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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De missie van de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) luidt: 
“De NMF Limburg is dé provinciale belangenbehartiger voor natuur, milieu en landschap in 

Limburg. Zij bundelt alle krachten in Limburg die de omslag naar een duurzame samenleving 
willen verwezenlijken.”1. 

De NMF Limburg zet zich al jarenlang in voor een groenere en meer duurzame samenleving en 
in die hoedanigheid is zij dan ook voorstander van duurzaam opgewekte energie. De 
bestaande voorraden fossiele brandstoffen raken op termijn op en vervuilen het milieu. In het 
klimaatakkoord van Parijs uit 2015 hebben 200 landen afgesproken om de opwarming van de 
aarde tot ‘ruim onder de 2 graden’ te beperken. Om dit streven te halen moeten er minder 
broeikasgassen worden uitgestoten. De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld dat in 
2030 de uitstoot van broeikasgassen 49% lager moet zijn dan in 1990.2 

 
Via uitvoering van projecten en ondersteuning van lokale energie-initiatieven levert de NMF 
Limburg een belangrijke bijdrage aan het groener en duurzamer maken van de samenleving. 
Dit vraagt enerzijds om een forse besparing op het gebruik van energie, en anderzijds om een 
enorme omslag naar duurzame vormen van energieopwekking. Dit lukt alleen als alle partijen 
(rijk, provincie, gemeenten, stakeholders en burgers) zich inzetten om het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen versneld te doen toenemen. Daarbij zijn alle vormen van 
duurzaam opgewekte energie hard nodig, zowel zon, geothermie, biomassa, water, wind 
alsook restwarmte. Desondanks dient men er wel te allen tijde bewust van te zijn dat het hier 
een mondiaal (klimaat)probleem betreft, waarbij Limburg slechts in beperkte mate een verschil 
kan maken. Dit is geen reden om niet direct met deze problematiek aan de slag te gaan, maar 
wel aanleiding om kritisch te kijken naar de ontwikkelingen omtrent de energietransitie. 
 
Reeds in 2016 verscheen de Windvisie van de NMF Limburg3, die sturing probeert te geven  
aan ruimtelijke inpassingsprocessen van windmolens vanuit natuur- en landschapsbelangen. 
Steeds vaker merken wij echter dat er eenzelfde behoefte ontstaat voor de plaatsing van 
zonnevelden. De inpassing van zonnevelden vraagt om een gedegen analyse vanuit ruimtelijke 
kwaliteit, landschap en natuur. Niet elke locatie is immers even geschikt voor het plaatsen van 
een zonneveld. Gezien de hierboven verwoorde missie van de NMF Limburg heeft zij met 
betrekking tot de inpassing van zonnevelden een dubbel doel. Enerzijds het stimuleren van 
zonne-energie en de inpassing van zonnevelden. Anderzijds het bewaken van de ruimtelijke 
kwaliteit en beschermen van natuur- en landschapsbelangen. In de praktijk kan dit tot conflicten 
leiden. Zo wordt de NMF Limburg in toenemende mate door gemeenten, initiatiefnemers en 
projectontwikkelaars gevraagd om mee te werken aan initiatieven om zonnevelden te plaatsen. 
Daarnaast wordt de NMF Limburg ook steeds vaker gevraagd groepen en burgers te 
ondersteunen bij de bescherming van waardevolle natuurgebieden of landschappen die 
bedreigd worden door de bouw van een zonneveld. Vanuit deze tweeledigheid is het 
noodzakelijk dat de NMF Limburg hierin een helder standpunt inneemt. 
 
 

1.2 Problematiek 



    
_____________________________________________________________________ 
 

 

  3 

De aanleg van zonnevelden kan een grote impact hebben op landschap, natuur, ruimtelijke 
kwaliteit en cultuurhistorische waarden. Het is daarom van groot belang dat er bij nieuwe 
ontwikkelingen een zorgvuldig locatieonderzoek gedaan wordt. Daarbij ligt de eerste keuze bij 
het plaatsen van zonnepanelen in het stedelijk gebied. Hierdoor kan onnodig ruimtebeslag  op 
het landelijk gebied worden voorkomen. Wanneer in tweede instantie extra ontwikkelingen in 
het landelijk gebied noodzakelijk zijn, vraagt dat om een zorgvuldige locatiekeuze en inpassing 
van zonnevelden. De NMF Limburg is voorstander van een integrale aanpak, waarbij ruimtelijke 
kwaliteit een belangrijke voorwaarde is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Zoals blijkt uit de missie van de NMF Limburg, is de NMF Limburg voorstander van duurzame 
vormen van energieopwekking. Hierbij hebben ontwikkelingen in het stedelijk gebied een eerste 
voorkeur. De NMF Limburg is van mening dat gemeenten voor het oplossen van de energie-
opgave de prioriteit moeten leggen bij het gebouwd gebied. Mocht blijken dat hier te weinig 
ruimte beschikbaar is, dan kan middels goede landschappelijke inpassing worden uitgeweken 
naar het buitengebied. Een zorgvuldige locatiebepaling en inpassing van deze velden is hierbij  
wel van belang, om deze ontwikkelingen niet te laten botsen met de belangen van landschap, 
natuur en ruimtelijke kwaliteit. Daarbij is het belangrijk te blijven realiseren dat het een mondiaal 
(klimaat)probleem betreft, dat weliswaar op gemeentelijke schaal moet landen, maar niet per 
definitie hoeft te betekenen dat iedere gemeente in de toekomst energieneutraal kan worden – 
zonder hierbij schade toe te brengen aan natuur en landschap. Wanneer de mogelijkheden 
voor duurzame energie-opwekking binnen de gemeentegrenzen zijn benut en er rest een tekort 
aan energie, dan kan men deze ook vanuit elders inkopen. Als op andere plekken in 
Nederland, Europa of op de wereld er een energie overschot is, kan het geheel mondiaal 
gezien alsnog in balans komen. Juist daarom is afstemming op regionale, provinciale en 
nationale schaal nodig met betrekking tot deze problematiek. 
 
In 2017 heeft de NMF Limburg een onderzoek uitgevoerd naar het toekomstige 
energielandschap in onze provincie.4 Hieruit blijkt dat middels een juiste mix van wind- en 
zonne-energie, biomassa, geothermie, restwarmte en waterkracht minstens 97,8 PJ aan 
energiepotentie kan worden behaald in 2050, zonder hierbij in te leveren op natuur- en 
landschapswaarden. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat Limburg  in 2050 op duurzame wijze in 
haar eigen hernieuwbare energievraag kan voorzien. Vanwege de relatief beperkte ecologische 
en landschappelijke impact van energieopwekking uit duurzame biomassa, bodem-, aard- en 
restwarmte gaat de voorkeur uit naar het zoveel mogelijk toepassen van deze energiebronnen. 
Daarmee redden we het echter niet. Het grootste gedeelte van de energiebehoefte zal moeten 
komen uit  zonne-energie, voor een belangrijk deel zonnevelden. 
 
Momenteel ontstaan er verspreid over de provincie steeds meer initiatieven om zonnevelden te 
realiseren. Hierbij wordt vaak snel gekeken naar mogelijkheden in het buitengebied, zonder de 
opties in het gebouwde gebied goed te verkennen. De NMF Limburg wil benadrukken dat 
ontwikkelingen in het stedelijk gebied wenselijker zijn dan in het buitengebied, om zo de 
landschappelijke kwaliteit te bewaken. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen ontbreekt het op dit moment aan regie en ruimtelijke sturing door de 
overheid. Daardoor is niet vanzelfsprekend dat de natuur- en landschapsbelangen vanaf het 
begin als volwaardig worden meegenomen in de besluitvorming. In antwoord op Kamervragen 
heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat de verantwoording 
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voor ruimtelijke afwegingen voor de plaatsing van zonnepanelen primair bij gemeenten en 
provincies ligt. Provinciaal beleid wat betreft de plaatsing en inpassing van zonnevelden is er 
op dit moment niet. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014 is hierover niets 
opgenomen. Gemeenten zijn op dit moment veelal bezig met het ontwikkelen van (ruimtelijk) 
beleid voor de plaatsing van zonnepanelen en –velden. Ons inziens zouden provincie en 
gemeenten het voortouw moeten nemen in deze transitieopgave en een sturende rol 
aannemen. Zonder centrale regie van de overheid dreigt een wildgroei aan zonneparken in het 
buitengebied en een verdergaande verrommeling van het landschap. Ook Berno Strootman, 
Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, waarschuwt hiervoor. “Komende tijd zullen veel 
hectares zonnepanelen in het landschap verschijnen. Zonnepanelen zijn industriële elementen, 
die leiden nooit tot verbetering van het landschap. We moeten ons best doen dat te voorkomen. 
Leg eerst alle daken vol”5   
Omdat er tot op heden geen sprake is van regie en ruimtelijke kaders met betrekking tot de 
plaatsing van zonnevelden, komt de NMF Limburg met deze Zonnevisie.  
 
De NMF Limburg vindt het belangrijk dat bij elk initiatief voor de plaatsing van een zonneveld 
een zorgvuldige locatiekeuze wordt gemaakt, waarbij de impact op landschap en natuur goed 
in beeld wordt gebracht. Daarnaast moet er aandacht zijn voor een goede landschappelijke 
inpassing van het initiatief. Enerzijds wordt er door de komst van zonnevelden een nieuwe laag 
aan het landschap toegevoegd, anderzijds moet deze ontwikkeling niet ten koste gaan van 
natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit. Het afwegen van de diverse belangen dient dan ook 
bij iedere ontwikkeling zorgvuldig te gebeuren. 

1.3 Doelstelling 

Om een transitie naar duurzame energie te bewerkstelligen, zonder dat hierbij schade wordt 
toegebracht aan natuur en landschap, is een breed gedragen stappenplan nodig. Allereerst 
dient maatschappij-breed meer te worden ingezet op energiebesparing. Alle energie die 
bespaard kan worden, hoeft niet te worden opgewekt, wat de opgave in beginsel al kleiner 
maakt. Daarnaast is het van belang om overschotten aan energie niet verloren te laten gaan, 
zodat deze energie niet verspild wordt. Vervolgens moet de energie die dan nog nodig is 
duurzaam worden opgewekt, waarbij zonne-energie slechts één van de opties is. Het is 
belangrijk om in te zien dat men moet streven naar een duurzame energiemix in plaats van in 
te zetten op één enkele energiebron. 
 
De opwekking van zonne-energie heeft een groter ruimtebeslag dan andere vormen van 
duurzame energieopwekking. Om ervoor te zorgen dat de landschappelijke kwaliteit in het 
buitengebied niet aan waarde verliest en onnodig ruimtebeslag op het buitengebied te 
voorkomen, is het van belang dat er allereerst wordt gezocht naar oplossingen in het stedelijk 
gebied. Wanneer op daken van woonhuizen, kantoorgebouwen en industriepanden 
zonnepanelen worden geplaatst, kan al een groot gedeelte van de energie-opgave worden 
opgelost, zonder dat hierbij ruimte in het buitengebied verloren gaat.1 Daarnaast bieden 
functies als parkeerplaatsen binnen het stedelijk gebied uitstekende mogelijkheden voor 
multifunctioneel ruimtegebruik met energieopwekking. 
 

                                                   
1 Volgens het Energiedashboard van de provincie Limburgs is het aandeel zon in bebouwd 
gebied meer dan 50%; 3921 ha in gebouwd gebied versus 2981 ha in ongebouwd gebied. 
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Mocht er binnen het stedelijk gebied te weinig ruimte zijn om de opgave in te vullen, dan is het 
van belang dat bij de ontwikkeling van zonnevelden in het landelijk gebied een goede 
locatiekeuze en een juiste landschappelijke inpassing plaats vinden. De doelstelling van deze 
visie is inzichtelijk maken op welke wijze energieopwekking met zonnevelden mogelijk wordt 
zonder onnodige negatieve effecten op natuur en landschap. Daarvoor worden er in deze visie 
gebieden onderscheiden die volgens de NMF Limburg niet, minder of juist zeer geschikt zijn 
voor de plaatsing van zonnevelden, geredeneerd vanuit de belangen van natuur, landschap en 
ruimtelijke kwaliteit. Met deze onderverdeling biedt deze visie een handreiking aan gemeenten 
en initiatiefnemers om de plaatsing van zonnevelden op de daarvoor meest geschikte plekken 
te stimuleren. 
 
Door een juiste locatiekeuze en het landschappelijk goed inpassen van zonnevelden kunnen 
deze aansluiten op de landschapskarakteristiek en daar zo mogelijk zelfs kwaliteiten aan 
toevoegen. Behoud en versterking van het Limburgse landschap staan hierbij dan ook voorop. 
Omdat het Limburgse landschap niet eenvormig is, is wat betreft landschappelijke inpassing 
maatwerk nodig. Als handreiking en inspiratie worden in deze visie voor de minder geschikte 
gebieden inpassingsvoorstellen gedaan, gebaseerd op het onderliggende landschapstype. 

1.4 Werkwijze 

Om van een initiatief om een zonneveld te ontwikkelen te komen tot de daadwerkelijke 
realisatie ervan, wordt doorgaans een reeks van stappen doorlopen. Voor een goede 
locatiekeuze en ruimtelijke inpassing van een zonneveld is het van belang om al vanaf de 
ideefase het landschap mee te nemen in keuzes en overwegingen. Een integrale benadering 
van de ontwikkeling van een zonneveld start bij het bepalen van een brede energiemix op 
regionaal niveau, waarbinnen opwek door middel van zonne-energie een plaats krijgt. Pas 
nadat deze kaders zijn opgesteld kan worden begonnen met de locatiebepaling van het 
zonneveld, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden dient te worden met de draagkracht van 
een bepaald landschapstype en de eventuele effecten op natuur en cultuurhistorie ter plekke. 
Het stedelijk gebied geniet hierbij de voorkeur, alvorens er gezocht wordt naar ruimte in het 
buitengebied. Vervolgens vraagt iedere locatie ook om de juiste inpassing conform de 
karakteristiek van het landschap. Dit alles om de versnelling van de transitie naar duurzame 
energie te laten samen gaan met  behoud en  versterking van natuur, landschap en ruimtelijke 
kwaliteit De volgende stappen zijn hierbij van belang: 

Bepalen brede energiemix 
Alvorens oriëntatie op zonnevelden mogelijk is, dient er op een hoger schaalniveau nagedacht 
te worden over de gehele gewenste energiemix.6 Dit vindt bij voorkeur op provinciaal 
schaalniveau plaats. Wanneer eenmaal de brede energiemix tot stand is gekomen, kan men 
zich richten op de oriëntatie van de afzonderlijke onderdelen, waaronder plaatsing van 
zonnevelden. In de ideefase richt men zich met name op de omvang, opbrengst en het 
ambitieniveau van de opwerk door middel van zonne-energie, om uiteindelijk de vraag te 
beantwoorden: ‘Wat voor een type zonneveld wordt er ontwikkeld?’. Centraal hierbij is het 
opbrengstdoel van het zonneveld. Wanneer dit is bepaald, kan ook de maat van het zonneveld 
worden vastgesteld. Hierbij dient niet alleen gekeken te worden naar de korte termijn, maar 
moet ook rekening gehouden worden met een lange termijnvisie. Hoeveel zonne-energie moet 
het in 2030 of 2050 opleveren? Welke stappen moeten hiervoor binnen vijf jaar worden 
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genomen? Wordt het zonneveld in meerdere fasen opgeleverd? Moet er ruimte blijven voor 
uitbreiding? Het antwoord op deze vragen bepaalt uiteindelijk de voorwaarden die het startpunt 
vormen voor de zoektocht naar een geschikte locatie. 

Locatiebepaling: eerst in stedelijk gebied 
In deze fase is het van belang om de voorwaarden die in de ideefase zijn opgesteld te 
koppelen aan de ruimtelijke kenmerken van gebieden. De stedelijke gebieden zijn hierbij de 
voorkeursgebieden, omdat dit de ruimtelijke druk op het buitengebied verkleint. Wanneer 
binnen het stedelijk gebied niet genoeg opties worden voorzien om de energiedoelstellingen te 
halen, kan men uitwijken naar het buitengebied. Het is hierbij wel van belang dat er dan ook 
zonnepanelen zijn gerealiseerd in het voorkeursgebied. Om hier zicht op te houden maakt de 
NMF Limburg gebruik van de doelstellingen van de provincie voor bebouwd en onbebouwd 
gebied, zoals afgeleid uit het Energiedashboard (zie bijlage 3). De NMF Limburg neemt hierbij 
als uitgangspunt dat het percentage gerealiseerde zonnepanelen in bebouwd gebied bepaalt 
hoeveel zonnepanelen er in het buitengebied kunnen worden gerealiseerd. Voorbeeld: als 30% 
van de zonnepanelen (volgens provinciale doelstelling) is gerealiseerd in het bebouwd gebied, 
dan mag ook 30 % van de zonnepanelen (tevens volgens provinciale doelstelling) worden 
gerealiseerd in het buitengebied. Op deze manier wordt voorkomen dat het gehele 
buitengebied volgelegd wordt, zonder eerst naar alternatieven in het stedelijk gebied te hebben 
gekeken. 
 
Het is hierbij lang niet altijd vanzelfsprekend dat een locatie voor een zonneveld een goede 
aansluiting vindt bij de landschapskarakteristiek. Het is daarom waardevol om bij de 
locatiekeuze van een zonneveld rekening te houden met de maat en schaal van de 
ontwikkeling in verhouding tot de schaal van het landschap. 
 
Om overheden en ontwikkelaars in Limburg te helpen bij een afgewogen locatiekeuze, is er in 
deze visie een kaartbeeld opgesteld met uitsluitingsgebieden, minder geschikte gebieden en 
voorkeursgebieden. Deze komen voort uit onze voorkeursladder voor de plaatsing van 
zonnevelden (zie paragraaf 3.1). Een verder onderscheid in voorkeurs- en minder geschikte 
gebieden is tot stand gekomen op basis van landschappelijke kenmerken. Er is gekeken wat de 
impact van een zonneveld is op onder meer de landschappelijke kwaliteit door te kijken naar de 
karakteristiek van de verschillende landschapstypen. De landschapstypen die worden 
onderscheiden in deze visie zijn gebaseerd op het Landschapskader Noord- en Midden-
Limburg (hierna Landschapskader) en het HandVat Kern Kwaliteiten Nationaal Landschap 
Zuid-Limburg (hierna Handvat). 

Landschappelijke inpassing 
Nadat de locatie voor het zonneveld zorgvuldig is gekozen, dient het op de juiste manier te 
worden ingepast in de omgeving waarin het gelegen is. Inpassing gaat over onderwerpen als 
ordening en vormgeving. Het is daarbij de vraag in welke mate de zonnevelden zichtbaar 
mogen zijn. Is er visuele afscherming nodig? Het gaat over zaken als het patroon van de 
opstelling in relatie tot de zichtbaarheid, de kleur van de omlijsting van de panelen, de 
noodzaak van een hekwerk bij brede sloten, de randvoorwaarden vanuit de camerabewaking 
op de opstelling, en de wijze van vertanding langs de randen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 De opgave: van fossiele naar hernieuwbare energie 

In de eerder genoemde energievisie van de NMF Limburg is de opgave voor alle vormen van 
duurzame energie concreet vertaald naar te behalen opbrengst in PJ en naar hoeveel 
ruimtebeslag dit vraagt in ha. De energievisie geeft een indicatie van de toekomstige 
energievraag in Limburg; deze is ca. 95 PJ groot in 2050. Ondanks het feit dat de getallen 
slechts indicatief zijn, geeft het een duidelijke richting aan. Voor zonne-energie is vastgesteld 
dat er een opbrengst nodig is van ca. 40 PJ, wat een ruimtebeslag vraagt van ruim 6000 ha. 
Hierbij wordt ervan uit gegaan dat in de komende drie decennia zowel het energieverbruik met 
circa 45%  afneemt, terwijl de ontwikkeling van hernieuwbare energie een vlucht dient te 
nemen. Zo gaat men ervan uit dat zonnepanelen in de komende decennia dubbel zoveel 
energie produceren. 
 
Wanneer de energievraag in 2050 wordt doorvertaald naar een voorkeursalternatief volgens de 
NMF Limburg, is dat een scenario met relatief veel zonne-energie en weinig windenergie. Dit 
betekent dat er 6388 ha aan zonnepanelen dient te worden gerealiseerd, om aan de volledige 
energievraag te kunnen voldoen. Hierbij moeten andere vormen van duurzame energie dan 
tevens parallel worden ontwikkeld. 

2.2 Ruimtelijke zoneringen 

In het POL 2014 is Limburg opgedeeld in verschillende zones. Er wordt onderscheid gemaakt 
in: bebouwd gebied, bedrijventerrein, buitengebied, goudgroene natuurzone, zilvergroene 
natuurzone en bronsgroene landschapszone. Deze indeling vormt een zeer geschikte 
onderlegger voor een eerste selectie van mogelijk geschikte locaties voor zonnevelden. De 
onderverdeling in deze visie in voorkeursgebieden, minder geschikte gebieden en 
uitsluitingsgebieden (zie ook volgende paragraaf) is voor een belangrijk deel gebaseerd op de 
ruimtelijke zoneringen in het POL 2014. 
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3 Visie op zonne-energie 
De NMF Limburg vertaalt haar voorkeuren met betrekking tot de realisatie van zonne-energie in 
een ruimtelijk kaartbeeld. Dit kaartbeeld is, zoals gezegd, grotendeels opgebouwd vanuit het 
POL. Daarnaast is er rekening gehouden met de voorkeursladder, waarin voor verschillende 
typen landgebruik is aangegeven of zij door de NMF Limburg als voorkeursgebied, minder 
geschikt gebied of uitsluitingsgebied worden gekenmerkt. 

3.1 Voorkeursladder 

Voorkeursgebieden Daken 
Bebouwd gebied 
Parkeerterreinen 

Bedrijventerreinen 
Minder geschikte 
gebieden 

Braakliggende gronden of pauzelandschappen 
Langs infrastructuur 

Stortplaatsen 
Agrarisch bouwblokken 

Agrarisch gebied (intensieve veehouderij en glastuinbouw) 
Agrarisch gebied (overig buitengebied) 

Agrarisch gebied (extensiveringsgebied) 
Uitsluitingsgebieden Natura 2000-gebieden 

Goudgroene natuurzone, zilvergroene natuurzone en bronsgroene 
landschapszone 

Nationaal Landschap Zuid-Limburg  
(exclusief daken, bebouwd gebied, parkeerterreinen en bedrijventerreinen) 

 
In bovenstaande voorkeursladder wordt een ruimtelijk onderscheid gemaakt in 
voorkeursgebieden, minder geschikte gebieden en uitsluitingsgebieden voor zonnevelden. 
Deze ladder houdt hierbij rekening met mogelijke impact op de natuur en het landschap. Hoe 
stedelijker/meer bebouwd een bepaald gebied, hoe kleiner de kans op mogelijke nadelige 
effecten van een zonneveld op natuur- en landschapswaarden. Dit maakt dat deze gebieden in 
de ladder de voorkeur hebben boven het rurale gebied. 
 
De eerste trede van de ladder stimuleert zon op daken. In de praktijk is het echter zo dat er 
meer aanvragen bij gemeenten binnenkomen voor plaatsing van zonnevelden in het 
buitengebied dan voor grootschalige zonne-energie op daken. Dit is een ongewenste 
ontwikkeling; niet alleen vanuit oogpunt van zuinig ruimtegebruik, maar ook omdat het lastig is 
uit te leggen bij verzet tegen zonnevelden in het landelijke gebied.  
 
Gemeenten hebben in dit verhaal een grote rol, omdat zij uiteindelijk bepalen of dergelijke 
ontwikkelingen in de gemeente mogen landen of niet. Zij kunnen bijvoorbeeld bij de renovatie 
en nieuwbouw van woningen hernieuwbare energiesystemen stimuleren. Ook kunnen zij (in 
samenwerking met provincie of het rijk) aanvullende wet- en regelgeving ontwikkelen om 
dergelijke ontwikkelingen tegen te gaan en bevorderen dat energiesubsidies zoveel mogelijk 
landen in bebouwd gebied. 
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3.2 Ruimtelijk kaartbeeld 

De ladder is tevens vertaald in een ruimtelijk kaartbeeld (bijlage 1) waarin de drie categorieën 
zijn aangegeven. Dit maakt visueel inzichtelijk waar ontwikkelingen met betrekking tot de 
plaatsing van zonnevelden volgens de NMF Limburg wel, niet of minder wenselijk zijn vanuit 
het perspectief van natuur en landschap. 

3.2.1 Voorkeursgebieden 

Volgens de NMF Limburg heeft het bebouwd gebied de voorkeur voor de plaatsing van 
zonnepanelen. Te denken valt hierbij aan daken van bestaande woningen, winkels, kantoren, 
braakliggende percelen, parkeerterreinen, op- en overslaghallen en bedrijventerreinen. Het 
bebouwd gebied geniet de voorkeur uit oogpunt van zuinig ruimtegebruik en het (grotendeels) 
ontbreken van impact op natuur en landschap. Voor toekomstige woning- en 
utiliteitsbouwprojecten liggen er enorme kansen om direct bij de bouw zonnepanelen op daken 
aan te brengen dan wel in de constructie rekening te houden met de toekomstige aanleg van 
zonnepanelen. Ook tijdelijk braakliggende gronden binnen bebouwd gebied zijn zeer geschikt 
voor de (tijdelijke) plaatsing van zonnepanelen.  
 
Het in 2017 door de NMF Limburg uitgevoerde onderzoek “Limburgs derde energielandschap: 
ruimtelijke impact van hernieuwbare energie” heeft echter wel aangetoond dat zelfs als alle 
daken binnen het bebouwd gebied vol liggen met zonnepanelen er nog steeds zonnevelden 
nodig zijn om te voldoen aan een volledige duurzame energiemix. In deze Zonnevisie van de 
NMF Limburg is ruim 37000 ha aan voorkeursgebied opgenomen. 

3.2.2 Minder geschikte gebieden 

Omdat de NMF Limburg de realisatie van zonnevelden in de provincie wil stimuleren zijn er 
naast  uitsluitings- en voorkeursgebieden ook minder geschikte gebieden opgenomen in de 
voorkeursladder. In de visie van NMF Limburg is ca. 85000 ha als minder geschikt gebied 
opgenomen. In deze gebieden is het ons inziens mogelijk om zonnevelden te plaatsen, mits 
hierbij rekening wordt gehouden met de waarden van het bestaande landschap. De minder 
geschikte gebieden liggen veelal in het buitengebied dat als restgebied of agrarisch in gebruik 
is. Op basis van het Landschapskader7 en het Handvat8 zijn wat betreft de minder geschikte 
gebieden verschillende categorieën te onderscheiden (zie hiervoor ook bijlage 2: kaart met 
landschapstypen): 

• Droge en natte heide-ontginningen 
• Plateau-ontginningen 
• Kampen en oude graslanden 
• Velden 
• Rivier- en beekdalen 
• Bos- en mozaïeklandschap 
• Veenontginningen 

De impact van een zonneveld op het landschap is voor ieder landschapstype verschillend, 
afhankelijk van factoren als zichtbaarheid, ruimtebeslag, kleurstelling en opstelling. De mate 
van inpasbaarheid in het landschap is van groot belang voor het eventueel negatieve effect van 
het zonneveld op het landschap en de natuur. Voor de zeven onderscheiden landschapstypen 
is hieronder uiteengezet of en hoe de inpassing van een zonneveld het beste kan geschieden. 
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Het zijn handvaten voor een goede landschappelijke inpassing van zonnevelden, zodat ze 
zoveel mogelijk aansluiten bij de karakteristieken van het landschap. 

 Droge en natte heide-ontginningen 

De droge en natte heide-ontginningen zijn van nature afwisselend open en bebouwingsvrij tot 
halfopen door groen en door verspreide gebouwen omgeven bouwlanden. Binnen deze jonge 
ontginningen zijn gebieden aan te wijzen waar nog zoveel (lineaire) landschapselementen te 
vinden zijn dat hierdoor een halfgesloten landschap ontstaat. Met name natte heide-
ontginningen hebben een grote mate van openheid.  
 
De openheid van het landschap is zeer 
waardevol voor dit landschapstype en dient 
behouden te blijven bij de ontwikkeling van 
een zonneveld. Ontwikkelingen waarbij het 
zicht op de horizon verloren gaat zijn dan ook 
niet wenselijk. Voorkeur ligt bij een zonneveld 
dicht op de grond, waarbij de inpassing bij 
voorkeur plaats vindt door middel van 
(bloemrijke) akkerranden. Dit ligt in lijn met het 
open karakter van dit landschapstype, en 
zorgt tevens voor een stimulans van de 
biodiversiteit in het buitengebied. 

 Plateau-ontginningen 

Dit landschapstype wordt gekenmerkt door 
een open en rechtlijnig landschap van kavels 
en wegen, slechts afgewisseld door kleine 
bosjes. Net zoals bij de droge en natte heide-
ontginningen is openheid een belangrijk 
kenmerk en waarde. De inpassing van 
zonnevelden geschiedt dan ook bij voorkeur 
op dezelfde wijze; laag bij de grond en 
akkerranden voor de inpassing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kampen en oude graslanden 

In grootschalige open landschappen past het binnen de 
landschapskarakteristiek om de zonnevelden niet in te 
passen. Bron: JNB 

Begrenzing van zonneveld met bloemrijke akkerrand. 
Bron: RHO adviseurs 
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Dit landschap heeft een gesloten tot halfopen 
structuur. Slechts op enkele plekken is het 
gesloten, kleinschalige landschap bewaard 
gebleven. Het wordt gekenmerkt door bos en 
door ruimtes omgeven met opgaande 
beplanting en is bebouwingsarm. Kenmerkend 
voor de kampen en de oude graslanden is het 
coulissen-effect; door de dichte en halfopen 
kamers is het landschap in de basis 
kleinschalig. 
 
Bij de ontwikkeling van zonnevelden in dit landschapstype dient men de schaal van het 
zonneveld aan te passen aan de schaal van het landschap. Op de meeste plekken is de 
oorspronkelijke kleinschaligheid van het landschap reeds verdwenen en is er eventueel ruimte 
voor een middelgrote ontwikkeling. Op de plekken waar het kleinschalige landschap wel 
bewaard is gebleven, is de meest gewenste inpassing voor dit type landschap een kleinschalig 
zonneveld omgeven door een houtwal, zodat het oude kleinschalige landschap wordt versterkt. 
Dit is tevens toe te passen op de plekken waar de echte kleinschaligheid is verdwenen. De 
kleinschaligheid kan hier weer terug gebracht worden door inpassing met houtwallen. 

 Velden 

Velden hebben een sterk contrast tussen openheid zonder enige bebouwing en de 
kleinschalige verdichte rand, waarin wel beplantingselementen en gebouwen staan. Het 
behoud van deze tegenstelling is cruciaal voor het behoud van dit landschapstype.  
 
Bij voorkeur worden er geen zonnevelden op velden geplaatst, omdat deze het contrast tussen 
de openheid en de verdichting verstoren. Verschil met andere open landschapstypen is de 
verdichte rand, waardoor bij invulling met een zonneveld de karakteristiek direct verandert en 
het contrast verdwijnt. Wanneer toch wordt gekozen voor de plaatsing van een zonneveld dan 
ligt geen landschappelijke inpassing of enkel een akkerrand het meest in lijn met de 
karakteristiek van de velden.  

 Rivier- en beekdalen 

Deze halfopen gebieden met randen worden bepaald door groene elementen. Over het 
algemeen een zeer divers landschap. De beekdalen zijn kleinschaliger dan de rivierdalen en 
bestaan tevens uit afwisselend hooilanden, weilanden, bosjes en kleine landschapselementen.  
 
Veel rivier- en beekdalen hebben een belangrijke ecologische en landschappelijke functie en 
zijn volgens het POL 2014 aangeduid als Goud- of Zilvergroene natuurzone of Bronsgroene 
landschapszone. Daarmee vallen ze volgens deze visie onder de  Uitsluitingsgebieden. Als dit 
niet het geval is, dan is plaatsing van zonnevelden mogelijk mits rekening wordt gehouden met 
de waarden van het landschap ter plekke. Vanwege deze grote diversiteit vraagt dat om 
maatwerk met betrekking tot de inpassing van zonnevelden. Houtwallen en hagen zijn 
middelen om te spelen met de verhouding open/dicht, om het zonneveld zo goed mogelijk in te 
passen. 

Inpassing van een zonneveld is in kleinschaligere 
landschappen ook mogelijk mits de inpassing middels 
een houtwal. Bron: Stichting vitaal platteland 
hardenberg 
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 Bos- en mozaïeklandschap 

Dit gesloten landschap wordt gekenmerkt door droge en natte bossen, afgewisseld met een 
mozaïek van kleine houtopstanden, akkers, graslanden en singels. Hoog opgaande beplanting 
is zeer kenmerkend voor dit landschapstype. 
 
Vanwege de dichtheid van dit landschapstype worden hier bij voorkeur  geen zonnevelden 
geplaatst. In een uiterst geval enkel op zeer kleine schaal, ingepast middels een houtwal. Op 
deze manier krijgt het haar plek in dit kleinschalige landschap. Door de vele hoog opgaande 
beplanting in dit landschapstype is er een grotere kans op schaduwwerking. 

 Veenontginningen 

Dit open landschap is vaak in gebruik als grasland. Daarnaast is er een zichtbare aanwezigheid 
van water in de vorm van rechte, brede sloten.  
 
De openheid is zeer waardevol voor dit landschapstype. Inpassing van zonnevelden door 
middel van akkerranden ligt in lijn met het open karakter van dit landschapstype. 
 

3.2.3 Uitsluitingsgebieden 

De NMF Limburg is van mening dat gebieden, die uit oogpunt van natuur en landschap 
belangrijke waarden herbergen, niet geschikt zijn voor de plaatsing van zonnevelden. 
Opoffering van deze gebieden is ook niet nodig, omdat er voldoende mogelijkheden zijn voor 
plaatsing van zonnepanelen/-velden in bebouwd gebied en uit oogpunt van natuur en 
landschap minder kwetsbare delen van het buitengebied (zie voorkeursladder). In de visie van 
de NMF Limburg wordt ca. 99000 ha als uitsluitingsgebied opgenomen. De volgende 
categorieën van gebieden zijn onderdeel van de uitsluitingsgebieden volgens deze visie: 

 Goudgroene natuurzone 

De goudgroene natuurgebieden zijn de meest waardevolle natuurgebieden van Limburg. Zij 
maken onderdeel uit van het Nationaal Natuur Netwerk. Onder de goudgroene natuurzone 
vallen de bestaande bos- en natuurgebieden, Nationale Parken, delen van het Nationaal 
Landschap Zuid-Limburg, gebieden die de komende jaren zullen worden omgevormd tot 
natuurgebied en de Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).  

 Zilvergroene natuurzone 

De zilvergroene natuurgebieden omvatten agrarische gebieden met actuele en potentiële 
natuurwaarden,  die vaak als een buffer rondom de goudgroene natuur liggen. Deze gebieden 
zijn van belang voor het goed functioneren van de goudgroene natuur, als verbindingszone 
tussen verschillende goudgroene natuurgebieden en/of voor de beschermde of zeldzame flora- 
en faunasoorten.  

 Bronsgroene landschapszone 
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Hieronder vallen landschappelijke waardevolle beekdalen, hellingen en bufferzones rond 
bestaande natuurgebieden met daarin gelegen (extensievere) landbouwgebieden, 
monumenten, kleinere landschapselementen, waterlopen en dergelijke. Ook grote delen van 
het Nationaal Landschap Zuid-Limburg zijn onderdeel van de bronsgroene landschapszone. 

 Nationaal Landschap Zuid-Limburg 

Naast de natuur- en landschapszones die vanuit het POL worden uitgesloten, wordt ook het 
Nationaal Landschap Zuid-Limburg uitgesloten in de Zonnevisie van de NMF Limburg. Er zijn 
slechts twintig Nationale Landschappen in Nederland, waarvan er slechts één in Limburg ligt. 
Dit gebied is geselecteerd vanwege haar uitzonderlijke waarden en dient daarom ook te 
worden beschermd. Ontwikkelingen als zonnevelden in het buitengebied kunnen het aanzien 
van het Nationaal Landschap aantasten en daarmee haar unieke karakter. Binnen het 
Nationaal Landschap zijn ontwikkelingen op daken en binnen bebouwd gebied wel mogelijk, 
om zo het gebied ook een bijdrage te kunnen laten leveren aan de energietransitie. 

3.3 Zuinig op ruimte 

De ruimte in Nederland is schaars. Grootschalige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
daardoor niet altijd makkelijk in te passen in het bestaande landschap. Om de beschikbare 
ruimte maximaal te gebruiken dienen bij de ontwikkeling van zonnevelden de opties voor 
multifunctioneel ruimtegebruik te worden verkend. 

 Zonneveld en landbouw 

Zogenaamde zonneboerderijen vullen weides 
met zonnepanelen en laten deze weides 
tegelijkertijd begrazen door bijvoorbeeld 
schapen. Ook zijn combinaties met kippen of 
bijen denkbaar. Een andere vorm kan een 
combinatie met een bloemen- en/of 
kruidenweide zijn; hierbij worden weides met 
zonnevelden ingezaaid met wilde bloemen of 
kruiden, waardoor er uitbreiding van het 
habitat voor insecten en vogels plaats vindt. 
Naast de vergroting van de biodiversiteit kan 
re-vegetatie van uitgeputte landbouwgrond de 
bodem herstellen en de kwaliteit ervan doen 
verbeteren. 

 Zonneveld en parkeerplaats 

Veel bestaande parkeerplaatsen hebben een groot ruimtebeslag in stedelijk gebied en hebben 
een enkelvoudige functie. Door deze locaties te overkappen met zonnepanelen kan deze 
ruimte efficiënter worden gebruikt, en is voor de realisatie van het zonneveld geen extra ruimte 
nodig. 

Voorbeeld multifunctioneel ruimtegebruik van een 
zonneveld; hier wordt voor de combinatie met weidegang 
van schapen gekozen. (bron: Buro Waalbrug) 
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 Zonneveld en oude stortplaats 

Een oude stortplaats is voor veel andere gebruiksfuncties minder geschikt. Het bekleden van 
de stortplaats met zonnepanelen blaast deze ‘verloren ruimte’ weer nieuw leven in. Deze 
manier van meervoudig ruimtegebruik geeft bovendien een duurzamer karakter aan de oude 
stortplaats en verbetert daarmee het imago van het gebied. Op de kaart zijn de oude 
stortplaatsen niet als voorkeursgebied gemarkeerd, maar de NMF Limburg is wel van mening 
dat deze locaties zeer geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit zolang zij niet in 
het uitsluitingsgebied liggen. 

 Zonneveld op water 

Open water dat in ecologisch opzicht weinig waarde heeft, zijn aangemerkt als minder geschikt 
gebied voor een zonneveld. Dit kunnen waterplassen zijn met weinig natuur- en ecologische 
waarden zoals bezinkvijvers, drinkwaterreservoirs, gietwaterbassins voor de glastuinbouw, 
blusvijvers en diepe solitair gelegen zandwinputten. Ook zijn waterplassen in natuurgebieden 
niet volledig uitgesloten; wanneer de waarden hiervan relatief laag zijn, is het middels goede 
inpassing denkbaar dat ook hier zonnevelden worden geplaatst. Het is echter wel van belang 
dat in dit soort gevallen natuuronderzoek plaats vindt naar de effecten op vogels of 
onderwatervegetatie. 

 Zonneveld en vrij te komen bouwvlakken in het buitengebied 

De komende jaren is het de verwachting dat veel agrariërs gaan stoppen; enerzijds vanwege 
wet- en regelgeving, anderzijds vanwege gebrek aan opvolging. Hierdoor komen veel stallen en 
schuren leeg te staan. De objecten met asbest daken dienen voor 2024 gesaneerd te zijn, 
echter is daar vaak geen of onvoldoende geld voor. De NMF Limburg pleit er dan ook voor om, 
wanneer de stallen afgebroken worden, hierbij toe te staan dat er een zonneveld op het 
bouwvlak gerealiseerd mag worden. Hierbij geldt wel dat dit moet passen binnen onze 
vastgestelde voorkeursgebieden en minder geschikte gebieden. De sloopkosten kunnen uit de 
toekomstige opbrengsten van het zonneveld gefinancierd worden. Op deze manier kan de 
omgevingskwaliteit in het buitengebied verbeterd worden en gewerkt worden aan de versnelling 
van de duurzame energietransitie. 

3.4 Burgerparticipatie en draagvlak 

Cruciaal voor het verkrijgen van draagvlak is dat omwonenden van begin af aan betrokken 
worden bij het planproces en meer burgers mede-eigenaar worden van zonnevelden en zo 
kunnen profiteren van de opbrengsten. De NMF Limburg dringt er bij gemeenten dan ook op 
aan om coöperatieve ontwikkeling of tenminste participatie van haar inwoners als voorwaarde 
op te nemen voor het verkrijgen van een vergunning of dit tenminste in de criteria bij de 
aanbesteding op te nemen. 
 
Daarnaast wil de NMF Limburg graag in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de 
ontwikkeling van zonnevelden, om zo gezamenlijk met andere partijen naar de mogelijkheden 
en beperkingen van verschillende locaties te kijken. Hierbij leggen wij niet enkel de nadruk op 
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natuur en landschap, maar denken we ook mee vanuit de voorwaarden vanuit het 
elektriciteitsnetwerk.  
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4 Conclusie en samenvatting 
De komende jaren komt de provincie Limburg voor een grote opgave met betrekking tot de 
realisatie van zonne-energie te staan. Wanneer men kijkt naar de energiemix voor Limburg in 
20502 dient er volgens de NMF Limburg 6388 ha aan zonnepanelen te worden gerealiseerd. 
Omdat deze ontwikkeling nadelige effecten op natuur en landschap teweeg kan brengen, dient 
bij de keuze van de locatie rekening gehouden te worden met natuur en landschap. De NMF 
Limburg heeft geanalyseerd welke gebieden op voorhand uitgesloten zouden moeten worden 
van de plaatsing van zonnevelden om aanzienlijke schade aan natuur en landschap te 
voorkomen. Daarnaast zijn ook voorkeursgebieden en minder geschikte gebieden 
aangewezen. 
 
Concreet dienen de volgende gebieden vanuit het oogpunt van natuur en landschap op 
voorhand te worden uitgesloten van zonnevelden: 

1. De Goud- en Zilvergroene natuurzone en Bronsgroene landschapszone uit het POL 
2014 

2. Het buitengebied van Nationaal Landschap Zuid-Limburg 
 
Naast uitsluitingsgebieden heeft de NMF Limburg ook voorkeursgebieden en minder geschikte 
gebieden aangewezen voor zonne-energie. De voorkeursgebieden zijn de stedelijke gebieden, 
waar volop mogelijkheden liggen voor dubbel ruimtegebruik. Hierbij valt te denken aan 
zonnepanelen op parkeerplaatsen, op daken van woningen, winkels en fabrieken en op 
(tijdelijk) braakliggende gronden.  
 
Wanneer al deze stedelijke ruimte in Limburg optimaal wordt benut, blijft er nog steeds een 
aanzienlijke restopgave over wat betreft de realisatie van zonnevelden. Hiervoor heeft de NMF 
Limburg minder geschikte gebieden aangewezen. Deze gebieden zijn onder verdeeld in 
verschillende landschapstypen, waarbij voor ieder type is uiteengezet of en hoe je een 
zonneveld het beste kunt inpassen. De opstelling, maat en schaal van een zonneveld kan per 
landschapstype dus afwijken, op basis van de bestaande landschapskarakteristieken. 
  

                                                   
2 Zoals geschetst in de rapportage ‘Limburgs derde energielandschap; ruimtelijke impact van 
het gebruik van hernieuwbare energie in Limburg’. 



    
_____________________________________________________________________ 
 

 

  17 

5 Bronvermelding 

[1] NMF Limburg. Meerjarenbeleidsplan NMF Limburg 2018-2022. 2017. p. 5 
[2] Rijksoverheid. Klimaatbeleid. 2018. Via 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid 
[3] NMF Limburg. Windmolens in Limburg: Oog voor natuur en landschap. 2016. 
[4] NMF Limburg. Limburgs derde energielandschap: ruimtelijke impact van hernieuwbare 
energie. 2017 
[5] A. van Dongen. Zonneakker laatste optie. Dagblad de Limburger 26 april 2018. 
[6] A. Koers, R. Rietveld. Omgevingsparticipatie bij windenergie op land. Via http://nlvow.nl/wp-
content/uploads/2018/03/NLVOW-Handboek-Toolkit-Omgevingsparticipatie.pdf 
[7] Provincie Limburg. Landschapskader Noord- en Midden Limburg. 2009. 
[8] Provincie Limburg. HandVat Kern Kwaliteiten Nationaal Landschap Zuid-Limburg. 2017. 
[9] Provincie Limburg. Energiedashboard. 2018. Via 
https://dashboardlimburg.nl/energiedashboard/ 
 
 
 
 

  



   
_____________________________________________________________________ 
 

 

18 Zonnevisie | 6-12-2018 |  360.1.7 

Bijlage 1: kaart met voorkeursgebieden, minder 
geschikte gebieden en uitsluitingsgebieden 
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Bijlage 2: kaart met landschapstypen 
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Bijlage 3: overzicht provinciale doelstellingen9  

 
Gemeente 

 
Totaal oppervlak PV 
(ha) 

 
Voorkeurs- 
locatie PV (Ha) 

 
Zoek- locatie PV 
(ha) 

       
    

Gebouwd 
 

Ongebouwd        

Beek 
 

202 
 

192 
 

10 

Beesel 
 

84 
 

34 
 

50 

Bergen 
 

195 
 

36 
 

159 
Brunssum 

 
56 

 
50 

 
6 

Echt-Susteren 
 

386 
 

147 
 

239 
Eijsden-
Margraten 

 
60 

 
57 

 
3 

Gennep 
 

158 
 

76 
 

82 

Gulpen-
Wittem 

 
20 

 
20 

 
0 

Heerlen 
 

277 
 

256 
 

21 

Horst ad Maas 
 

519 
 

163 
 

356 

Kerkrade 
 

157 
 

143 
 

14 
Landgraaf 

 
76 

 
49 

 
27 

Leudal 
 

498 
 

126 
 

372 
Maasgouw 

 
220 

 
152 

 
68 

Maastricht 
 

279 
 

246 
 

33 
Meerssen 

 
47 

 
41 

 
6 

Mook en 
Middelaar 

32 
 

14 
 

18 

Nederweert 
 

279 
 

53 
 

226 
Nuth 

 
29 

 
28 

 
1 

Onderbanken 
 

9 
 

9 
 

0 

Peel en Maas 
 

467 
 

125 
 

342 
Roerdalen 

 
196 

 
74 

 
122 

Roermond 
 

263 
 

194 
 

69 
Schinnen 

 
16 

 
16 

 
0 

Simpelveld 
 

12 
 

12 
 

0 
Sittard-Geleen 

 
614 

 
508 

 
106 

Stein 
 

90 
 

72 
 

18 

Vaals 
 

14 
 

14 
 

0 
Valkenburg 

 
23 

 
23 

 
0 

Venlo 
 

711 
 

614 
 

97 
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Venray 
 

530 
 

163 
 

367 

Voerendaal  17  13  4 

Weert 
 

383 
 

214 
 

169        

Totalen 
 

6902 
 

3921 
 

2981 





 

 

 


