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Zon op water tools
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➢ Handreiking (rapport)

➢ Stroomschema

➢ Vergunbaarheid (rapport)

➢ Analysetool

https://www.stowa.nl/publicaties/handreiking-voor-vergunningverlening-drijvende-zonneparken-op-water

https://www.stowa.nl/publicaties/handreiking-voor-vergunningverlening-drijvende-zonneparken-op-water


Samenhang Zon op Water tools
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➢ Hiermee kan de vergunbaarheid van Zon op Water worden verkend
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Handreiking
➢ Toelichting stroomschema’s, analysetool
➢ 4 voorbeelden

➢ Toelichting
wettelijke kaders

Analysetool
➢ kwantificatie effecten

waterkwaliteit / ecologie (a.d.h.v. indicatoren)

Vergunbaarheid
➢ Schema’s 

wettelijke kaders



Van vergunning naar kwantificering … en terug

Vergunningverlening roept vragen op

- Is er een effect op waterkwaliteit en ecologie?

- Is effect significant?

Heeft geleid tot opstellen Delft3D waterkwaliteitsmodel

Heeft geleid tot analysetool (resultaten presenteren m.b.v. indicatoren)

bv.

- Is verandering acceptabel of mitigatie nodig?
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Fractie oppervlakte bodem geschikt voor waterplanten [-]



(1) Handreiking
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Inhoud

• Het gebruik van het Stroomschema

• Het gebruik van de Analysetool

• Aan de slag met vier Cases

• Analyse van de kansen voor Zonnepanelen op water 

• Hoe zijn de effecten berekend?

• Toelichting op effecten waterkwaliteit en ecologie

• Aanbevelingen voor verdere ontwikkeling

Conclusies 

“kansrijkheid”

Handleiding gebruik tools

Achtergrond 



(2) Stroomschema ZoW a.d.h.v. 13 thema’s
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1. Werken in rijkswater of bij

rijkswaterkering



Effect op kwaliteitselementen KRW?
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Inschatten van (te verwachten) effecten
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(3) Analysetool ZoW – ‘Overzicht’

➢ Invullen eigenschappen gepland PV-systeem
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(3) Analysetool ZoW – inschatting effecten
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Zuurstofloosheid?

Stratificatie? Waterplanten?



➢ Doorloop stroomschema voor de eigen case:

➢ Hoe groot schat je de kans in dat het vergund wordt?

➢ Waar liggen de knelpunten?

➢ Gebruik de analysetool voor verkenning verwachte effecten op de waterkwaliteit

➢ Ga tijdig in gesprek met bevoegd gezag
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Terug naar vergunningverlening



Ontwikkelde kennis …
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Generieke tools

• Regelgeving van toepassing op drijvende Zonneparken

• Eerste inschatting richting effecten (kwantitief) →  Licht, Watertemperatuur, Zuurstof, Algen

• Gevoeligheid (semi-kwantitatief) voor →  Ligging, doorstroming (verblijftijd)

Verdere kennisontwikkeling door toepassing op locatie:

• Effecten meten in het veld →  Meetplan in Handreiking

• Case specifieke modeltoepassing (bathymetrie, ligging, omvang, lichtdoorlatendheid)

• Meetresultaten naast modelresultaten leggen → check op aannames

Support

• Vragen stellen via support-zon-op-water@deltares.nl

• “FAQ’s” + antwoorden op STOWA-site

mailto:support-zon-op-water@deltares.nl

