Doel en resultaat

Resultaten evaluatie beleidskader zonne-energie
Grootschalige
zonneparken

•
•
•

De gemeente Lochem heeft met het
beleidskader zonne-energie de mogelijkheid
geboden zonneparken binnen de gemeente te
ontwikkelen.
Sinds de vaststelling in 2018 heeft dit
geresulteerd in de realisatie en vergunning
van vijf parken met in totaal ruim 60 ha aan
zonneparken.
Daarnaast zijn twee parken in voorbereiding
met een totaal oppervlakte van bijna 30 ha.

Kleinschalige particuliere en
collectieve zonne-installaties

•
•

Locatie en landschappelijke
inpassing

Verbetermogelijkheden

Voorwaarden

Draagvlak

•
•
•

Over het algemeen staan inwoners en andere
stakeholders in de gemeente Lochem positief
tegenover de ontwikkeling van zonneenergie.
Zon-op-dak wordt als voorkeursoplossing
gezien.
Ontwikkel zonneparken in eerste instantie op
locaties met de minste impact op het
landschap, zoals bij infrastructuur en
bedrijventerreinen.

Maak concreter hoe initiatiefnemers
omwonenden moeten betrekken bij de
ontwikkeling van een zonnepark.

Voorkom de vrijblijvendheid ten aanzien
van financiële participatie.
Borg de opruimplicht niet alleen in beleid
maar zorg ook voor financiële garanties.
Stimuleer kleinschalige particuliere en
collectieve zonne-installaties in
veldopstelling.

Het beleidskader stimuleert de plaatsing
van kleinschalige zonne-installaties in
veldopstelling.
In de onderzoeksperiode is gestart met
de realisatie van enkele kleinschalige
particuliere zonne-installaties in
veldopstelling. Er zijn geen collectieve
kleinschalige zonne-installaties
gerealiseerd.

•

•

Omwonenden hebben het gevoel geen
invloed te hebben op de locatie van
zonneparken. Het beleidskader laat veel
ruimte aan de initiatiefnemer voor wat betreft
locatiekeuze. De locatie is het resultaat van
overeenstemming tussen projectontwikkelaar
en grondeigenaar.
In de landschappelijke inpassingsplannen
ontbreekt het veelal aan lokale
landschappelijke en ecologische kennis
waardoor bijsturen op de kwaliteit vanuit de
gemeente nodig is.

Maak vooraf een afweging met inwoners
en betrokkenen om concrete
zoekgebieden voor de opwekking van
hernieuwbare energie te bepalen.
Faciliteer technisch vooroverleg in een
vroegtijdig stadium zodat alle eisen aan de
voorkant helder zijn en er geen onmogelijke
plannen in behandeling komen.
Locatiekeuze is startpunt van landschappelijke
inpassing. Vervolgens is maatwerk nodig
afhankelijk van locatie. Geef daarbij voldoende
ruimte aan behoud en versterking van de natuur.

