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Gevraagd besluit: 

De Nota Zonneparken vast te stellen voor het kunnen stellen van een eenduidig kader voor zonneparken in de 

gemeente Den Helder. 

 

Publiekssamenvatting 

Niet alleen op de kleine schaal, maar ook op grotere schaal wil de gemeente Den Helder de opwekking van 

zonne-energie mogelijk maken. Wij staan daarom positief tegenover de ontwikkeling van zonneparken, maar 

niet overal en niet zonder een aantal randvoorwaarden. Deze nota wijst een drietal locaties aan die hiervoor in 

aanmerking komen: twee tijdelijke (bij Sportpark de Dogger en Kooypunt fase IV) en één permanente (bij 

Heldair). Om de ruimtelijke en economische kwaliteit van een eventueel zonnepark op deze locaties te 

vergroten is er een aantal randvoorwaarden gesteld ten aanzien van ontwerp, realisatie en beheer. 

 

Inleiding 
Door belastingkortingen, prijsdalingen en subsidies is het sinds een aantal maanden voor investeerders 
aantrekkelijk geworden om op grote schaal zonne-energie op te werken op grote velden, ook wel zonneparken 
genaamd. Ook in de gemeente Den Helder merken wij deze toenemende interesse. Dit verschilt van bedrijven 
die opzoek zijn naar (tijdelijke) locaties voor hun installaties tot concrete principeverzoeken voor zonneparken 
van enkele hectares.  

 

Omdat zonneparken een nieuwe vorm van grondgebruik zijn is er tot op heden nog geen specifiek beleid voor 

dit soort parken. Het is daarom lastig aan te geven welke initiatieven gewenst zijn en welke niet. Ook de 

bijbehorende voorwaarden voor zonneparken zijn nog niet opgesteld, waardoor het niet mogelijk is om 

eenduidig om te gaan met deze initiatieven. De Nota Zonneparken is opgesteld om richting te geven aan 

initiatieven op het gebied van zonneparken. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het doel van de nota zonneparken is het bieden van een eenduidig kader voor zonneparken in de gemeente 

Den Helder. Dit geeft invulling aan de duurzaamheidsambities, maar niet ten koste van de economische en 

ruimtelijke waarden.  

 

Kader 

Provincie 

De Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PVRS) van Noord-Holland voorziet nog niet in een 

regeling voor zonneparken. Wel is de provincie momenteel bezig met het opstellen van een ruimtelijk 

afwegingkader voor zonne-energie (voor het concept hiervan zie de bijlage ID15.00016). Ten aanzien van de 

huidige PRVS geeft de provincie aan dat een zonnepark op grond van een uitspraak van de Raad van State 

gezien moet worden als toename van het verstedelijkt gebied. Daarom geldt voor zonneparken buiten bestaand 

bebouwd gebied (BBG) de ladder van duurzame verstedelijking. Een onderbouwing moet worden gegeven over 

de regionale afstemming, kwantiteit en kwaliteit van het desbetreffende plan. Voorlopig houdt de provincie de 

ontwikkelingen van een zonnepark op de locatie Heldair tegen omdat naar hun mening niet kan worden voldaan 

aan deze voorwaarden. De gemeente Den Helder wil desondanks met deze nota een signaal afgeven dat het 

positief staat tegen de ontwikkeling van een zonnepark op deze locatie. Wij zijn hierover in goed overleg met de 

provincie. 

 

Gemeente 

In de nota Duurzaamheid van de Gemeente Den Helder (vastgesteld door de raad in januari 2010) spreekt de 

gemeente uit in 2020 tenminste 20% van de energiebehoefte van Den Helder te vervullen met duurzame 
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energie en in 2050 voor tenminste 50%. Om een tijdelijke omgevingsvergunning af te geven of om het 

bestemmingsplan te wijzigen toetst de gemeente Den Helder de ruimtelijke plannen met name aan de 

Structuurvisie, de Nota Groen en de Welstandsnota. In deze beleidsstukken wordt niet specifiek ingegaan op 

zonneparken. In de structuurvisie staat wel dat de Gemeente Den Helder aansluit bij de klimaatafspraken van 

Rijk en Provincie. 

 

Argumenten  Zonneparken leveren lokaal opgewekte en duurzame energie met alle bijbehorende voordelen;  Zonneparken leveren een positieve bijdrage aan een duurzame imago van de gemeente Den Helder en de 

profilering van Den Helder als duurzame stad met de meeste zonuren;  Zonneparken kunnen een functie geven aan kavels waar (tijdelijk) weinig mogelijk is;  Zonneparken brengen extra werkgelegenheid met zich mee;  De inpassing van het zonnepark in de omgeving is cruciaal voor de ruimtelijke kwaliteit van het plan;  Het zoeken naar een combinatie van functies kan een meerwaarde opleveren bij deze projecten. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Voor de maatschappij is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan de (lokale) productie van duurzame energie om 

op lange termijn de levering van energie te kunnen garanderen en de klimaatsverandering tegen te gaan. 

Zonneparken zijn hiervoor een middel. Echter kan dit om ruimtelijke en economische redenen niet overal en 

zonder randvoorwaarden. Het voorstel is referendabel. 

 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Communicatie 

Persbericht: nee 

 

Realisatie 

Na vaststelling worden initiatieven voor zonneparken getoetst aan deze nota.  

 

 

Den Helder, 27 januari 2015. 
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