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Zonneparken in relatie tot biodiversiteit

Bij de bespreking van het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 in uw commissie heb ik toegezegd dat ik
de resultaten van verschillende onderzoeken naar het effect van zonneparken op biodiversiteit met u zou delen.
In dit memo staat een overzicht van de inzichten die de verschillende onderzoeken ons momenteel geven.
Aanleiding
Er worden de laatste tijd steeds meer zonneparken gerealiseerd. Gemeenten ontwikkelen beleidskaders voor zon
op land en nodigen initiatiefnemers uit om met plannen te komen. In de Omgevingsvisie wordt, onder
voorwaarden, ruimte gegeven voor zon-op-land initiatieven. In de drie RES-regio´s in Utrecht speelt zon-op-land,
naast zon-op-dak en windturbines, een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities voor hernieuwbare opwek
van elektriciteit.
Zonneparken zijn in Nederland nog relatief nieuw en er wordt veel ervaring opgedaan met verschillende
methoden van aanleg (diversiteit van opstellingen, inrichting en beheer, relatie met omliggend landschap). De
kennisontwikkeling over effecten van zonneparken op onder andere biodiversiteit en bodemkwaliteit neemt
hierdoor ook toe. In de afgelopen jaren zijn er in Nederland al enkele eerste onderzoeken gedaan en wordt ook
internationaal onderzoek gedaan naar deze aspecten (zie de bij deze memo gevoegde lijst). Deze memo biedt
een globaal inzicht van de bevindingen uit deze onderzoeken naar de mogelijke effecten van zonneparken op
bodemkwaliteit en biodiversiteit.
Onderzoeken naar effecten van zonneparken op bodemkwaliteit en biodiversiteit
Er wordt steeds meer (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de effecten van zonneparken op biodiversiteit
en bodemkwaliteit. De eerste onderzoeken (zowel in Nederland als daarbuiten) waren voornamelijk gebaseerd op
expert opinions. Nu worden er steeds meer metingen en waarnemingen gedaan op een zonnepark zelf. Deze
onderzoeken zijn nog wel beperkt in aantal. Er is vooral nog relatief weinig bekend over de langere termijn
effecten van zonneparken.
In Nederland krijgt het onderzoek naar de effecten van zonneparken op biodiversiteit steeds meer aandacht. In
het consortium Zoninlandschap (waarvan Provincie Utrecht deelnemer is) is een meetprotocol opgesteld om
eenduidig effecten op bodem en biodiversiteit te meten. Wageningen Universiteit en Research (WUR) en Holland
Solar, de branchevereniging van zonneveld ontwikkelaars, willen hiermee meerdere onderzoeken uitvoeren naar
de effecten. Acht provincies, waaronder Utrecht, dragen bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis
over de effecten van zonneparken in een groot landelijk onderzoeksproject `EcoCertified Solar Parks', waarin
kennisinstellingen en georganiseerde marktpartijen samenwerken. Doel van dit project is het onderzoeken van de
invloed van zonnevelden op biodiversiteit. Dit doen onderzoeksinstellingen samen met ontwikkelaars van
zonneparken en adviesbureaus en ondersteund door de overheid. Het onderzoek is er onder meer op gericht om
beheer- en ontwerprichtlijnen te ontwikkelen ten behoeve van zonnevelden die rijk zijn aan biodiversiteit en met
een behoud van bodemkwaliteit en koolstofopslag. Er komen transparante en openbare criteria voor het
EcoCertified Solar label dat gebruikt kan worden om de meerwaarde te borgen van gelabelde zonnevelden, ten
opzichte van monofunctionele zonnevelden. Het project start medio augustus 2021 en kent een looptijd van 3
jaar.

Daarnaast worden er meer onderzoeken opgestart naar mogelijke functiecombinaties van zonnepanelen, met
bijvoorbeeld fruitteelt. De eerste opstellingen van meer licht doorlatende zonnepanelen in combinatie met
bijvoorbeeld bramen en bessen zijn al gemaakt. In onze provincie worden er plannen gemaakt voor een
onderzoek naar de combinatie van perenteelt en het opwekken van zonne-energie.
Er komen dus nog veel onderzoeken aan met metingen op zonneparken, waarmee de komende jaren steeds
meer kennis wordt ontwikkeld over de effecten van zonnevelden op bodem en biodiversiteit en wordt geleerd over
interessante functiecombinaties. De uitkomsten en inzichten van deze (maar ook andere) onderzoeken worden
gedeeld met gemeenten en maatschappelijke partners en worden gebruikt bij onze advisering over
projectinitiatieven.

Eerste conclusies en inzichten
De eerste onderzoeken die zijn gedaan, geven ons verschillende inzichten. Het lijkt erop dat een zonnepark niet
altijd een nadelig effect hoeft te hebben op biodiversiteit. Wel is hiervoor de locatiekeuze en de kwaliteit van het
ontwerp belangrijk. Vooral op locaties die in basis een lage biodiversiteit hebben lijkt het mogelijk om maatregelen
te nemen binnen een zonnepark waardoor biodiversiteit versterkt kan worden. Op locaties met een hoge
biodiversiteit en natuurwaarde, is het logischerwijs lastiger om met maatregelen in een zonnepark de biodiversiteit
te versterken of niet negatief te beïnvloeden. Veel is dus afhankelijk van locatiekeuze, inrichting en beheer van
het zonnepark.
In de bijlage zijn ruim twintig (internationale) onderzoeken vermeld. Het voert in deze memo te ver om van deze
onderzoeken de specifieke conclusies en aanbevelingen te vermelden. Toch zijn er wel enkele eerste inzichten
over het effect van zonneparken op vegetatie, bodem, insecten en vogels uit deze onderzoeken samen te vatten.
Deze zijn hieronder beschreven.
Vegetatie
Direct onder de panelen komt minder licht op de bodem en is er minder directe neerslag. Dit leidt onder de
panelen tot een afnemende groei van biomassa. Ook is de plantendiversiteit onder de zonnepanelen meestal
lager. Er is geen informatie beschikbaar over hoe schaduw minnende planten zich ontwikkelen onder de panelen.
In de stroken tussen de paneelrijen lijkt een ander beeld te ontstaan. Daar doet de vegetatie het vaak juist goed
doordat de panelen zorgen voor een meer gedifferentieerd licht. Dit is goed voor de plantengroei. Wel moet er
dan voldoende afstand tussen de paneelrijen zijn. Op zonneparken die gerealiseerd worden op agrarische grond
mag verwacht worden dat door het niet meer bemesten van de grond en het regelmatig maaien of begrazen van
de stroken grond tussen de paneelrijen een verschraling van de vegetatie zal optreden die binnen enkele jaren
een meer kruidenrijke vegetatie oplevert.
Ook aan de randen van een zonnepark, waar bijvoorbeeld ook met hogere vegetatie (landschappelijke inpassing
met streekeigen struiken en bomen) gewerkt kan worden, is het mogelijk om meer verschillende flora te creëren
die waarde toevoegt en die passend is bij het gebied.
Bodem:
Door een zonnepark te plaatsen verandert het terrein van gebruiksfunctie. Hierdoor kan de bodemconditie
veranderen. Een zonnepark dat wordt aangelegd op een locatie waar eerst intensieve landbouw plaatsvond en
waarop bemesting heeft plaatsgehad en pesticiden gebruikt zijn, kan een (vanuit landbouwkundig oogpunt
ongunstig gezien) effect hebben op de vruchtbaarheid van de bodem en de vegetatie die daarop groeit. Met het
oog op verbetering van biodiversiteit is een geleidelijke verschraling van de voedingstoestand van de bodem in
veel gevallen gunstig voor de ontwikkeling naar een meer kruidenrijke vegetatie)
Als bij de aanleg van een zonnepark zware machines en voertuigen worden gebruikt kan dit leiden tot verdichting
van de bodem en daarmee een veranderende bodemstructuur. Het probleem van een verdichte bodem is dat
plantenwortels minder doorgroeien en de bodem haar bufferende werking kan verliezen en dat er een afname is
van bodemleven.
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Samenvattend geldt dat bodemkwaliteit, waterhuishouding en lichttoetreding aspecten zijn die voor vegetatieontwikkeling in een zonnepark met elkaar in verband staan.
Zoogdieren en insecten
Met het inzaaien van bloemrijke grasmengsels tussen de paneelrijen kan het aantal soorten insecten op het
zonnepark worden verhoogd. Insecten kunnen deze zonneparken gebruiken als foerageergebied. Wel is een
passend beheer noodzakelijk om insecten de kans te geven zich te koloniseren op het zonnepark. Daarnaast lijkt
er ook een directe relatie te zijn tussen de dichtheid van de vegetatie en de mate van aanwezigheid van
bestuivers.
Het zonnepark lijkt ook interessant voor kleinere zoogdieren. Door de verscheidenheid aan planten en insecten,
en door verschillende schuilmogelijkheden die een zonnepark biedt worden er regelmatig kleine zoogdieren op
een zonnepark waargenomen. Wel moet de afscheiding van het zonnepark de mogelijkheid geven dat deze
dieren kunnen passeren.
Weidevogels:
Weidevogels blijken uit onderzoek opgaande elementen (bijvoorbeeld bomen, masten) tot wel op 700 meter
afstand te mijden, omdat predatoren de kans hebben om bijvoorbeeld vanaf daar te jagen. Door deze vorm van
predatiemijding kunnen zonnepanelen een leefgebied van weidevogels mogelijk aantasten. Aangezien er nog
geen zonneveld (dat ook als opgaand element kan worden gezien) in een weidevogelgebied is gerealiseerd kon
dit nog niet daadwerkelijk worden aangetoond.
Akkervogels:
Voor sommige akkervogels kunnen zonneparken een potentieel broedhabitat vormen. En ook kunnen sommige
vogelsoorten de zonnepanelen gebruiken als extra nestmogelijkheid en kunnen ze gebruikt worden als
foerageergebied, vooral als er een grote diversiteit aan planten en insecten is.
Slotnoot: Beschermde soorten
Hoewel in het algemeen de biodiversiteit in zonneparken groter kan worden kunnen in concrete gevallen dier- of
plantensoorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming beïnvloed worden. Of ontheffing van deze
wet te verlenen is zal verschillen per casus.
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