Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in
Dalfsen
Stap

Kader

Uitkomst

Toetsen locatie aan Dalfser
structuurvisie

Staat de kaart ‘kansrijke
gebieden’ een (grootschalig)
zonnepark op maaiveld toe op
deze locatie?
Is het initiatief gestoeld op
tijdelijk (mede)gebruik van de
gronden?

Nee in gebied rond Vecht

Wordt het initiatief goed
ruimtelijk ingepast
(basisinspanning)?

Ja als het initiatief voldoet aan de
ontwerpprincipes:

Toetsen uitwerking aan
provinciale Kwaliteitsimpuls
zonnevelden

Ja in overige gebieden (onder
voorwaarden)
Ja bij max. termijn van 25 jaar
Nee bij aanvraag voor langere periode

-aansluiten op de karakteristiek van het
gebied (Structuurvisie Buitengebied en
Gebiedskenmerkencatalogus)
-randen met kwaliteit. De installatie is
aan het zicht vanaf de openbare weg
onttrokken.
-Eenvoudige bebouwing en logische
opstelling panelen
Is compensatie van verlies
aan landschappelijke en
ecologische waarden
opgenomen?

Nee als dit onvoldoende is.
Ja als sprake is van voldoende
compensatie in de groene omgeving.
Nee als dat niet het geval is.

Rechtvaardigt de
maatschappelijke meerwaarde
de impact van het zonneveld?

Samenwerking met omwonenden en
belanghebbenden is een essentiële
voorwaarde.

Criteria:

Ja als maatschappelijke meerwaarde*
wordt aangetoond via:

- Wordt meervoudig
ruimtegebruik voldoende
ingevuld?
-Worden voldoende
maatregelen getroffen om de
impact te beperken of te
compenseren?
-Wordt voldoende aangesloten
op de karakteristieken van het
gebied?

-Meervoudig ruimtegebruik (schapen,
ander gebruik, dicht bij aansluiting net,
oplaadpunt elektrisch vervoer)
- Bijdrage aan de energiehuishouding
-bijdrage aan natuur/biodiversiteit
-bijdrage aan klimaatbestendigheid
-participatie (lokaal initiatief, vrijwilligers
arbeidskracht en samenwerking met
omwonenden/belanghebbenden)
-sluiten van kringlopen
-bijdrage aan maatschappelijke doelen
(o.a. duurzaamheid, draagvlak,
financiële bijdrage).
Nee als niet wordt voldaan

Toetsen op Dalfser
kwaliteitsnormen

-Is de bijdrage aan
maatschappelijke doelen
voldoende aangetoond?
Proportionele
gebiedsbelasting.

Per deelgebied geldt een nader vast te
stellen maximum percentage van de
cultuurgrond die bebouwd mag worden
met zonnevelden. Als -te
onderzoeken- voorlopig percentage
geldt 5%.

Bovenmatige hinder voor
omwonenden voorkomen.
Door de gemeente worden
beoordeeld:
1. De impact van een
voorgenomen veld op nabije
omwonenden;
2. De extra belasting die een
voorgenomen veld
veroorzaakt bovenop al
aanwezige belasting op
omwonenden (cumulatie
effect);
3. De aandacht die aan beide
belastingvormen wordt
besteed in het overleg tussen
initiatiefnemer en
omwonenden.

Juridische borging door
gemeente

Er moet duidelijk worden weergegeven
welke inspanningen door initiatiefnemer
en omwonenden zijn gepleegd om de
aantasting van het woongenot van
omwonenden te beperken.

Meedelen van omwonenden.

Initiatiefnemer zoekt met omwonenden
naar mogelijkheden ter compensatie
van de overlast die zij mogelijk gaan
ondervinden van een zonneveld. Dat
kan mogelijk in natura (aanpassing aan
afstanden en/ of opstelling, creëren van
overgangszone) of financieel
(bijvoorbeeld meedelen in opbrengst of
korting op stroomprijs). Hierover dient
een afspraak te worden vastgelegd die
door de gemeente kan worden
meegewogen bij de definitieve
vergunningverlening.

Ruimtelijke onderbouwing
bestemmingsplan met onder
andere specifieke invulling van
bovenstaande criteria

Wettelijke procedure (met inspraak),
vaststelling door raad

*Maatschappelijke meerwaarde – voorwaarden lezen als of/of, niet als en/en.

