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In de uitvoeringstafel Opwek op Land hebben we gesproken over vier onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Van zoekgebied naar vergund project
Van vergund project naar realisatie
Samenwerking markt-overheid
Betrokkenheid van de omgeving

De RES 1.0 vormt hiertoe het vertrekpunt. Het uitvoeringsprogramma vormt een uitwerking van
hetgeen in de RES 1.0 staat.
Aan de hand van een MIRO-bord is in gezamenlijkheid gewerkt aan een serie acties om te
ondernemen in de uitvoering. Het MIRO-bord treft u bij dit verslag. Aanvullend daarop, zijn de
volgende opmerkingen gemaakt:
-

-

Het is belangrijk de zoekgebieden integraal te beschouwen en te zoeken naar koppelkansen
met andere functies in het gebied. Daarbij is tevens gesproken over de mogelijkheid voor een
subsidie voor koppelkansen, om de ruimtelijke impact te verkleinen en de haalbaarheid voor
marktpartijen te vergroten.
Kijk naar lokale verdienmodellen.
Zorg voor een afwegingskader, maak gebruik van lokale kennis en stel ook een
klankbordgroep in, die bijvoorbeeld ook aan gezamenlijke joint fact finding kan doen.
Zet niet alles van tevoren vast, houd ruimte voor flexibiliteit
Specifieke aandacht voor agrarisch ondernemers & zon op land: het betreft hier veelal
pachtgebieden, waarvoor een oplossing gevonden moet worden.
Let goed op het afstemmingsproces tussen gemeente en provincie, dus niet alleen
gemeenten onderling. Het voorbeeld van kleine windturbines werd genoemd.
Er bestaan verschillende typen bijzonder provinciaal landschap. Belangrijk om dat a) goed uit
te leggen en b) hier rekening mee te houden met de projectontwikkeling.
Houd aandacht voor het stille midden bij participatie. Let hierop in de communicatie.
Zorg voor laagdrempelige participatie die (onder andere) lokaal plaatsvindt, bijvoorbeeld via
het dorpshuis. Kijk hierbij ook naar postcoderoos projecten.
Controleer of participatie voldoende is, meer dan een “afvinklijst”. Participatie is meer dan
een burgerberaad.
Communiceer, en wees transparant over waar energie vandaan komt en heen gaat.
Monitor de klachten van inwoners tijdens realisatie van energieprojecten.
Betrek de brandweer en de omgevingsdienst, tijdens de melding van de start van een project
en voer een controle uit bij de oplevering van een project.
Aandacht voor het financiële deel. Hoe definieer je lokaal eigendom? Het gaat om individuele
mensen.
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-

Stel een beleidskader op voor lokaal eigendom en maak vroegtijdig afspraken via
samenwerkingsovereenkomsten.
Streef naar een landelijk vergelijkbare aanpak bij lokaal eigendom.
Denk ook na over compensatie (voorbeeld planschade werd genoemd).
Leg kader vast voor energie-armoede en hoe hiermee om te gaan.

Vervolg
De uitkomsten van de tafel zullen worden meegenomen in de uitwerking van het
uitvoeringsprogramma. Het concept-hoofdstuk zal u worden toegestuurd.
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