
Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

Kennisbank

Onderzoek: 
Ruimtelijke 

impact

Locaties 
voor 

prroductie 
afwegen

Goed informeren van 
gemeenten. Bijvoorbeeld: 

50% lokaal eigendom is een 
streven, GEEN minimale eis 

(zoals hetin het 
klimaatakkoord staat)

Afstemming 
netbeheerder

Klankbordgroep 
opzetten

(boven)regionaal 
afstemmen. Wat gebeurd 
er nog meer aan (energie) 

ontwikkelingen in de 
omgeving en hoe verhoud 

dat zich tot elkaar?

>>Procesafspraken over 
maken

per zoekgebied verschillende 
(opstellings) varianten in beeld 
brengen, breng koppelkansen 
daarbij in beeld met andere 

opgaven (water/stikstof/natuur 
etc). Idealiter beslissen de 

bewoners daarna over 
voorkeursvariant

Betrekken van 
collega's van RO 

om RES in 
omgevingsinstru

menten te 
verankeren

Duidelijk proces opstellen 
en dat goed met inwoners 
communicaren: wanneer 
gebeurt er wat en kunnen 
zij inbeng leveren en wat 

voor soort inbreng

We worden nu in een 
proces gezogen dat weinig 

democratisch is. Eerst moet 
er een eerlijke open 

discussie plaatsvinden 
waarbij alle opties op tafel 
liggen. Dus ook de opties 
die niet in de RES zijn mee 

genomen.

Lokale kennis 
ophalen over 

natuur en 
landschap

- samenwerkin 
gmetaangrenzende 

gemeente

In gesprek 
met 

dorpsraden 
en inwoners

Collega's 
van RO

subsidiecombi
natie voor 

koppelkansen

Altijd zoeken naar 
combinatie 

mogelijkheden met 
andere opgaven.

>>Procesafspraken 
over maken

nieuwe (lokale) 
verdienmodellen 
in beeld brengen 

(SDE++ wordt 
afgebouwd)

Wie zorgt 
voor goede 
participatie?

Windturbines en 
zonneweides op 

land zijn niet 
verstandig. Kijk naar 
betere alternatieven 
die minder overlast 

verorzaken

Marktpartijen 
in een vroeg 
stadium aan 
tafel vragen

afwegingskade
r/uitgangspunt

en opstellen 
met lokale 

stakeholders.

Van te voren 
onderzoeken of 
de omgeving wel 

financieel wil 
participeren en 

hoe.

De meeste zoekgebieden 
zullen in landelijk gebied 

liggen met een agrarische 
of landsch. bestemming. 
Wat gaat de bestemming 
worden als energieopwek 

wordt vergund?

Zoekgebieden die in één 
(landschappelijk) gebied 

liggen zoveel mogelijk 
gezamenlijk uitwerken.

>>Procesafspraken over 
maken

ZONNEPANELEN 
OP GEBOUWEN

Vanuit RES 
vragen om 

het RIJK

NIET VOOR HET 
MAKELIJKE GELD 

GAAN, MEER 
BETROKKENHEID 
MET BEWONERS

ZONNE ENERGIE 
ZORGT VOOT TE 

GROTE PIEK 
BELASTING. IN DE 
WINTER GEEN EN 

OOK NIET SNACHTS 
OPWEKKING

OOK KLEINE 
PROJECTEN 

ONDERSTEUNEN, 
WAAR EEN KLEINE 

ONDERNEMER OOK 
BIJ KAN DRAGEN

Verschaf 
duidelijkheid over 
de mogelijkheden 

van realisatie zon in 
provinciale 

beschermingsregim
es (BPL etc.)

brandweer 
betrekken

brandweer 
betrekken bij 

eerste inschatting 
veiligehidscontour

en

hoe kleinere 
windmolens (15 
m) geplaatst te 

krijgen in de 
omgevingsvisies?

gemeente (wel 
moet dit binnen 
kaders provincie 

vallen)

juiste kaarten van 
de zoekgebieden. 
zoekgebieden ook 

echt aanpassen 
na vastgestelde 

fouten

LTO omgeving
gelijktijdig bij 
opnemen in 

omgevingsvisie ook 
omgeving betrekken 

bij ook financiële 
participatie

bij voorkeur voorafgaande 
aan activiteiten ook een 

analyse fase: nut en 
noodzaak en alternatieve 
opwek als aquathermie 
gebiedsafhankelijk en 

afhankelijk van innovaties

provincie wat 
betreft analyse 

nut en noodzaak. 
ook naar 

alternatieven 
kijken.

Vincent (uit andere groep). De 
jaarlijkse SDE openstelling geeft 
heel veel druk op een zorgvuldig 

proces. Je wilt voldoende tijd 
voor heldere kaders én goede 

participatie. Maar als je daarmee 
de SDE niet haalt heeft dat flinke 

economische gevolgen. Lobby 
starten voor 2 jaarlijkse 

openstelling.



Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

Uitvoerende 
marktpartij

In de 
lead!

Bevoegd 
gezag en 

gemeente
Gedurende hele 
uitvoeringsfase

Feestelijke 
opening

Uitvoerende 
partij

Gemeente
Aan het 
einde

Lokale 
omgeving

brandweer: 
bevoegd gezag

bradnweer 
betrokken: 

melding start 
project n controle 
oplvering project

bij start en 
oplevering

Brand & 
Veiligheidsregiomonitoring 

klachten 
omwonenden

vanaf de eerste 
dag

gemeente
omgeving



Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

Hans Verschoor
try 
out

Streef naar 
een landelijke 
vergelijkbare 

aanpak

In 
samenwerkingsovereenko
mst het lokaal eigendom 

vastleggen- Eventueel ook 
afspraken maken over hoe 

het lokaal eigendom 
procentueel verdeeld is en 
wat als deze verdeling niet 

gehaald wordt

Zo vroeg 
mogelijk 

afspraken 
maken

Beleidskader lokaal 
eigendom - 
Vroegtijdig 

afspraken maken 
middels 

samenwerkingsover
eenkomsten

Samenwerkingsoveree
nkomst opstellen - 

Deelnemende partijen:
- Ontwikkelaar

- Grondeigenaar/beheer
der

- Energie coöperatie

Ga voordat je een 
grondovereenko
mst tekent met 

een land eigenaar 
al in gesprek met 

de gemeente

Gemeente geeft 
duidelijkheid wat ze 

verstaan onder 
lokaal 

eigenaarschap en 
goede participatie.

ik ga kirsten 
bellen over 
schoteroog 

ykoot

Maatwerk in 
verschillende 
"smaken" van 

lokale 
deelname

in leidraad financiele 
participatie ook 

optieovereenkomst 
grond inc. 

biodiversiteit 
opnemen Y koot

Het streven naar 
lokale deelname in 

verschillende "afvink 
acties" vastleggen 
om de inspanning 
tot deelname te 

borgen

Ondersteun 
energiecoöperaties 

zodat ze ook echt als 
gelijkwaardig 

partner op kunnen 
treden

Intentieverklaring 
Holland Solar en 

gedragscode wind 
op land 

specificeren naar 
de lokale context

Kaders 
vastleggen voor 
Energiearmoede 
en hoe hier mee 

om te gaan

Activiteit: Gesprek 
organiseren tussen 
markt- overheid - 

financiers om 
risico's rondom 

energiearmoede te 
bespreken



Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

voorstel 
Financiële 

participatie

Post
Code
Roos

marktpartij

Bevoegd 
gezag, 
lokale 

omgeving

Voor 
vergunnig
verlening

(Lokaler) 
dorpshuis

Goede 
voorbeelden 
organiseren

op 
zoekgebiedniveau

Informeren op 
simpele 
manier - 

laagdrempelig

Transparantie
goede 

voorlichting





Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

Kennisbank

Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

Hans Verschoor

Activiteit Actiehouder Betrokken Timing

voorstel 
Financiële 

participatie

Onderzoek: 
Ruimtelijke 

impact

Uitvoerende 
marktpartij

Locaties 
voor 

prroductie 
afwegen

In de 
lead!

Goed informeren van 
gemeenten. Bijvoorbeeld: 

50% lokaal eigendom is een 
streven, GEEN minimale eis 

(zoals hetin het 
klimaatakkoord staat)

Afstemming 
netbeheerder

Klankbordgroep 
opzetten

(boven)regionaal 
afstemmen. Wat gebeurd 
er nog meer aan (energie) 

ontwikkelingen in de 
omgeving en hoe verhoud 

dat zich tot elkaar?

>>Procesafspraken over 
maken

per zoekgebied verschillende 
(opstellings) varianten in beeld 
brengen, breng koppelkansen 
daarbij in beeld met andere 

opgaven (water/stikstof/natuur 
etc). Idealiter beslissen de 

bewoners daarna over 
voorkeursvariant

Betrekken van 
collega's van RO 

om RES in 
omgevingsinstru

menten te 
verankeren

Duidelijk proces opstellen 
en dat goed met inwoners 
communicaren: wanneer 
gebeurt er wat en kunnen 
zij inbeng leveren en wat 

voor soort inbreng

We worden nu in een 
proces gezogen dat weinig 

democratisch is. Eerst moet 
er een eerlijke open 

discussie plaatsvinden 
waarbij alle opties op tafel 
liggen. Dus ook de opties 
die niet in de RES zijn mee 

genomen.

Lokale kennis 
ophalen over 

natuur en 
landschap

- samenwerkin 
gmetaangrenzende 

gemeente

try 
out

In gesprek 
met 

dorpsraden 
en inwoners

Collega's 
van RO

Bevoegd 
gezag en 

gemeente
Gedurende hele 
uitvoeringsfase

subsidiecombi
natie voor 

koppelkansen

Altijd zoeken naar 
combinatie 

mogelijkheden met 
andere opgaven.

>>Procesafspraken 
over maken

nieuwe (lokale) 
verdienmodellen 
in beeld brengen 

(SDE++ wordt 
afgebouwd)

Wie zorgt 
voor goede 
participatie?

Windturbines en 
zonneweides op 

land zijn niet 
verstandig. Kijk naar 
betere alternatieven 
die minder overlast 

verorzaken

Marktpartijen 
in een vroeg 
stadium aan 
tafel vragen

afwegingskade
r/uitgangspunt

en opstellen 
met lokale 

stakeholders.

Van te voren 
onderzoeken of 
de omgeving wel 

financieel wil 
participeren en 

hoe.

De meeste zoekgebieden 
zullen in landelijk gebied 

liggen met een agrarische 
of landsch. bestemming. 
Wat gaat de bestemming 
worden als energieopwek 

wordt vergund?

Feestelijke 
opening

Uitvoerende 
partij

Gemeente

Marktpartij
Netbeheerder

Aan het 
einde

Lokale 
omgeving

Streef naar 
een landelijke 
vergelijkbare 

aanpak

In 
samenwerkingsovereenko
mst het lokaal eigendom 

vastleggen- Eventueel ook 
afspraken maken over hoe 

het lokaal eigendom 
procentueel verdeeld is en 
wat als deze verdeling niet 

gehaald wordt

Post
Code
Roos

Marktpartij 
Innovatiepartners

Zo vroeg 
mogelijk 

afspraken 
maken

brandweer: 
bevoegd gezag

Marktpartij 
Kennisleveranciers

Zoekgebieden die in één 
(landschappelijk) gebied 

liggen zoveel mogelijk 
gezamenlijk uitwerken.

>>Procesafspraken over 
maken

bradnweer 
betrokken: 

melding start 
project n controle 
oplvering project

bij start en 
oplevering

ZONNEPANELEN 
OP GEBOUWEN

Brand & 
Veiligheidsregio

Vanuit RES 
vragen om 

het RIJK

NIET VOOR HET 
MAKELIJKE GELD 

GAAN, MEER 
BETROKKENHEID 
MET BEWONERS

monitoring 
klachten 

omwonenden

ZONNE ENERGIE 
ZORGT VOOT TE 

GROTE PIEK 
BELASTING. IN DE 
WINTER GEEN EN 

OOK NIET SNACHTS 
OPWEKKING

vanaf de eerste 
dag

gemeente
omgeving

Marktpartij 
Ontwikkelaars

OOK KLEINE 
PROJECTEN 

ONDERSTEUNEN, 
WAAR EEN KLEINE 

ONDERNEMER OOK 
BIJ KAN DRAGEN

Marktpartij 
Installateurs

Marktpartij 
Financiers

Verschaf 
duidelijkheid over 
de mogelijkheden 

van realisatie zon in 
provinciale 

beschermingsregim
es (BPL etc.)

brandweer 
betrekken

brandweer 
betrekken bij 

eerste inschatting 
veiligehidscontour

en

Beleidskader lokaal 
eigendom - 
Vroegtijdig 

afspraken maken 
middels 

samenwerkingsover
eenkomsten

Samenwerkingsoveree
nkomst opstellen - 

Deelnemende partijen:
- Ontwikkelaar

- Grondeigenaar/beheer
der

- Energie coöperatie

hoe kleinere 
windmolens (15 
m) geplaatst te 

krijgen in de 
omgevingsvisies?

gemeente (wel 
moet dit binnen 
kaders provincie 

vallen)

juiste kaarten van 
de zoekgebieden. 
zoekgebieden ook 

echt aanpassen 
na vastgestelde 

fouten

LTO omgeving
gelijktijdig bij 
opnemen in 

omgevingsvisie ook 
omgeving betrekken 

bij ook financiële 
participatie

Ga voordat je een 
grondovereenko
mst tekent met 

een land eigenaar 
al in gesprek met 

de gemeente

Gemeente geeft 
duidelijkheid wat ze 

verstaan onder 
lokaal 

eigenaarschap en 
goede participatie.

ik ga kirsten 
bellen over 
schoteroog 

ykoot

Maatwerk in 
verschillende 
"smaken" van 

lokale 
deelname

in leidraad financiele 
participatie ook 

optieovereenkomst 
grond inc. 

biodiversiteit 
opnemen Y koot

Het streven naar 
lokale deelname in 

verschillende "afvink 
acties" vastleggen 
om de inspanning 
tot deelname te 

borgen

Ondersteun 
energiecoöperaties 

zodat ze ook echt als 
gelijkwaardig 

partner op kunnen 
treden

bij voorkeur voorafgaande 
aan activiteiten ook een 

analyse fase: nut en 
noodzaak en alternatieve 
opwek als aquathermie 
gebiedsafhankelijk en 

afhankelijk van innovaties

provincie wat 
betreft analyse 

nut en noodzaak. 
ook naar 

alternatieven 
kijken.

Intentieverklaring 
Holland Solar en 

gedragscode wind 
op land 

specificeren naar 
de lokale context

Kaders 
vastleggen voor 
Energiearmoede 
en hoe hier mee 

om te gaan

Vincent (uit andere groep). De 
jaarlijkse SDE openstelling geeft 
heel veel druk op een zorgvuldig 

proces. Je wilt voldoende tijd 
voor heldere kaders én goede 

participatie. Maar als je daarmee 
de SDE niet haalt heeft dat flinke 

economische gevolgen. Lobby 
starten voor 2 jaarlijkse 

openstelling.

Activiteit: Gesprek 
organiseren tussen 
markt- overheid - 

financiers om 
risico's rondom 

energiearmoede te 
bespreken

marktpartij

Bevoegd 
gezag, 
lokale 

omgeving

Voor 
vergunnig
verlening

(Lokaler) 
dorpshuis

Goede 
voorbeelden 
organiseren

op 
zoekgebiedniveau

Informeren op 
simpele 
manier - 

laagdrempelig

Transparantie
goede 

voorlichting



Marktpartij
Netbeheerder

Marktpartij 
Innovatiepartners

Marktpartij 
Kennisleveranciers

Marktpartij 
Ontwikkelaars

Marktpartij 
Installateurs

Marktpartij 
Financiers


