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› Opgaven op landelijk niveau

› Uitwerking in ‘zonneladder’

› Vertaling naar lokaal ruimtelijk beleid

› Discussie: hoe gaat de Gedragscode zon op land helpen?

Opbouw presentatie
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› Grote opgaven, ruimte beperkt
woningbouw, economische ontwikkeling, infrastructuur, energietransitie, 
landbouwtransitie, etc. inpassen in beperkte ruimte

› Inrichtingsprincipes voor behoud kwaliteit vd ruimte
- meervoudig ruimtegebruik/combineren van functies
- kenmerken en identiteit gebied centraal 
- afwentelen voorkomen

Context: Toekomstbeeld NL 2050 (NOVI)
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› Voorkeur voor zon op daken en gevels

› Daarna: onbenutte terreinen in bebouwd gebied

› Indien in landelijk gebied: eerst gronden met andere functie dan 
landbouw en natuur

› Indien in landbouw/natuur/landschap: inpassing cruciaal 

Zonneladder/voorkeursvolgorde



Discussie over inpassing zon pv
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› Aandacht voor sparen landschap en natuur 

› Aandacht voor sparen “waardevolle landbouwgrond”:

NB Hoe bepaal je wat ‘waardevolle landbouwgrond’ is? 
Vervolgactie aangekondigd in brief min EZK over motie Dik-Faber

Afweging vindt plaats in de RESsen op lokaal/regionaal niveau
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Maatwerk nodig in gebied

› Toekomst van het gebied: 
welke opgaven en randvoorwaarden brengt dit met zich mee?

› Partijen in het gebied betrekken

› Juiste functie op de juiste plek

› Opbrengsten benutten voor ontwikkeling van het gebied
(zie ook aanpak windenergieprojecten)
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Uitdaging: ruimte voor energietransitie én 
landbouwtransitie  (1)

Vrijvallende ruimte

› Stoppende boeren, bedrijfsverplaatsing of uitkoop bedrijven

› Gebieden waar huidige vorm van landbouw onder druk staat 
(stikstof, geur, bodemdaling)

Maar extra ruimte nodig voor omslag kringlooplandbouw:  

› Extensivering

› Sluiten kringlopen

› Bedrijfsverplaatsing-> juiste functie op de juiste plek



8

Uitdaging: ruimte voor energietransitie én 
landbouwtransitie  (2)

Bij zon pv aandacht nodig voor:

› Bodemkwaliteit en toekomstig gebruik

› Ontwikkeling grondprijzen 
I.v.m. verdienmodel boerenbedrijven

› Structuur en inrichting landelijk gebied 
E.e.a. opdat efficiënt gebruik mogelijk blijft en vitaal landelijk gebied behouden 
blijft waarin het prettig is om te wonen, werken en recreëren
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Gedragscode zon op land

› Omwonenden betrekken in keuzes en mogelijkheden om financieel 
te participeren

› Meerwaarde voor de omgeving

› Behoud oorspronkelijk gebruik van de grond

Discussie: hoe kan deze ontwikkeling rijksbeleid versterken?

Welke voorbeelden kunnen inspireren? 


