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Bestemmingsplannen voorzien vaak 
niet in zonneparken, gewoonweg  
omdat dit indertijd bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan niet speel-

de. Voor wat betreft de bouwregels passen 
zonneparken vaak nog wel binnen het bestem-
mingsplan, omdat panelen meestal niet al te 
hoog zijn. Ook zijn het bouwwerken en geen 
gebouwen, zodat zij vaak niet meetellen in 
maximaal toegelaten bouwvolumes en ook 
buiten bouwvlakken zijn toegestaan. Voor wat 
betreft de functie is er vaak wel een knelpunt. 
Zonne-energie wordt meestal niet expliciet als 

Zonneparken als  
‘tijdelijk’ kruimelgeval
Naast zonnepanelen op daken zijn ook zonneparken en installaties van zonnepanelen op 

het maaiveld een steeds vaker voorkomende manier om duurzaam energie te winnen. 

Zonneparken zijn daarmee een relevant onderdeel van de energietransitie. Projecten voor 

zonneparken worden soms ingediend als zelfstandige ontwikkeling. Soms zijn ze 

gekoppeld aan een andere functie, zoals een bedrijf of een nutsvoorziening. Bij de 

toetsing van deze relatief nieuwe ontwikkelingen aan het omgevingsrecht is het vaak niet 

meteen duidelijk of deze functie is toegelaten.
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toegelaten functie genoemd in het bestem-
mingsplan. Afhankelijk van wat het bestem-
mingsplan wèl expliciet aan functies toestaat 
kan worden gekeken of een zonnepark impliciet 
binnen het bestemmingsplan past. Dit kan het 
geval zijn als bedrijfsfuncties zijn toegestaan, 
waaronder ook energieopwekking valt. Een zon-
nepark op voor bedrijven bestemde gronden die 
niet (meer) in  gebruik zijn, is daardoor vaak bin-
nen de bestemming mogelijk. Bij agrarische  
bestemmingen zijn de mogelijkheden beperkter. 
Een zonnepark als onderdeel van het agrarisch  
bedrijf, waarbij ten minste de helft van de  

opgewekte energie wordt gebruikt voor de  
agrarische bedrijfsvoering is vaak nog wel  
mogelijk. Het zonnepark is dan een onderdeel 
van de agrarische functie. Als het zonnepark 
geen onderdeel is van een agrarisch bedrijf is 
een dergelijk park niet mogelijk binnen een  
dergelijke bestemming. 

Tijdelijk afwijken via kruimelgeval?

Er moet dan een optie worden gezocht buiten 
het bestaande bestemmingsplan om. Dit kan 
een nieuw bestemmingsplan zijn (postzegel-
bestemmingsplan) of een omgevingsvergun-
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Energietransitie

NL Solarpark De Kwekerij biedt plaats aan 7.000 zonnepanelen, die genoeg energie opwekken voor 600 huishoudens. Er is gewerkt met een hybride bestemmingsplan dat 

na 25 jaar de mogelijkheid biedt de zonnepanelen te verwijderen en woningbouw te realiseren. In het park kan men wandelen en picknicken te midden van wilde bloe-

menvelden en waterpartijen. Kinderen leren er spelenderwijs over natuur en duurzame energie. Het project is een samenwerking van Gemeente Bronckhorst, Stichting 

Solarlandschapspark De Kwekerij en NL Greenlabel.

ning om af te wijken van het bestemmings-
plan. Beide zijn relatief kostbare en langdurige 
procedures. Een sneller alternatief is de omge-
vingsvergunning voor een tijdelijke afwijking 
(art. 4 onderdeel 11 van bijlage II Besluit om-
gevingsrecht). Bij deze omgevingsvergunning 
voor een zogenaamd kruimelgeval gelden  
beperktere eisen aan de aan te leveren onder-
bouwing, maar geldt vooral een veel kortere 
procedure. Echter, de maximale looptijd van 
deze omgevingsvergunning is tien jaar.  
De terugverdientijd van zonneparken is op dit 
moment veel langer, vaak vijftien jaar. Ook de 
vaak hiervoor gebruikte SDE+ subsidies van 
de rijksoverheid gaan uit van een looptijd van 
vijftien jaar. Het kruimelgeval voor tijdelijk  
afwijken is door deze looptijd van tien jaar 
vaak maar beperkt bruikbaar.  

Van ‘kan en zal’ naar ‘kan’

Een uitspraak dit jaar van de Raad van State 
(04-04-2018, ECLI:NL:RVS:2018:1112) biedt 
extra rek in het begrip tijdelijkheid. Het was 
tot aan deze uitspraak nodig dat aannemelijk 
was dat de vergunde tijdelijke functie daad-
werkelijk kon én zou worden verwijderd na de 
vergunningstermijn. De Raad van State  
beperkt dit nu tot alleen het criterium dat het 
feitelijk mogelijk en aannemelijk moet zijn dat 
de vergunde activiteit zonder onomkeerbare 
gevolgen kan worden beëindigd. Van ‘kan en 
zal’ naar alleen ‘kan’ is een stuk makkelijker. 
De ontwikkeling hoeft bijvoorbeeld niet meer 
binnen tien jaar financieel sluitend te zijn. Het 

↘ Informatie over de auteur
 Mr drs. J.L. (Hans) Damen is adviseur omgevingsrecht.

is genoeg als kan worden gemotiveerd dat de 
installaties vanwege hun lichte constructie 
kunnen worden verwijderd en er geen onher-
stelbare schade is aangericht aan natuur of 
landschap. De Raad van State biedt hierdoor 
meer ruimte aan het tijdelijk vergunnen van 
zonneparken. Op basis van de tijdelijke ver-
gunning kan de initiatiefnemer aan de slag, 
waarbij hij binnen die tien jaar wel moet zor-
gen voor een definitieve vergunning in het  
geval het project een langere terugverdientijd 
heeft.

Juridisch anders oplossen

Bekeken vanuit de enorme maatschappelijke 
uitdaging van de energietransitie is de ver-
ruimde toepassingsmogelijkheid een goede 
zaak. Of deze verruiming juridisch gezien een 
goede keuze is, valt te betwijfelen. Voor  
omwonenden van een dergelijk zonnepark zal 
het moeilijk te begrijpen en te accepteren zijn 
dat deze snellere procedure voor tijdelijke af-
wijkingen mag worden gebruikt, terwijl het 
niet aannemelijk is dat deze functie na tien 
jaar verdwijnt. Voor het juridisch framen als 
‘tijdelijk’ is niet meer nodig dan de theoreti-
sche mogelijkheid dat na tien jaar kan worden 
verwijderd. Een doelredenering die bij veel 
burgers zal voelen als verlakkerij. Ook voor de 
initiatiefnemer lost de uitspraak van de Raad 
van State niet alle problemen op. Veel finan-
cierders en subsidieverleners zullen eisen dat 
de looptijd van de vergunning ten minste even 
lang is als de terugverdientijd. Een vergunning 

van tien jaar is dan niet genoeg, omdat er 
geen zekerheid is dat het park daarna kan  
blijven functioneren.
Het zou daarom mooi zijn als gemeenten in 
hun bestemmingsplannen meer ruimte gaan 
bieden voor zonneparken, al dan niet via een 
gemeentebrede parapluregeling. Een dergelij-
ke parapluregeling maakt een snelle procedu-
re mogelijk, omdat gemeenten vooraf hebben 
afgewogen waar in de gemeente zonneparken 
vanuit goede ruimtelijke ordening kunnen 
worden toegestaan (en waar niet) en welke 
bouwregels daarbij gelden. De milieuhinder 
van een zonnepark is daarbij beperkter dan 
veel andere vormen van duurzame energiewin-
ning. Er is bijvoorbeeld geen sprake van ge-
luidsoverlast, geurhinder of veiligheids-
contouren. Zeker op locaties waar geen sprake 
is van bijzondere ecologische, landschappelij-
ke of cultuurhistorische waarden, zal de ruim-
telijke inpassing vaak vooral een visuele, land-
schappelijke inpassing zijn. Hierbij is het ook 
belangrijk om de provinciale ruimtelijke veror-
dening te checken, omdat deze juist voor de 
bescherming van het buitengebied en het 
landschap regels bevat. Met een dergelijke 
aanpak met vooruitziende blik is het gebruik 
van de kruimelgevallenregeling overbodig en 
kan de realisatie van zonneparken worden  
versneld. 
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