borgen dat al deze
doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Echter, bij een vergunningaanvraag zal
onderzocht worden of op dat moment bekend is of de grond voor andere ontwikkelingen
nodig is. Ook is er een voorwaarde opgenomen waarmee een maximale exploitatieduur kan
worden opgenomen in de vergunning.
1.3 Er is op dit moment beperkte capaciteit voor de beoordeling van vergunningen bij de
afdeling VTH
Op dit moment is er een tekort aan vergunningsverleners op de afdeling vergunningen en
daarnaast worden er meer dan gemiddeld veel aanvragen gedaan. Dit betekent dat er een
capaciteitstekort is op deze afdeling om vergunningen te beoordelen. Met de vaststelling van
dit kader zal dit capaciteitstekort naar verwachting vergroot worden doordat er meer
aanvragen gedaan kunnen worden. Dit betekent dat het in de praktijk mogelijk langer kan
duren voordat vergunningen in behandeling worden genomen dan men van ons gewenst is.
Financiële gevolgen
n.v.t.
Preventief toezicht

 Ja
 Nee
Communicatie
Het afwegingskader zal beschikbaar komen via de gemeentelijke website.
Uitvoering
Na vaststelling van het afwegingskader kunnen initiatiefnemers voor zonnevelden een aanvraag
indienen. De afdeling vergunningen zal de initiatieven in behandeling nemen en beoordelen aan
de hand van het afwegingskader.
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Monitoring/Evaluatie
In de nieuwe gemeente zal dit stuk geharmoniseerd moeten worden. Voordat daar een voorstel
voor wordt gedaan zal geëvalueerd worden of het afwegingskader zonnevelden het gewenste
effect heeft.
Bijlagenr.
Bij21-0298

Titel/Onderwerp
Afwegingskader zonnevelden

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 8 juni 2021
RB2021041 Afwegingskader zonnevelden :
Bespreekstuk

Nr.:
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Voor
Tegen

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021;
gelet op het advies van de commissie Stad en Ruimte d.d. 8 juni 2021;
gelet op: artikel 108 van de Gemeentewet;
besluit
1. Het afwegingskader zonnevelden (Bij21-0298) vast te stellen

Heerhugowaard, 6 juli 2021
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