
Masterclass Zon

Inclusief een uniek bezoek aan 

Zonnepark Apeldoorn!
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Met de zon is het mogelijk om op korte termijn bij te dragen aan 
hernieuwbare energieopwekking. De potentie van de zon is namelijk 
oneindig en is bovendien gratis en nagenoeg overal beschikbaar. 
Het is de kunst hier slim gebruik van te maken, door bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van zonneparken. 

Veel gemeenten worden benaderd door ontwikkelaars of 
grondeigenaren met de vraag of er op een specifieke plek een 
zonnepark ontwikkeld mag worden. Vragen die worden gesteld 
gaan over spelregels, leges, ruimtelijke mogelijkheden, zakelijke 
afspraken, besluitvorming en vergunningen. Je kunt je hierop 
voorbereiden door zelf al de juiste kennis te hebben opgedaan.

Masterclass Zon 
In één dagdeel, leer je als deelnemers alles over de positie van zon 
in de Nederlandse energietransitie, de technologie achter zonne-
energie, de businesscases in de huidige zonne-energiemarkt, hoe 
de markt van ontwikkelaars er uitziet, de ruimtelijke dillema’s die 
optreden, de valkuilen en de rol van de gemeente.

Ook brengen we een bezoek aan het in aanbouw zijnde Zonnepark 
Apeldoorn als onderdeel van de masterclass zodat je met eigen 
ogen een zonnepark van dichtbij kan bekijken.

Masterclass Zon
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Voor wie?
De masterclass is bedoeld voor politiek bestuurders, ambtenaren 
en lokale energiecoöperaties  die zich interesseren voor 
energievraagstukken, zonne-energie en de ontwikkeling van 
zonneparken. Na deze workshop ben je in staat om op een 
deskundige en effectieve wijze beleid te maken voor zonneparken en 
gesprekken met marktpartijen aan te gaan.

Deelnemen?
Interesse in een deelname aan de Masterclass Zon? Neem contact 
op via info@overmorgen.nl of bel met Jan Jaap Wesselink 06 – 42 
70 01 38. De kosten bedragen € 550,-- (excl. BTW) per deelnemer. 
Maximaal 10 personen kunnen deelnemen per masterclass.

Over Morgen helpt de energietransitie vooruit met advies gericht op 
impact: beleidsagenda’s, lokale energiecoalities, warmtevisies en zon. 

Op het gebied van zon en in het bijzonder zonneparken helpt Over 
Morgen gemeenten en provincies om zonnepark-klaar te worden, 
is aanspreekpunt voor externe initiatieven en contracteert voor 

gemeentegronden zonneparkontwikkelaars. Over Morgen heeft ook 
haar eigen zonnepark ontwikkeld (Zonnepark Apeldoorn) en kent de 

wereld van zonneparken dus als geen ander adviesbureau.


