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Om invulling te geven aan de energietransitie

is het verminderen van energieverbruik en  

het opwekken van duurzame energie nodig.  

In RES-verband wordt met het oog hierop  

door gemeenten een bod gedaan voor nieuwe 

wind- en zonneparken. Enkele gemeenten  

hebben samen met de Provincie Limburg en het 

‘Versnellingsteam Energie’ ervaring opgedaan  

met de planvorming van grootschalige duurzame 

energieopwekking. Deze partijen willen deze  

ervaring graag delen, waarbij zij suggesties  

meegeven over het sturen op burgerparticipatie, 

profijt voor de omgeving en een verantwoorde 

inpassing in het landschap.  



Uitgangspunten Peelland Zuid

Hier lees je de bevindingen (zowel de goede als

minder goede) van het versnellingsteam van de 

afgelopen jaren gekoppeld aan vijf processtappen. 

Deze vijf processtappen vormen de basis voor een 

goede samenwerking om te komen van een idee 

naar uiteindelijke realisatie. 
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 Onderzoek
  	 Landschapsstudie: biedt basis voor goede RO 

  	 Locatieverkenning: geeft inzicht in de mogelijkheden

  	 M.e.r. of niet: kan locatiekeuze ondersteunen met  

  objectief advies van commissie m.e.r.

 Richting geven
  	 Gemeentelijke visie op de energietransitie: waarom  

  willen we hét, duidelijkheid over het doel, een heldere  

  kernboodschap 

  	 Betrek de gemeenteraad en laat aanvullend beleid  

  vaststellen zoals een afwegingskader of een beleidsregel

  	 Ontwikkel een uitvoeringsproces: met rolverdeling  

  gemeente, omgeving en initiatiefnemer 

  	 Kies een voorkeur voor de te volgen ruimtelijke  

  procedure vanuit de gemeente

 Oriëntatie
  	 Zet deze stap, ook als zich een initiatiefnemer heeft  

  aangediend

  	 Onderzoek de rol van de gemeente, de omgeving en  

  initiatiefnemer in de locatiekeuze en planuitwerking

  	 Onderken het belang van communicatie en zet dit  

  stevig in

  	 Realisatie van wind- en zonprojecten kost capaciteit  

  en vraagt competenties. Zorg voor beschikbaarheid

Beleid 
ontwikkelen

			Oriëntatie

         				Onderzoek

    Richting geven

Evaluatie: substantieel coöperatief•	 Veel politieke discussie over wat substantieel is
•	 Denk na over wat je verstaat onder coöperatief
•	 Burgerinitiatief vraagt loslaten en ruimte geven
•	 Coöperaties kunnen zeer kundig zijn, maar niet altijd 
•	 Er is niet altijd voldoende geld bij coöperaties

• Communicatie van belang • Van beleidscommunicatie naar projectcommunicatie; betrokkenheid van initiatiefnemer neemt steeds verder toe • intern als extern communiceren • Houd je bestuurder aangehaakt • Goede afgestemde communicatie tussen betrokken partijen essentieel voor draagvlakontwikkeling en stabiel procesverloop •

  	 Integraal plan bezien vanuit goede ruimtelijke ordening

  	 Landschapsontwerp en samenhang

  	 Voldoet aan lokaal ruimtelijk beleid 

  	 Visualisatie

  	 Initiatiefnemer is actief  

  met omgeving: 

   grondeigenaren 

   en omwonenden

  	 Stakeholderanalyse

  	 Krachtenveldanalyse

  	 Communicatieparagraaf

  	 De opbrengsten vloeien maximaal terug in het gebied  

  dit wordt beschreven in een profijtplan

  	 Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief  

  ontwikkeld

  	 Grondspeculatie moet voorkomen worden,  

  één project per projectgebied
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 RO en vergunningsproces
  	 Meestal moet afgeweken worden van het bestemmingsplan

  	 Toepassen van coördinatieregeling wordt sterk geadviseerd  

  om extra rechtsgang te voorkomen

  	 Een omgevingsafwijkingsvergunning is minder flexibel  

  dan een bestemmingsplanwijziging

  	 Niet aanhaken van ontheffing Wnb kan alsnog een lange  

  doorlooptijd veroorzaken

  	 Houdt subsidie deadlines in het oog en probeer vroegtijdig  

  een planning te maken die hierbij past

  	 Je kan niet vroeg genoeg beginnen met het intern  

  betrekken van een RO-medewerker, vergunningverlener 

   en de uitvoeringsdiensten

  	 Een gedreven capabele gemeentelijke projectleider is 

  key to succes

  	 Leg afspraken vast in een (anterieure) overeenkomst

  	 Vergeet de omgeving niet te informeren over de procedure

 Projectinitiatie en -beoordeling
  	 Ga te werk volgens de in jouw kader opgestelde processtappen

  	 Nodig marktpartijen uit voor het (her)indienen van voorstellen  

  die aansluiten bij het kader

  	 Gebruik indieningsvereisten om beoordeling te  

  vereenvoudigen

  	 Twee smaken: wie het eerst komt wie het eerst maalt of 

  centrale uitvraag

  	 Communiceer transparant en consistent naar initiatiefnemer(s) 

  	 Zorg dat er ruimte is voor aanpassing plannen door  

  initiatiefnemers (iteratief ontwikkelen)

  	 Laat initiatiefnemers hun plan beschouwen in bredere  

  context van ontwikkelingen in het gebied

  	 Beoordeel de plannen op de mate waarin ze voldoen  

  aan uitgangspunten

 Participatie omgeving
  	 Houd omgeving betrokken in het proces van locatiekeuze en/of  

  projectinitiatie en wees transparant over rol van de omgeving

  	 Laat initiatiefnemers in gesprek gaan met hun omgeving

Initiatieven
verkennen

				Projectinitiatie
      en beoordeling

    Participatie 
       omgeving

Planfase

				RO en 
     vergunningsproces

• Communicatie van belang • Van beleidscommunicatie naar projectcommunicatie; betrokkenheid van initiatiefnemer neemt steeds verder toe • intern als extern communiceren • Houd je bestuurder aangehaakt • Goede afgestemde communicatie tussen betrokken partijen essentieel voor draagvlakontwikkeling en stabiel procesverloop •

  	 De opbrengsten vloeien maximaal terug in het gebied  

  dit wordt beschreven in een profijtplan

  	 Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief  

  ontwikkeld

  	 Grondspeculatie moet voorkomen worden,  

  één project per projectgebied

Initiatiefnemer Evaluatie Profijt

•	 Stel duidelijke voorwaarden aan de initiatiefnemer over het 

profijt voor de omgeving

•	 Ga nog voor de formele procedure in gesprek met de  

omgeving over voordeel

•	 Voordeel bieden gaat verder dan alleen financiën

•	 Vergroot de taart door ook mogelijke andere zorgen,  

problemen en wensen in het gebied mee te nemen

•	 Leg afspraken over het laten landen van voordeel vast o.a.  

door het opstellen van een profijtplan en eventueel andere 

overeenkomsten/besluitvorming

  Centrale uitvraag en windpanel

  	 Vraag marktpartijen plannen in te dienen die voldoen  

  aan het kader

  	 Windpanel spreekt met initiatiefnemers en toetst de plannen  

  op de mate dat ze voldoen aan het kader en adviseert B&W

  	 Initiatiefnemers passen plannen aan 

  	 Windpanel geeft advies op de definitieve plannen 

  	 Keuze van project(en) door B&W 

Evaluatie windpanel

•	 Heeft geleid tot kwalitatief betere plannen

•	 Heeft het besluitvormingsproces vergemakkelijkt

•	 Verwachtingenmanagement richting initiatiefnemers  

 is van belang
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Realisatie Exploitatie

Aantekeningen

Houd de omgeving aangehaakt • 

De eerste door het versnellingsteam begeleidde projecten worden nu gebouwd! 
Dus de leerpunten van blok 4 en 5 hopen we graag op een later tijdstip met je te kunnen delen.


