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Registratieformulier zonnevelden gemeente Oude IJsselstreek 
Dit formulier is bedoeld voor initiatiefnemers van (grondgebonden) zonneparken > 1.000 m2 die passen 
binnen het Uitnodigingskader van de gemeente U dient het formulier samen met uw projectomschrijving op 
te sturen naar energie@oude-ijsselstreek.nl.  

Gegevens initiatiefnemer(s) 

Naam (hoofd)initiatiefnemer 

Adres (hoofd)initiatiefnemer 

Naam contactpersoon 

Telefoonnummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon

Namen overige initiatiefnemers 

Technische gegevens initiatief 

Adres 

Perceelnummer(s) 

Oppervlakte perceel(en) (ha) 

Verwachte opbrengst totaal 
(MWh/jaar) 
Verwachte opbrengst per hectare 
(MWh/ha/jaar) 

Opgesteld vermogen (MWp) 

Verwacht aantal zonnepanelen 

Volledigheid aanvraag 

Het Uitnodigingskader stelt een aantal criteria aan het initiatief om in aanmerking te komen voor een 
reguliere projectaanvraag. Onderstaande checklist geeft aan welke informatie de gemeente in een 
principeverzoek verwacht. Het is ook mogelijk om een principeverzoek in te dienen waarin niet overal ‘Ja’ is 
aangevinkt. Dit heeft wel invloed op de score van het project.  

Een principeverzoek omvat 10 tot 15 pagina’s, exclusief kaarten, foto’s of sfeerimpressies. 

mailto:energie@oude-ijsselstreek.nl
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Visualisatie 
Is een kaart met de specifieke locatie (ingekleurd) aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Is een schetsontwerp met afmetingen, ruimtegebruik en mogelijk aanduiding van landschappelijke inpassing 
en/of verbetering aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Haalbaarheid 

Heeft de initiatiefnemer contact opgenomen met de netbeheerder over de netaansluiting? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Zijn alle grondeigenaren akkoord met het plan van de initiatiefnemer? 

Ja 

Nee 
Opmerking 
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Van welke netinpassingsprincipes maakt het plan gebruik: 

Cablepooling (met afspraken windmolens) 

Cablepooling (zonder afspraken windmolens) 

Aftoppen (buitenom cablepooling) of oost-westopstelling 

Innovaties om piekbelasting te voorkomen 

Opmerking 

Is een inschatting van ontwikkelkosten in de projectfasering aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Ruimtelijk beleid 
Heeft /Past het initiatief binnen de inpassingskaart? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Past het initiatief binnen de inpassingsmatrix? 

Ja 

Nee 
Opmerking 
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Is een voorstel voor inpassing en/of verbetering aanwezig (landschap, omgeving, klimaatbestendigheid, 
natuur, cultuurhistorie, herstel landschap naar ‘voor wereldoorlog’ etc.)? Maakt het initiatief gebruik van 
kansen die de omgeving biedt? Zo ja, welke? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Is er sprake van meervoudig ruimtegebruik? Zo ja, welke? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Procesparticipatie 
Is een kort verslag van het contact over het initiatief met direct omwonenden binnen een straal van 400 
meter aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Is een voorstel voor het organiseren van een informatiebijeenkomst in de Nederlandse taal in de volgende 
processtap aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

Is een eerste schets van proces-participatiemogelijkheden in het ontwerpproces aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 
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Financiële participatie 
Is een schets van de financiële participatiemogelijkheden aanwezig? 

Ja 

Nee 
Opmerking 

De initiatiefnemer gaat voor de volgende vorm(en) van participatie: 

Mede-eigenaarschap 

Financiële deelneming i.c.m. bijdrage aan omgevingsfonds 

Omwonendenregeling 

Geen 

Anders, namelijk: 

Opmerking 

Vul de naam en contactpersoon in van de organisatie waarmee u samenwerkt voor financiële 
participatie: 
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