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Bijlage 1: Inpassingskaart 
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Bijlage 2: Beleidsproces 

Beleidsproces voor vaststelling Uitnodigingskader 

Inwoners en gebruikers van een gebied gaan de impact van duurzame energie opwek ervaren. Daarom is 

het voor een weloverwogen ruimtelijk beleid essentieel om input van verschillende kanten te verzamelen. 

Voor dit Uitnodigingskader is op de volgende manieren gebeurd: 

o Ambtelijke input 

Ambtenaren vanuit de disciplines natuur & landschap, vergunningen, toerisme, ruimtelijke ordening 

en duurzaamheid hebben input geleverd tijdens het proces. Tijdens een ambtelijke werksessie is een 

begin gemaakt met voorwaarden en uitgangspunten. Daarnaast hebben de verschillende disciplines 

specifieke input, bijvoorbeeld kaartmateriaal, en commentaar op de conceptversie van het 

Uitnodigingskader geleverd. Voor een lijst met deelnemers, zie beneden.  

 

 

 
Impressies van de werkbijeenkomsten 

 

o Input Stakeholders, inwoners e.d. 

Voor een groep stakeholders is een werksessie georganiseerd. De professionele partijen en 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de 

inpassing van duurzame energie opwek. Daarnaast hebben zij gereflecteerd op de bevindingen uit het 

ambtelijk werkatelier en de voorwaarden en uitgangspunten doorontwikkeld. Ook hebben ze input 

geleverd op de conceptversie. Voor een lijst met deelnemers, zie beneden. 

 

o Individuele gesprekken 

Daarnaast zijn er met verschillende partijen individueel gesprekken geweest om meer duidelijkheid te 

krijgen over een specifiek thema. Zo werd er met LTO doorgesproken over de mogelijkheid om 

agrarische daken meer te gebruiken voor zonnepanelen, zodat er minder zonnevelden nodig zij. LTO 

ziet het belang van de energietransitie maar willen landbouwgronden liever niet gebruiken voor 

zonnevelden. Daarnaast heeft de Plattelandsraad een thema-avond over de energietransitie in de 

gemeente Oude IJsselstreek georganiseerd. Daarbij is ook het Uitnodigingskader besproken. De 

reacties van de leden van de Plattelandsraad zijn opgehaald en meegenomen. 



 

o Toekomstvisie 

Oude IJsselstreek werkt aan een Toekomstvisie (Omgevingsvisie) waarbij inwoners geraadpleegd zijn 

over de toekomst van de gemeente. Energietransitie is een belangrijk thema in deze Toekomstvisie en 

een divers publieke heeft daar hun mening over gegeven. 

 

o Potentiële initiatiefnemers 

Om te weten wat er in de markt speelt, hebben we gesproken met initiatiefnemers die een 

(onofficieel) plan bij ons hebben ingediend of waarmee we oriënterende gesprekken hebben gevoerd.  

 
Deelnemers werksessies: 

 

Sessie 1: Interne specialisten  Sessie 2: Externe partijen en belangengroepen 

Jeroen Stieber RO, verkeer  Jacquo Harbers AGEM 

Ingrid Terstroet RO  Theo Tiegelaar Plattelandsraad 

Elsa Duijnstede RO, toekomstvisie  Gerard Boenink Plattelandsraad, lid LOT en 

bestuurslid Agrogas 

Joris Ernst Natuur, landschap  André Wikkerkink LTO 

Dennis Egberts Vergunningen, bouwen  Theo Colenbrander Stichting Water-Stroom 

Jan Maalderink Gebiedsmakelaar  Gonno Eekhout Stichting Water-Stroom 

Conny Huijskes Duurzaamheid  Peter Postma Stichting Water-Stroom 

René Alofs RO  Jan van de Schoot Waterschap Rijn en IJssel 

Frank Stroken WING, landschap  Stefan van Aagten Alliander 

Kirsten van de Meeberg Overmorgen, 

procesbegeleider 

   

Ties Blauw WING, landschap    

   Sessie 2: Namens de gemeente 

   Janine Kock Wethouder duurzaamheid 

   Conny Huijskes  Duurzaamheid 

   René Alofs RO 

   Charlotte Walther Duurzaamheid 

   Kirsten van de Meeberg Overmorgen, 

procesbegeleider 

     

 

Voorlichting en mogelijkheid tot reactie 

We hebben de mening van de inwoners indirect meegenomen in het proces (zoals hier boven beschreven). 

Nadat de gemeenteraad het Uitnodigingskader heeft vastgesteld, wordt het plan gepresenteerd aan 

geïnteresseerde inwoners en partijen. Dit geeft elke inwoner de mogelijkheid om individueel een reactie te 

geven op het plan. Deze reacties worden in de eerste evaluatie (zie hoofdstuk 2.4) meegenomen. Om het 

plan goed onder de aandacht te brengen, zal de gemeente één of twee informatieavonden houden. 



Bijlage 3: Onderbouwing inpassingskaart 

Deze bijlage beschrijft de verschillende stappen van hoe de inpassingskaart tot stand is gekomen. De kleine 

kaarten bij elke stap illustreren het eindresultaat van de stap. Na de beschrijving van de stappen zijn een 

aantal kaarten die we als input hebben gebruikt in het groot weergegeven. Zie ook bijlage 2 voor het 

beleidsproces. 

 

Stap 1: Landschapstypen 

De basis is een kaart met de verschillende landschapstypen. De 

inpassingscriteria voor duurzame energie kunnen per 

landschapstype worden bepaald. Er is er een analyse gemaakt 

door landschapsbureau WING welk type landschap in de 

gemeente voorkomen en hoe deze gebruikt worden.  

De input voor de analyse waren de verschillende 
landschapindelingkaarten uit: 
- Het regionale koersdocument “Duurzame energie in de 

Achterhoek: zichtbaar, merkbaar, onmiskenbaar” 2018. 
- Regionale structuurvisie Achterhoek 2012.  
- Het Landbouw Ontwikkelplan van de gemeente Oude 

IJsselstreek. 
  

Het resultaat is de rechter kaart waarin het uitvoerende bureau 
(WING) onderscheid heeft gemaakt in drie landschapstypen:  
- Rivierenlandschap (groen)  
- Kampenlandschap (oranje) 
- Ontginningslandschap (licht groen) 

 

Stap 2: Informatie uit stakeholders en expertsessies 

Om lokale en specialistische kennis op te halen is een tweetal 

werksessie georganiseerd: één met interne specialisten en één 

met externe professionele partijen en vertegenwoordigers van 

belangengroepen. Tijdens de weksessies is besloten om voor een 

gebied te gaan van waardevol landschap waarbinnen geen 

ruimte is voor grootschalige duurzame energie opwekking. 

Daarmee was het eerste idee om tot inpassing vanuit de 

landschapstypes (kaart 1) te komen van tafel.  

In dit stadium van beleidsvorming zijn ideeën opgehaald over 

deze de voorwaarden rondom participatie, schaalgrootte en 

inpassingscriteria. 

De basis voor deze kaart komt uit een combinatie van de 
volgende elementen en kaarten (deze deelkaarten staan in bijlage 2a): 

- een technische windpotentiekaart;  
- een technische zonne-energiekaart (netwerk energie infrastructuur Alliander); 
- een kaart van het Gelders Natuurnetwerk;  

Kaart 1: Landschapstypen in de gemeente 
Oude IJsselstreek 

Kaart 2: Eerste versie van de inpassingskaart 



- een kaart met essen in de gemeente; 
- de inbreng van de betrokkenen meegenomen bij het ontwikkelen van de eerste versie.  

 
In plaats hiervan zijn de groepen tot kaart 2 gekomen met vier gebieden: 

- een “waardevol landschap’, waar geen of alleen zeer beperkt grootschalig opwek mag plaatsvinden 
( het groene deel); 

- een “kansgebied”, waar initiatieven voor grootschalig energie opwekken mogelijk zijn, mits ze 
voldoen aan bepaalde eisen (het licht groene/gele deel);  

- de “windgebieden” (het blauw gearceerde deel); 
- de “bedrijventerreinen en toekomstige bedrijventerreinen” (het grijze deel).  

 

 

Stap 3: windgebieden niet specifiek aanwijzen 

Het resultaat uit de tweede stap is vervolgens gepresenteerd 

aan het college. Na aanleiding van deze bijeenkomst en erop 

volgende gesprekken, is ervoor gekozen om geen windgebieden 

op de kaart aan te wijzen (kaart 3). 

De redenen hiervoor is dat windparken dusdanig 

grote projecten zijn dat het beter is om de plannen 

zorgvuldig per geval te beoordelen. Bovendien zijn in 

de aangewezen gebieden ook andere ontwikkelingen 

gaande. Zo valt het gebied in het westen voor een 

groot deel samen met de waterplassen van de 

zandwinning.   

Ontwikkeling van grote windturbines is in het waardevol 

landschap echter nog steeds onwenselijk. Naast het wegvallen van de windgebieden, vroeg het college ook 

om de essen wat ruimer mee te nemen in de waardevolle gebieden. Hier hebben we in de volgende stap 

rekening mee gehouden.  

 

Stap 4: Reactie betrokkenen en werkbijeenkomst commissie FL 

De inpassingskaart zonder de aanduiding van windgebieden 

(kaart 3) is voorgelegd aan de deelnemers van de werksessies. Er 

zijn reacties gekomen van externe partijen en betrokken 

ambtenaren. Waar nodig zijn er verdiepende gesprekken 

gevoerd. 

Parallel hieraan is de kaart samen met de stand van zaken van 

het beleidsstuk (vrijblijvend) besproken met de commissie FL om 

te toetsen of de ontwikkeling van het beleid de gewenste kant 

op gaat. De opmerkingen van de commissie zijn meegenomen in 

de aanpassing van de kaart (en de overige criteria).  

Voor het aanscherpen van de kaart hebben we gebruik gemaakt van meer en gedetailleerdere kaarten. In 
totaal zijn de volgende kaarten en aandachtspunten meegenomen in de verbeterde  
Versie kaart 4 (de deelkaarten die hiervoor gebruik zijn, staan in bijlage 3a): 
 

Kaart 3: Eerste inpassingskaart zonder 
windgebieden 

Kaart 4: Versie van de inpassingskaart na 
stap 4 



- Gelders Natuurnetwerk; 

- Essenkaart: er is strenger gekeken naar de essenkaart dan in de eerste versie; 

- Technische kaart zonne-energie (Alliander)* en ligging hoogspanningsmasten: Er is gekeken maar 

de mogelijkheden om de stroom in te voegen. We willen gezonde businesscases voor zonnevelden. 

De grootte van het zonnepark en de afstand tot een invoegstation van Aliander is hierin bepalend 

of een initiatief een gezonde businesscase heeft. 

- Toeristische kerngebieden (beleidsnotitie Recreatie & Toerisme 2019-2023 zoals vastgesteld door 

het college op 12 februari 2019); 

- Diverse lagen: deze informatie geeft een indicatie aan voor bijzondere landschappen. Dat wil ook 

zeggen dat veel locaties uit deze kaart niet meer zichtbaar zijn in de praktijk. De gegevens uit deze 

categorie zijn daarom gekoppeld met praktijkkennis. 

- Bodem en oude cultuurgronden: Hoger gelegen gronden die kunnen duiden op de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld eggen, plaggen en bouwlandkampen;  

- Natuurbeheerplannen; 

- Hoge archeologische verwachting: niet alle locaties zijn zichtbaar, gebieden met een hoge 

archeologische verwachting worden niet aangetast door zonnevelden. De archeologische 

gegevens blijven bewaard; 

- Landgoederen;  

- Elke kern heeft mogelijkheid voor project in de buurt; 

- Ligging van projectaanvragen voor zonnevelden die al binnen zijn gekomen, zijn getoetst aan het 

voorlopige beleid om een beeld te krijgen of er initiatieven zijn die gerealiseerd kunnen worden. 

Deze toetsing is niet lijdend geweest; 

- Kleine aanpassingen zodat grens op perceelgrens verloopt. 

 

Dat een gebied zichtbaar is op een van de aspecten zoals hierboven is aangegeven, wil niet zeggen dat er 

geen duurzame energie meer kan worden ontwikkeld. Er is gezocht naar een weloverwogen compromis. 

De bovengenoemde kaarten en aspecten hebben we op elkaar gelegd en gecombineerd met de eerdere 

versie. Gebieden met een hoge dichtheid aan elementen zijn toegekend aan het waardevolle landschap. 

Ook is soms de ruimte tussen meerdere gebieden met een hoge dichtheid aangewezen als waardevol 

gebied om versnippering te komen. Andersom vallen ook enkele ‘waardevolle’ elementen binnen het 

kansgebied om er één geheel van te kunnen maken. Dit zijn voornamelijk elementen die aansluiten bij 

infrastructuur zoals het spoor op de hoogspanningsmasten van TenneT. In het geval dat een initiatief nabij 

zo een element een installatie wil plaatsen, dienen ze daar rekening mee te houden bij de landschappelijke 

inpassing. Bij de beoordeling van de initiatieven zal de werkgroep hier extra aandacht aan besteden om te 

voorkomen dat de elementen verdwijnen.  

*Op de kaart zijn naast de potentie voor zonne-energie bij verschillende types landgebruik ook de hoogspanningslijn en 

de ligging van de transformator- en schakelstations te zien. De stations zijn de punten waarop grootschalige projecten 

hun energie aan het net kunnen afgeven. Op de kaart met cirkels om de stations aangegeven welke grootte in hectare 

een zonneveld minimaal moet hebben om financieel rendabel te zijn. Hoe verder je van een station af zit, hoe hoger de 

aansluitkosten omdat er een langer kabel geplaatst moet worden. De kaart geeft daarmee inzicht in de financiële 

haalbaarheid van zonnevelden.  



 

Stap 5: vergelijking met waardekaart bestemmingsplan 

buitengebied 

Tot slot is kaart 4 vergeleken met de waarden die zijn vastgelegd 

in het bestemmingsplan buitengebied.  

In het bestemmingsplan zijn verschillende waarden (en 

kaartlagen) genoemd:  

- Essen (en een hoge archeologische verwachting); 
- Houtwal; 
- Openheid; · 
- Reliëf; 
- Vegetatie; 
- Zandwegen. 
 

De waarden uit het bestemmingsplan buitengebied zijn 
inzichtelijk gemaakt (blauwe laag) en gecombineerd met kaart 4. 
Het kansgebied in kaart 5 is niet ingekleurd en het waardevol gebied oranje. In het gebeid waar het 
waardevol gebied samenvalt met één of meerdere waarden uit het bestemmingsplan Buitengebied, is het 
waardevol gebied weergegeven in het groen.  
 

Stap 6: vastgelegen definitieve kaart 

Kaart 5 is geanalyseerd en heeft geleid tot de definitieve 

inpassingskaart (kaart 6). Er is besloten om de kansgebieden uit 

inpassingskaart 4 te handhaven. Het waardevol gebied is in kaart 

6 weergegeven in het oranje. De kansgebieden zijn groen of, als 

er sprake is van een waarde uit het bestemmingsplan 

Buitengebied, blauw (vergelijk ook kaart 5). Bestaande en 

toekomstige bedrijventerreinen zijn weergegeven in het paars. 

Als een initiatief in een gebied ligt met een specifieker waarde 

moet de initiatiefnemer hier aandacht aangeven. We vragen dan 

om een toelichting over de waarde, hoe deze zichtbaar is en hoe 

die verwerkt is in het plan. Indien de waarde niet zichtbaar is of 

inmiddels al verdwenen vervalt dit criterium.  

Daarnaast is er een soort “ontsnappingsclausule” toegevoegd voor het waardevolle landschap. Dat 

betekent dat er in zeer uitzonderlijke gevallen toch initiatieven mogelijk zijn. Belangrijk is dat de  

waardevolle gebiedswaarde niet wordt aangetast. 

Voor windmolens groter dan 25 m is maatwerk afgesproken. Er is tot slot toegevoegd dat alleen initiatieven 

in zuid- en zuidwestelijk deel in aanmerking komen voor deze maatwerk behandeling. 

In deze laatste stap hebben ook nog enkele aanpassingen plaatsgevonden op basis van het verloop van 

wegen en perceelgrenzen.  

 

Kaart 5: Versie van de inpassingskaart 
na stap 5 

 Kaart 6: Definitieve inpassingskaart 



Bijlage 3a: Deelkaarten 

o Gelders natuurnetwerk GNN 

o Essen 

o Zonne-energie kansgebied: met indicatie van gunstige businesscase en afstanden tot 

onderstation en schakelstations van Alliander 

o Potentiekaart wind (2) een technische windpotentie windpotentiekaart met specifieke 

uitgangspunten en uitgaande van de mogelijkheden met aanpassing van de woningzonering 

(molenaarswoning) en zachte belemmeringen 

o Waardevol landschap, vergelijking Uitvoeringskader en bestemmingsplan buitengebied met 

de deelkaarten van de verschillende waarden die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd 

 



0 1 2 km

Gelders Natuurnetwerk

Gemeente Oude IJsselstreek

Gelders Natuurnetwerk



0 1 2 km

Essen

Gemeente Oude IJsselstreek

Histland - landschapstypen



0 1 2 km

Zonne-energie kansgebied

Agrarische gronden
Agrarisch bouwblok met potentie
Bedrijventerrein met potentie
Potentieel drijvend zonnepark

Netwerk

Onderstation Liander (50MW)
Schakelstation Liander (2-10 MW)
Indicatie zone gunstige businesscase
grote zonneparken bij min. oppervlakte
Hoogspanningsleiding

Gemeente Oude IJsselstreek

Zonne-energie



0 1 2 km

Windenergie kansgebied

Geen belemmering
Zachte belemmering
Kleine windturbines (<15 m) op erven

Bestaande en geplande windturbines

Bestaande windturbines
Windturbines omgevingsvergunning
onherroepelijk
Windpark in procedure

Netwerk

Onderstation Liander
Hoogspanningsleiding

Gemeente Oude IJsselstreek

Windenergie



Waardevol landschap

Kansgebied

Kansgebied met waarde
bestemmingsplan buitengebied

(Toekomstige) bedrijventerreinen

Gemeente Oude IJsselstreek

Inpassingskaart

Waarde bestemmingsplan buitengebied

Zandwegen Houtwal

Reliëf Vegetatie

Openheid



Bijlage 4: Richtlijn principeverzoek voor zonnevelden 

Richtlijn principeverzoek zonnevelden gemeente Oude IJsselstreek 

Dit formulier is bedoeld voor initiatiefnemers van (grondgebonden) zonneparken die passen binnen 

het Uitnodigingskader van de gemeente Oude IJsselstreek (verwijzing naar website maken). U dient 

het formulier samen met uw projectomschrijving op te sturen naar (contactgegevens opnemen). 

Gegevens initiatiefnemer(s) 
Naam (hoofd)initiatiefnemer  

Adres (hoofd)initiatiefnemer  

Naam contactpersoon  

Telefoonnummer 
contactpersoon 

 

E-mailadres contactpersoon  

Namen overige 
initiatiefnemers 

 

 

Technische gegevens initiatief  
Adres   

Perceelnummer(s)  

Oppervlakte perceel(en) (in ha)  

Verwachte opbrengst totaal (in MWh/jaar)  

Verwachte opbrengst per hectare (in 
MWh/ha/jaar) 

 

Opgesteld vermogen in MWp  

Verwacht aantal zonnepanelen  

 

Volledigheid aanvraag  
Het Uitnodigingskader stelt een aantal criteria aan het initiatief om in aanmerking te komen voor een 

reguliere projectaanvraag. Onderstaande checklist geeft aan welke informatie de gemeente in een 

principeverzoek verwacht. Het is ook mogelijk om een principeverzoek in te dienen waarin niet 

overal ‘JA’ is aangevinkt. Dit heeft wel invloed op de score van het project.  

 JA NEE Opmerking 

Visualisatie    

Is een kaart met de specifieke locatie (ingekleurd) 
aanwezig? 

   

Is een schetsontwerp met afmetingen, 
ruimtegebruik en mogelijk aanduiding van 
landschappelijke inpassing en/of verbetering 
aanwezig? 

   

Haalbaarheid    

Heeft de initiatiefnemer contact opgenomen met 
de netbeheerder over de netaansluiting?  

   

Zijn alle grondeigenaren akkoord met het plan van 
de initiatiefnemer?  

   

Is een inschatting van ontwikkelkosten in de 
projectfasering aanwezig? 

   



Ruimtelijk beleid    

Past het initiatief binnen de inpassingskaart    

Past het initiatief binnen de inpassingsmatrix)?    

Is een voorstel voor inpassing en/of verbetering 
aanwezig (landschap, omgeving, 
klimaatbestendigheid en natuur)? 

   

Is er sprake van meervoudig ruimtegebruik? Zo ja, 
welke? 

   

Procesparticipatie    

Is een kort verslag van het contact over het 
initiatief met direct omwonenden binnen een 
straal van 400 meter aanwezig? 

   

Is een voorstel voor het organiseren van een 
informatiebijeenkomst in de Nederlandse taal in 
de volgende processtap aanwezig? 

   

Is een eerste schets van proces-
participatiemogelijkheden in het ontwerpproces 
aanwezig?  

   

Financiële participatie    

Is een schets van de financiële 
participatiemogelijkheden aanwezig?  

   

De initiatiefnemer gaat voor de volgende vorm(en) 
van participatie 

   

Mede-eigenaarschap    

Financiële deelneming    

Omwonendenregeling    

Bijdrage in omgevingsfonds    

Anders, namelijk:   

Geen    

 

  



Bijlage 5: Beoordeling zonnevelden (voor de gemeentelijke beoordeling) 

 
Basisgegevens  

Hoeveel hectare is het zonneveld? 
Hoeveel is de opbrengst in Gwh/jaar en wat is het opgesteld vermogen in MWp? 
 
Beoordeling op de volgende punten met het wegingspercentage 

(Efficiënt) ruimtegebruik 10% ruimtebeslag in relatie tot de grootte van de tranche, 
meervoudig 

ruimtegebruik en effect op de opbrengst, andere ruimte 
gerelateerde baten  
 

Realisatiekans    20% grondpositie, haalbaarheid in relatie met de aansluiting van 
Alliander, financiële inschatting e.d. 

 
Natuur en landschap 30% ontwerp sluit aan bij landschap, landschappelijke verbetering, 

verandering natuurwaarde  
 
Participatie   40% schets procesparticipatie, schets financiële participatie  
 
  



Bijlage 6: Illustratie inpassingscriteria Zon 

De inpassingscriteria zijn beschreven in 3.3. Hieronder een illustratie van de inpassingscriteria. 

 



Inpassing zon

Parkeren

Natuur/waterberging

Landschappelijke haag

Houtwal Kavel opvullen

Kavelrand uitlijnen

Rietoever

1900

2017

Landbouw

Landschap

Kavel

Object



Bijlage 7: Richtlijn principeverzoek voor mini en kleine windmolens en biomassa  

Initiatiefnemers kunnen een principeverzoek indienen en zo het plan indienen bij de gemeente. De 

gemeente kan op basis van het principeverzoek een eerste toetsing doen. Het verzoek moet voldoen aan 

een aantal criteria. Hieronder een lijst met punten waarin duidelijk wordt waaraan het principe verzoek 

moet voldoen. 

Dit verzoek moet voldoen aan de volgende punten. Voor zonne-energie wordt nog een apart formulier 

uitgewerkt. Voor (kleine) windenergie en biomassa initiatieven moet gedacht worden aan de volgende 

punten. 

1. Een kaartje met de specifieke locatie (ingekleurd) 

2. Technische gegevens 

o Opstelling: schetsontwerp met afmetingen, afstanden tot kwetsbare objecten, en 

ruimtegebruik 

o Energieopbrengst: Opgesteld vermogen en verwachte energieopbrengst van het initiatief. 

Hoeveel draagt het bij aan de doelstelling van de gemeente?  

o Techniek  

3. Haalbaarheid 

o Netaansluiting 

o Grondpositie status 

o Maatschappelijke impact 

o Inschatting ontwikkelkosten in de projectfasering 

4. Toetsing aan het beleid 

o Aansluiting bij inpassingskaart, - matrix, -criteria  

o Situatie bestemmingsplan 

5. Voorstel voor landschappelijke verbetering 



Bijlage 8: Vormen van financiële participatie 

Vorm Voorbeelden van uitvoering Opmerkingen Criteria 

1. Mede-eigenaarschap: 
eigendom en zeggenschap 
door financiële deelname 

Individuele burgers die via een 
lokale energiecoöperatie 
meedoen. Ze verkrijgen hierdoor 
medezeggenschap en delen 
volwaardig mee in de baten en de 
kosten van een initiatief. 
  

Deze vorm moet nog 
uitgewerkt worden. De 
deelnemers van een lokale 
coöperatie kan ruim 
ingestoken worden. 

Projectentiteit biedt ruimte 
voor coöperatie om deel te 
nemen. Het streven is 50% 
eigenaarschap. 

2. Financiële deelneming: 
risicodragend deelnemen  

Het gaat bijvoorbeeld om: 
2a. Aandelen of obligaties; 
2b. Certificaten via crowdfunding; 
2c. Postcoderoos, leden van de 
coöperatie hebben het voordeel 
van een verlaagd belastingtarief 
voor energie. 

2a. Individuele aandelen zijn 
vaak niet haalbaar in 
praktijk, obligaties wel.  
2a. en b. Mogelijk een 
voorrangspositie voor 
omwonende binnen x-straal, 
daarna gemeente, daarna 
Nederland. 
2c. Kan lastig te financieren 
zijn omdat bank geen grip 
heeft op geldstroom. 
Postcoderoos kan ook voor 
een deel van het zonneveld 
gelden. 

Ontwikkelaar streeft naar 
minimaal 10%* inleg door 
bewoners en toont aan als het 
niet haalbaar is gebleken.  
 
*banken stellen goedkoper 
geld beschikbaar dan 
crowdfunding en financieren 
tot max. 90%. 

3. Omgevingsfonds:  
Projectentiteit levert een 
bijdrage aan een lokaal 
fonds 

3a. Middelen uit het fonds ingezet 
voor lokale omgeving 

3a. Beheer van het fonds via 
onafhankelijk bestuur (met 
bijvoorbeeld 
vertegenwoordigers van de 
omwonenden, 
gemeente/provincie, 
milieufederatie, en 
eventueel exploitant) 
3a. Maak concreet waar het 
fonds voor wordt ingezet 

Voorbeelden van inleg; 
< 2 ha € 0,-  
< 2 - 10 ha: € 500,- ha/jaar  
> 10 ha € 1000,- ha/jaar 
  

4. Omwonendenregeling:  
financiële vergoeding voor 
omwonenden binnen een 
bepaalde straal 

4a. Korting op elektriciteit 
4b. Korting op energierekening 
4c. Bijdrage voor 
verenigingen/stichtingen 
4d. Schenking van zonnepanelen 

4a. en 4b. Nog onduidelijk of 
dit praktisch haalbaar is.  
4a. Reductie is minimaal 
omdat meer 75% belasting is 

4a. of 4b. voor omwonende 
binnen een straal van 1 
kilometer 
4c. 2% van het jaarlijks 
rendement 

 

 


