Procesdocument Zon
Beoordeling Pilotproject Initiatieven

1. Inleiding
Bij de vaststelling van het beleidskader Zonne-Energie in de raad van 17 december 2020 is gelijktijdig amendement A3 van de fractie van de SGP, mede ingediend namens de ChristenUnie,
aangenomen.
Als gevolg van dit amendement is er in Nunspeet voor als nog ruimte voor één pilotproject, zoals beschreven onder trede 3 van de Nunspeetse Zonneladder (beleidskader Zonne-Energie
juni 2020). Na evaluatie van dit project worden de mogelijkheden voor toepassen van trede 3
opnieuw bezien.
Om de markt, initiatiefnemers, ontwikkelaars, lokale initiatieven, de kans te geven hun project in
te dienen wordt de markt met een openbare oproep uitgedaagd projecten in te dienen. Deze opzet geeft bovendien de mogelijkheid het best passende initiatief te selecteren en niet met inschrijving van het eerste het beste project andere initiatieven te blokkeren.
In voorliggend document zijn de stappen uitgewerkt volgens welke het pilotproject Zon wordt
geselecteerd.

2. Beoordelingskader
Als beoordelingskader hanteren we het beleidskader Zonne-Energie juni 2020.
Voor het indienen / beoordelen van een initiatief is het verder goed kennis te nemen van de onderstaande publicaties:
De ZonneWIJzer, provincie Gelderland, augustus 2019
Bestemmingsplan Buitengebied 3.3.4. en bijlage 6
Cultuurhistorische Atlas Nunspeet

3. Initiatieven
In de afgelopen maanden is er door verschillende partijen interesse getoond voor de realisatie
van een zonneveld in de gemeente Nunspeet. Zij zijn geïnformeerd over de gekozen werkwijze
en gevraagd op de start van het traject af te wachten. Om naast deze initiatiefnemers iedereen
de kans te geven hun project in te dienen wordt de markt met een openbare oproep uitgedaagd
projecten in te dienen.

4. Publicatie
Gemeente Nunspeet publiceert de oproep voor het indienen van een project vergezeld van de
beschikbare achtergrondinformatie op de gemeentepagina. Partijen waarmee de gemeente al in
contact staat worden gericht geïnformeerd over deze publicatie.
Na publicatie krijgen partijen twee weken de tijd om hun interesse te melden en voor het stellen
van vragen. De deadline voor het indienen van plannen volgt 12 weken daarop.

5. Aan te leveren documenten
De initiatiefnemers wordt gevraagd om tenminste de volgende documenten aan te leveren:
1. Projectomschrijving, bestaande uit:
o wat is het plan;
o op welke locatie;
o technische beschrijving;
o wanneer kan het gerealiseerd worden;
o eventuele lokale werkgelegenheid;
o of er sprake is van meervoudig ruimtegebruik;
o andere interessante koppelkansen.
2. Communicatieplan; waarin is uitgewerkt hoe met de omgeving is / wordt gecommuniceerd,
wat het draagvlak is en of en hoe de omgeving is betrokken bij het initiatief;
3. Participatieplan; waarin de participatie en het eigenaarschap is uitgewerkt;
4. Landschapsplan; waarin is uitgewerkt hoe het initiatief wordt ingepast;
5. Inrichtingsplan.
De aangeleverde documenten dienen minimaal de informatie te bevatten die nodig is om het
project te kunnen beoordelen op de punten zoals onder 6.1 en 6.2 beschreven.

6. Voorwaarden, beoordelingscriteria en beoordelingsformulier
De selectie van het pilot project verloopt in twee stappen; een zwart wit beoordeling op een
aantal criteria waar een project aan heeft te voldoen (zogenaamde knock out beoordeling) gevolgd door een kwalitatieve beoordeling (Bijlage 1 Beoordelingsformulier).
6.1. Knock out fase
Voor de te beoordelen pilot projecten zijn in het beleidskader Zonne-energie 2020 een aantal
randvoorwaarden vastgelegd. Voldoet een pilot niet aan één of meer van deze randvoorwaarden (vet gedrukt) dan wordt het initiatief ter zijde gelegd en niet verder beoordeeld.
- Passend binnen artikel 3.3.4. van het Bestemmingsplan Buitengebied*

Ja / nee

- Plangebied heeft hoge natuur, cultuur historische of landschappelijke waarde ja / Nee
Randvoorwaarden 4.1.1 – 4.1.3**

- Agrarische bestemming

Ja / nee

- Het netto *** oppervlakte bedraagt maximaal 2 hectare

Ja / nee

Randvoorwaarde 4.1.4.**

- Inpassing minimaal 10 breed, waarvan struweel minimaal 6 m. en zoom
minimaal 2 m.

Ja / nee

Randvoorwaarde 4.1.6. en 4.1.7.**

- Netwerkcapaciteit beschikbaar

Ja / nee

- Draagvlak voor plan, omgeving actief betrokken

Ja / nee

Randvoorwaarde 4.3.14 – 4.3.18**

- Minimaal 20% van de investering is beschikbaar voor burgerparticipatie

Ja / nee

Randvoorwaarde 4.2.12.**

- Lokaal eigenaarschap bedraagt minimaal 50%

Ja / nee

Randvoorwaarde 4.2.11.**

- Extern hinder

ja / Nee

Randvoorwaarden 4.1.9.**

- Maximaal 25 jaar na ingebruikname, 3 maanden na buitendienststelling,
wordt de locatie ontmanteld en zorgvuldig hergebruikt / gerecycled
Randvoorwaarden 4.4.20.**

[Typ hier]

Ja / nee

6.2. Kwalitatieve beoordeling initiateven
Initiatieven die aan de gestelde randvoorwaarden voldoen worden kwalitatief beoordeeld om zodoende de initiatiefnemer met het best passende project de gelegenheid te geven een vergunning aan te vragen en het project te ontwikkelen. Het initiatief wordt voor zover de score niet
direct uit de genoemde berekening volgt beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Deze
geeft de beoordeling uitstekend (100% van de beschikbare punten), goed (50% van de beschikbare punten) of voldoet aan minimale eisen (0 punten).
De beoordeling gaat uit van 4 categorieën die samen maximaal 2.000 punten opleveren. Het
initiatief met de hoogste score wordt in de gelegenheid gesteld de vervolgstappen te zetten;
aanvragen omgevingsvergunning en het realiseren van een zonneveld.

Landschappelijke meerwaarde (Ruimte & Landschap)

max. 700 punten

Bij het landschappelijk inpassen, aansluitend aan de ruimtelijke karakteristieken van de locatie,
wordt onder andere gekeken naar:
Schaal en openheid, Verkavelingsstructuur, Structuur wegen, Erven en bebouwing, Reliëf,
Structuur en samenstelling opgaande beplanting.
Voor deze elementen kan de cultuurhistorische atlas gebruikt worden en bijlage 6 van het bestemmingsplan buitengebied.
Functiecombinaties leveren meerwaarde:
- Agrarisch medegebruik (schapen, teelt,…)
- Waterberging
- Inpassing aansluitend aan landschappelijke waarde

max. 150 punten

- Robuustheid landschappelijke inpassing

max. 150 punten

- Handhaven landschappelijke elementen

max. 150 punten

- Versterking biodiversiteit

max. 150 punten

- Functiecombinaties en koppelkansen

max. 100 punten

Maatschappelijke meerwaarde (Eigenaarschap & participatie)

max. 550 punten

De gemeente Nunspeet acht het van groot belang dat bij een te realiseren zonneveld de lokale
samenleving wordt betrokken. Naarmate een initiatiefnemer de lokale samenleving meer betrekt
en een groter aantal arbeidsuren van lokale werknemers garandeert, ligt de score op maatschappelijke meerwaarde hoger.
Functiecombinaties leveren daarnaast meerwaarde:
- Recreatie
- Onderwijs
- Participatiegraad inwoners

max. 200 punten

- Lokaal eigenaarschap

max. 100 punten

- Betrokkenheid lokaal bedrijfsleven

max. 100 punten

- Functiecombinaties en koppelkansen

max. 150 punten

[Typ hier]

Realisatie

max. 300 punten

De mate waarin een project bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente
Nunspeet (lees productie duurzame energie) wordt beloond. Met de realisatieladder Zon voor
ogen wordt er belang aan gehecht dat dakoppervlak t.o.v. van grond met voorrang met zonnepanelen wordt belegd. Om die reden wordt een initiatiefnemer, intiatiefnemers die tegelijkertijd
met dit project of in de 5 jaren voorafgaand aan dit project ook dakoppervlak heeft / hebben belegd extra beloond.
Hier wordt ook gekeken naar het type en opstelling van de panelen en de verhouding bruto /
netto oppervlak van het zonneveld.
- Potentieel opgewekt vermogen

max. 100 punten

- Gerelateerd benut dakoppervlak

max. 200 punten

Proces (Communicatie & Uitvoering)

max. 450 punten

Is er een goede kans van slagen?
Is de voorgestelde communicatiestrategie voldoende zorgvuldig en is het aannemelijk dat het
tot het gewenste resultaat leidt? Namelijk draagvlak en een bijdrage aan een positief imago
voor duurzame energieopwekking! Een beschrijving van de dialoog met de omgeving en de
daarvoor benodigde visualisaties zijn onderdeel va het Communicatie- participatieplan.
- Plan van aanpak

max. 125 punten

- Inrichtingsplan

max. 125 punten

- Communicatie - Participatieplan

max. 200 punten

7. Beoordelingscommissie
De Beoordeling van de ingediende projecten vind plaats tijdens een extra zitting van het Programmateam Duurzaamheid, waarin voor de gelegenheid ook een ecoloog zitting heeft.

[Typ hier]

8. Planning
In onderstaande tabel is de planning weergegeven:

Publicatie
Startgesprek
Deadline aanmelden
Deadline vragen
Uiterste inleverdatum
Beoordeling
Uitwerken voorstel:
College van B&W
Toekennen

Week
21.09

Week

Week

Week

Week

Week

Week

30.09
08.10
08.10
31.12
05.01
05.01
01.02

Het toekennen van het pilotproject aan een initiatiefnemer houdt niet automatisch in dat
het initiatief direct vergund is. Dit is een apart traject dat na toekenning op kan worden
gestart!

[Typ hier]

Week

14.03

*
Artikel 3.3.4 Opwekking zonne-energie
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.4 onder e ten
behoeve van de bouw van zonnepanelen en de bijbehorende constructies en installaties met
een bouwhoogte van niet meer dan 4 m op of boven het maaiveld, met dien verstande dat:
a)

de bouwwerken landschappelijk worden ingepast;

b)

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en cultuurhistorische waar-

den;
c)

bij aanvragen in de directe nabijheid van de Natura 2000-gebieden Veluwe en Velu-

werandmeren, kan alleen omgevingsvergunning worden verleend als aangetoond is dat er
geen significant negatieve effecten op de wettelijke instandhoudingsdoelstellingen van
deze

gebieden zullen optreden.

**
het beleidskader Zonne-energie 2020
***
Exclusief de ruimte die benodigd is voor de (landschappelijk) inpassing en te ontwikkelen meerwaarde.

[Typ hier]

