ONDERZOEK
ZONNEVELDEN
De energietransitie heeft grote gevolgen voor het begrip ruimtelijke
kwaliteit en grondgebruik in gemeentes. Goed ingepaste zonnevelden
ontnemen geen ruimte van andere functies, maar geven objecten en
locaties een dubbelfunctie. Vanuit onze expertise kunnen wij in
samenwerking met uw gemeente de kansen bekijken naar locaties voor
zonnevelden.
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Visie
We staan aan de vooravond van de energietransitie, een transitie met grote
lokale en ruimtelijke gevolgen. De gemeenten hebben daarbij een actieve
regisserende en/of faciliterende rol. Zonnevelden dragen bij aan het
verduurzamen van de energievoorziening. Gemeenten krijgen steeds vaker de
vraag of zonnevelden zijn toegestaan. In bestemmingsplannen zijn zonnevelden
veelal niet geregeld. Vanuit de duurzaamheidsambitie willen gemeenten
bekijken wat wel of niet mogelijk is. Niets doen is geen optie. Gemeenten willen
daarom transparant beleid opstellen voor de ontwikkeling van zonnevelden. Het
beleid moet een goed doordacht kader vormen met ruimte voor duurzame
ontwikkelingen en met respect voor de bestaande identiteit van het gebied. Wij
hebben een aanpak ontwikkeld op basis van de ‘ja-mits filosofie’.

Bureau Mentink heeft veelvuldig
expertise opgedaan in de begeleiding
van trajecten die zich afspelen op het
raakvlak van het buitengebied en het
stedelijk gebied, glastuinbouw, groen,
recreatie, energie en ruimtelijke
ordening. Het gaat in onze projecten
veelal om het laten samenwerken van
partijen.
Hierdoor
kunnen
we
ontwikkelingen in gang zetten. Al twintig
jaar zijn wij succesvol actief op dit
gebied. In de afgelopen jaren zijn wij bij
meerdere vooruitstrevende projecten
betrokken geweest. Wij pakken de
opgave altijd vanuit de inhoud op. Elke
vraag
kent
zijn
eigen
maatwerkoplossing.
Wij onderscheiden ons door onze
lenigheid om draagvlak te creëren,
partijen te verbinden en het proces te
coördineren. Door samen te werken
gaat het misschien niet altijd sneller,
maar komen we wel verder.

De aanpak
Wij beginnen onze aanpak met een beleidsanalyse. Vanuit deze analyse krijgen
we een beeld van de mogelijk geschikte locaties. Het begrip ‘geschikt’
benaderen wij vanuit twee invalshoeken: de locatie zelf en de mogelijke
inpassing. Deze mogelijkheden presenteren we middels een brede werksessie.
Tijdens deze sessie gaan we met de gemeente gebiedsspecifieke uitgangspunten
formuleren. Om draagvlak te creëren voor de ontwikkeling van zonnevelden in
het gebied is het natuurlijk ook mogelijk om diverse partijen uit het gebied te
betrekken bij het opstellen van het beleid.
We formuleren waar zonnevelden onder welke voorwaarden mogelijk zijn en we
visualiseren deze locaties op (GIS) kaarten. We geven per type locatie de
voorwaarden voor het inpassen van zonnevelden aan. Dit alles vatten we samen
in een ‘gebiedsladder’, specifiek gericht op uw gemeente. In de gebiedsladder
ordenen we de wenselijkheid van verschillende typen zonnevelden, met de
bijbehorende voorwaarden.

Helder ontwikkelingskader
In samenwerking met u kijken wij vanuit onze expertise of, en zo ja onder welke
voorwaarden, locaties geschikt zijn voor een zonneveld. Met het ontwikkelde
kader kan de gemeente initiatieven toetsen, actief sturen en deze direct vertalen
in een beleid voor zonnevelden. Op deze wijze is vanuit een integraal afgewogen
kader een positieve richting te geven aan de energietransitie.

Contact
Heeft u vragen of wilt u een bijdrage
leveren aan dit initiatief, neem dan
contact op met:
Mentink procesmanagement bv
Matthijs Beke
Telefoon: 06-13697739
Mail: m.beke@bureaumentink.nl
www.bureaumentink.nl

