
Resultaten online bijeenkomst met stakeholders op 17 december 

Op 17 december 2020 is er van 9.00 – 12.00 uur een online bijeenkomst gehouden voor uiteenlopende 
belangengroepen / stakeholders  uit de Kromme Rijnstreek. Denk aan bewonersvertegenwoordigers, 
ondernemers, vertegenwoordigers van energiecoöperaties, initiatiefnemers van duurzame energie en 
vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Er zijn 180 stakeholders persoonlijk uitgenodigd via een 
email met het verzoek zich aan te melden om mee te denken. Er waren uiteindelijk 41 deelnemers (zie bijlage 
4). De ochtend werd online gehouden via MS Teams. Na een plenair deel werd er in kleine groepjes verder 
gesproken in zogenoemde “breakout-rooms”.     

Doel van de ochtend 
Het doel van de ochtend was het bespreken en aanvullen van randvoorwaarden en criteria. Voorzitter Wieneke 
Wolthuis: “Deze willen we graag met uw inbreng aanscherpen als startpunt van een verdere samenwerking. 
We vragen u bereid te zijn om echt naar elkaar te luisteren en u zich te verdiepen in elkaars zorgen en 
overtuigingen. (..) Samenwerking gaat over het behartigen van je eigen belang en tegelijkertijd zorg dragen 
voor de belangen van de ander. Daarom focussen we ons vandaag graag op de vraag waar we het over eens 
zijn en hoe we dat kunnen realiseren.”  

Tijdens de ochtend werden er voorstellen gedaan om de randvoorwaarden en criteria te verbeteren, aan te 
passen of nieuwe op te nemen. Ook was er de gelegenheid tot het stellen van vragen of het meegeven van 
wensen voor de deelnemende gemeenten. De bijeenkomst heeft totaal 2 uur en 45 minuten geduurd.   

 

Hieronder worden de meest voorkomende opmerkingen weergeven van de ochtend:  

Opmerkingen over Zonnevelden  

Aansluitend bij het criterium “ We voorkomen plaatsing van zonnevelden in gebieden met cultuurhistorie, 
archeologie, Rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten” . 

- Specifieer dit meer. In gebieden met cultuurhistorie en archeologie kan mogelijk wel als deze aspecten 
worden versterkt. Hier is best wat mogelijk om binnen een zonneveld aanpassingen te doen.  

Aanvulling op de voorgestelde criteria:  

- Zonneveld mag er alleen komen als dit een meerwaarde geeft voor flora en fauna.  
- Bij plaatsing trachten zon en windenergie te combineren. 

Aansluitend bij criterium: “We voorkomen zonnevelden in stiltegebieden”. 

- Een zonneveld maakt zeer weinig geluid en kan daarom prima in stiltegebied.  
 

Opmerkingen over Windmolens 
Aansluitend bij criterium “De afstand van een windmolen tot woningen, geluidsgevoelige objecten en beoogde 
woningbouwlocaties bedraagt minimaal 400 meter”.  

- De afstand van een windmolen tot woningen bedraagt 10x de ashoogte. 
- Voorkomen van overlast door geluid (normaal én laagfrequent) en slagschaduw moet hoofdprioriteit 

zijn (kijk naar huidige ontwikkelingen op dat vlak in gidslanden als Denemarken en Duitsland). 

Aansluitend bij criterium “We plaatsen windmolen zoveel mogelijk langs wegen, kanalen, spoorlijnen, 
verkeersknooppunten en industrieterreinen”.  

- Er is een voorkeur voor windmolens langs snelwegen (A12). Het Amsterdam Rijnkanaal valt niet op in 
het landschap als structuur en lijkt daarmee geen logische ordening. Laat de landschapswaarden 
leidend zijn voor de keuze van zoekzones. 
 



Lokaal eigendom 

Aansluitend bij criterium “De exploitant maakt inzichtelijk hoe 50% van de opbrengst ten goede komt aan de 
lokale gemeenschap”.  

- Zorg voor zo veel mogelijk lokaal eigendom. Dit geeft de omwonenden persoonlijk profijt en 
invloed/zeggenschap over financiering van maatschappelijke belangen en voorzieningen. 

Geuite wensen en meningen 

- Kijk naar mogelijkheden voor opslaan zonne-energie.  
- Zonnevelden bieden kansen voor vergroten biodiversiteit. 
- Zorg voor een integrale afweging van alle domeinen (landschap, landgebruik, verkeer, woningbouw). 
- Uitgangspunt zou moeten zijn dat onderliggend landschap de basis is. Kijk naar de waarden in het 

landschapsontwikkelingsplan. 
- Zorg voor een betere informatievoorziening, bv huis-aan-huis brieven. 
- Gemeente, zorg voor een zorgvuldig en helder proces.  

  



Verslag online bijeenkomst met stakeholders op 17 december 2020 over 
randvoorwaarden voor zonnevelden en windmolens in de Kromme Rijnstreek 

 
1. Welkom  

 
Wieneke Wolthuis, projectleider participatie randvoorwaarden zonnevelden en windmolens van de Kromme 
Rijngemeenten, heet allen welkom. Vier gemeenten in de Kromme Rijnstreek willen uiterlijk in 2050 
energieneutraal zijn om bij te dragen aan een leefbare wereld voor volgende generaties. Zij zetten maximaal in 
op 'zon op dak' en energiebesparing. Daarnaast zijn extra zonnevelden en windmolens nodig. Daarvoor wordt 
voor de periode tot 2030 ruimte gezocht voor 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden extra.  
 
Hoe zorgen we ervoor dat we deze zo goed mogelijk inpassen in ons fraaie Kromme Rijnlandschap? Waaraan 
moet een locatie voldoen?  Dat zijn enkele voorbeelden van de randvoorwaarden die we vandaag, in gesprek 
met u, willen verbeteren en aanvullen. Het overzicht met de nu nog globale randvoorwaarden is meegestuurd 
met de uitnodiging en staat vandaag ter discussie.  
 
De organisatoren van deze bijeenkomst zien dit als start van een langere samenwerking op het gebied van 
opwek van duurzame energie in de Kromme Rijnstreek. We vragen iedereen om bereid te zijn om echt naar 
elkaar te luisteren, je te verdiepen in elkaars zorgen en overtuigingen (in plaats van het uitwisselen van 
standpunten). Samenwerking gaat over het behartigen van je eigen belang en tegelijkertijd zorg dragen voor de 
belangen van de ander. Daarom focussen we ons vandaag graag op de vraag waar we het over eens zijn en hoe 
we dat kunnen realiseren.  
 
We gaan nu eerst luisteren naar u. Ik daag iedereen uit zich in 10 seconden voor te stellen en daarbij te 
vermelden welk belang u vandaag gehoord wilt hebben en inbrengt. 
 

2. Voorstelronde  
Ieder stelt zich voor en licht kort het belang van de eigen organisatie toe.  
 
De volgende opmerkingen werden gemaakt: 
 Jeroen van Wijk: Wijk bij Duurstede volgt een vreemd proces. De algemene enquête energie is nog niet 

afgenomen en we praten over windmolens terwijl de gemeenteraad van wijk dat niet wil. 
 Energiecoöperatie:  wat is de status van dit overleg ? 
 Energiecoöperatie: doel van dit overleg is start van samenwerking tussen stakeholders.  
 Cultuurhistorie: Kromme Rijngebied is 100 % cultuurhistorie 
 Lid Bunnikse Handels en Industriekring (BIK) komt uit belangstelling en om in het BIK te vertellen wat hier 

gebeurt.  
 Lid Bunnik Buiten wil aandacht vragen voor het individueel belang. 
 Zonneveld-ontwikkelaar komt om mee te denken over randvoorwaarden. 
 Lid Mooi t Goy vindt dat het puntensysteem voor zonnevelden in Houten niet erg geschikt is voor 

landschappelijke inpassing van een zonneveld.  
 

3. Vragen beantwoorden met de Mentimeter 
 

Bij wijze van opwarmer worden met de Mentimeter methodiek een 7 tal vragen gesteld om te zien hoe 
deelnemers denken over klimaatneutraal, de aanpak van het Klimaatakkoord en de RES e.d.  Eén deelnemer 
vindt dit systeem niet geschikt om er conclusies aan te verbinden. Dat is het beleidsteam ook niet van plan.  
Maar het geeft een beeld van de meningen van de deelnemers.  



Pieter Ruigewaard van de Energie van Utrecht, een koepel van 16 energiecoöperaties, gaf commentaar bij een 
aantal uitkomsten van de Mentimeter.  

1. Onderschrijf je de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs: reductie van CO2 uitstoot om de 
opwarming van de aarde tot 1,5 gr. te beperken? 

Ja of moet sneller.    27 
Twijfel of deels    7 
 
2. Welke klimaatambitie zou jij willen ? (gaat niet om definitie klimaat- of energieneutraal) 

      Energieneutraal  2030 :   11 
      Energieneutraal  2040 :    13 
      Energieneutraal  2050 :    14 
 

3. Het conceptbod van de RES U16 om in 2030 1,8 TWh duurzame energie op te wekken is realistisch. 

Eens     14 
Twijfel / beetje eens:   14 
Oneens     8  

 
4. Naast energiebesparing en zon op alle daken is het volgende nodig om de klimaatdoelstellingen te 

halen. 

Zon en wind    24 
Zonnevelden     4 
Geen van beide    9 

 
5. Vind je het een goede keuze dat de vier gemeenten gekozen hebben om samen te werken bij het 

vinden van zoekgebieden voor zon en wind? 

Ja     32 
Nee      5 
 
6. Ik ben bereid om - vanuit het belang van mijn organisatie - samen te werken aan een energie-neutrale 

Kromme Rijnstreek. 

Ja    28 
Twijfel, beetje, nee      8 
 
 
4. Uitleg klimaatdoelstellingen en stand van zaken – Bregje Tettelaar 

 
Namens de 4 Kromme Rijngemeenten geeft Bregje Tettelaar een toelichting over de taakstelling, aanpak. 
 
Taart benodigde duurzame elektriciteit bij 100 % klimaatneutraal : 
25 % zon op dak, 25 % al gerealiseerd, pijplijn en plannen. 
17 %  opgave tot 2030 RES.  33 %  opgave na 2030.   
 
We praten nu dus over een taakstelling van 1/6 deel van de totale taakstelling.   
Dat is 115 ha zonnevelden en 8 windmolens of 180 ha zonnevelden en 5 windmolens.   
Van 160 meter as hoogte, 243 tip.  5,6 MW. 
 
De status van dit overleg is een adviserend overleg, die we heel serieus nemen en waar we goed rekening mee 
houden bij de selectie van zoekgebieden. Dit proces doen we in januari.  Er wordt van dit overleg verslag 
gemaakt. Ook van de inwonergesprekken. We laten aan de gemeenteraden zien hoe we hiermee rekening 
hebben gehouden in de afweging.   



 
Jeroen van Wijk mist een integrale aanpak in zon en wind. Het is postzegelbeleid, steeds een stukje toestaan. Je 
moet verder kijken dan je eigen belang en een beleid uitstippelen voor 30 jaar.  
 

5. Uiteen in groepen.   
 

Hiervan is apart verslag gemaakt, zie bijlagen.  
 

6. Terugblik uit de groepen 
 
Groep 1. Bregje Tettelaar.  Bregje vond het een goed gesprek. Aanbevolen werd uit te gaan van de kwaliteiten 
van het landschap, natuur, biodiversiteit en dan te kijken of zonnevelden mogelijk zijn.  Windmolens langs het 
kanaal heeft niets met landschap te maken. Dat kanaal valt helemaal niet op, die windmolens wel. Voor de 
omwonenden ook voordelen van duurzame energie laten zien. Om ook mensen zonder geld te laten profiteren 
is een fonds tbv de gemeenschap (zwembad, leefomgeving, isolatie) wenselijk. 
 
Groep 2. Pieter Ruigewaard. Het was een levendig gesprek. Aandacht werd gevraagd voor inbreng van alle 
burgers in participatie, bijvoorbeeld door iedereen met een huis-aan-huis brief uit te nodigen mee te doen.  De 
planning van dit proces is te krap. Kijk voor zon en wind integraal naar landschapswaarden. Maak het visueel. 
 
Groep 3. Edwin van Dorp.  Zorg dat je de 50 % lokaal eigendom goed invult. Geluid en gezondheid zijn moeilijk 
in randvoorwaarden te vatten. Berekeningen van geluid zijn niet wat je buiten hoort. Gepleit werd voor een 
grotere integrale aanpak voor over 30 jaar. 
 

7. Hoe verder 
 
Pieter vindt dat we vandaag echt een stap hebben gezet in samenwerking met stakeholders. Dat is nodig, want 
de energie transitie vraagt om samen en niet ieder voor zich. De consequenties voor het landschap zijn fors.  
 
Mooi t Goy steunt Pieter hierin. Hij vindt de tijdspanne van twee maanden, de RES ons geeft voor een integrale 
gedragen visie, te kort voor een goed proces. Als je te snel gaat duurt het in bezwaren uiteindelijk langer. 
Draagvlak en vertrouwen opbouwen kost tijd. Hij wil graag mee denken voor een goed vervolg. 
 
Bregje is het ook met Pieter eens. De mensen moeten het samen doen, niet de gemeente.  We staan nu aan de 
basis van een traject voor een derde deel van wat nog moet (1/6 van de taart).  Tweederde komt nog na RES 
1.0.  We moeten nu kijken wat met steun van een meerderheid in  het gebied kan worden aangeboden aan de 
RES. 
 
Walter Jaaltink, landschapscoördinator Kromme Rijngemeenten, stelt voor dit proces met alle sektoren en 
werkvelden integraal aan te pakken en te koppelen aan de processen van de Omgevingsvisies. De samenhang 
aanbrengen per gemeente  is al lastig. De tijdsdruk is heel storend. Wat we nu beslissen geldt voor lange tijd. 
Anderzijds, de opwarming van de aarde wacht niet op ons. We moeten stappen zetten. 
 
Een medewerker van het Waterschap vindt burgerparticipatie en financiële participatie heel belangrijk om 
draagvlak te krijgen. 
 
Jeroen van Wijk vindt de samenwerking en delen met lokaal eigendom positief. Wat we nu beslissen is heel 
bepalend voor het Kromme Rijngebied voor 20 – 30 jaar. Op middellange termijn kan kernenergie een 
oplossing zijn voor duurzame elektriciteit en geothermie voor warmte.  
 
Bregje meldt dat kernenergie voor RES 1.0 niet haalbaar is, de procedures zijn te lang. Voor deze termijn zijn 
alleen zon en wind beschikbaar. 
 
Een lid van de Duurzaamheidsraad Heuvelrug vindt dat we moeten voorkomen dat er energie verslindende 
datacenters worden neergezet die weer extra windmolens vergen voor hun energie.   Wethouder Rob Jorg was 
het met hem eens. 
 



Een initiatiefnemer zonnevelden vindt wel dat we de doelen voor 2030 moeten waarmaken. De opwarming van 
de aarde gaat snel voort. We moeten nu handelen. 
 
Tot slot 
 
Alle opmerkingen in de chatbox zijn niet in dit verslag verwerkt, maar in het overzicht opmerkingen van 
stakeholders bij de randvoorwaarden.  Zie bijlage.  
 
In januari worden de stakeholders weer uitgenodigd voor het overleg over zoekgebieden voor zon en wind, die 
op basis van de opmerkingen over de randvoorwaarden nog mogelijk zijn.  
 
Wieneke dankt allen voor hun constructieve meedenken en tijd. 
 

 

  



Ruwe verslagen en chats stakeholder bijeenkomst 17 december 

Groep 1.  

De chat is verwerkt in de rubrieken van randvoorwaarden.  

  

Verslag sessie 1 

Windmolens, geluid, afstanden  

Tegen 

Afstand windmolens tot woningen en andere geluidsgevoelige objecten zou veel meer moeten zijn voor 
windmolens met vermogen van 5,6MW, bij voorkeur 10 maal de ashoogte (zoals ook in andere omringende 
landen en ook de WHO aanbeveelt). Ook gezien gevolgen van laagfrequent geluid op de gezondheid, hier is nog 
onvoldoende bekend. 

Vliegtuigverlichting bovenop windmolens levert overlast op, dat kan ook anders met de dezelfde veiligheid 
voor vliegtuigen. 

Cumulatie van geluid (snelweg + windmolen) zorgt voor te veel overlast.  

Voor  

Wettelijke norm praat niet over afstanden maar over geluidsnormen en slagschaduwnormen. Afstand is daar 
een afgeleide van, maar ligt niet vast. Hoge windmolens zoals 5,6MW zijn groter, maar produceren daarmee 
niet vanzelfsprekend meer geluid. Geluid van windmolens kan ook gemaskeerd worden door achtergrond 
geluid zoals ruisen van bomen.  

Inden je 10x ashoogte zou aanhouden dan is windenergie in de praktijk onmogelijk in Nederland. De ervaringen 
van omwonenden van windmolens zijn in de praktijk niet zo negatief. Je kunt de molen stil zetten als er te veel 
slagschaduw is.  

Hoe hoger de windmolen hoe meer energie hij oplevert.  

 

 

Lokaal eigendom  

Belang van minimaal 50% lokaal eigendom/delen in de opbrengst; dat geeft de omwonenden/participanten 
zeggenschap / invloed op financieren van maatschappelijke belangen waar geen of onvoldoende overheidsgeld 
voor beschikbaar is. Biodiversiteit, cultuurhistorie, archeologie. Laten we hier vooral samen tijdig in optrekken 
als initiatiefnemers, energie-coöperaties en omwonenden.  

Windmolens genereren zo inkomsten die je kunt inzetten voor natuur.  

Omwonenden van windmolens zouden financieel gecompenseerd moeten worden.  

Zonnevelden  

Zonnevelden geven kansen voor biodiversiteit. Zonneveld kan goed gecombineerd worden met 
natuurontwikkeling, ecologische waarde. Biodiversiteit. Aansluiten bij bestaande projecten voor agrariërs. 
Project “levendige boerensloot” van het waterschap.  

Waterschap heeft goede ervaring met zonnevelden. Geen negatief effect op het watersysteem. Indien het 
huidig gebruik agrarisch is, kan een verbetering optreden. Vooral doordat de bodem minder verdicht wordt 



omdat er geen zware machines meer rijden. Soms kan je zelfs het waterpeil omhoog doen en is het echt een 
verbetering voor de natuur.  

Landschappelijke inpassing  

Amsterdam-Rijnkanaal als ordening voor wind is een gezochte infrastructuur, deze is immers buiten nauwelijks 
waarneembaar en ligt in een stil en landelijk gebied. Dit is iets anders dan bijvoorbeeld een snelweg waar al wel 
meer industriële invloeden zijn te zien (vanwege autoverkeer). 

Ook op industriegebieden passen windmolens want daar is het al verrommeld.  

Zonneparken kunnen wel landschappelijk ingepast worden, windmolens niet. Omhaging, nieuwe natuur 
creëren.  

Integraal  

Zorg voor een integrale afweging van alle domeinen (woningbouw, verkeer, energie, landschap, landgebruik en 
economie) en niet ieder domein apart beschouwen. Dat gaat anders ten koste van andere belangrijke 
afwegingen en aspecten. Houdt dus daarbij oog voor het grotere geheel.  

De agrariërs moeten extensiever boeren. Druk op grond. Waar staan we over 30 jaar?  

Cultuurhistorie 

Duidelijk maken wat verstaan wordt onder cultuurhistorie en hoe dat gewogen moet worden 

Overig 

Voorkom (en beloof) dat er geen energieverslindende verbruikers aangetrokken worden (zoals datacenters) als 
er opwek wordt gerealiseerd. 

 

Groep 2.  
(op basis van de chat een samenvatting van de discussie) 

- Er wordt voorgesteld om de randvoorwaarden en criteria op basis van huidige staat van het landschap 
op te stellen.  

- uitgangspunt zou moeten zijn dat onderliggend landschap de basis is. uit het LOP en BKP zijn kaarten 
waarin natuur/ landbouw/ archeologie cultuurhistorie recreatie zijn opgenomen. leg die over elkaar 
samen met Ponderakaart èn de laatste trends. als tiphoogte 251m, etc.  
Binnen U16 tafel groen en landschap is ook een landschapskaart gemaakt die als onderlegger gebruikt 
kan worden, dan gezamenlijk kijken naar argumenten en waarden per locatie en dan de keuze te 
maken wat kansrijk is. 
 

- Zorg er voor dat de opbrengsten in de omgeving blijven. Dit is een voorwaarde voor een vergunning  
 

- Zorg dat de flora en fauna worden versterkt bij een zonneveld. Een zonneveld kan een meerwaarde 
creëren voor flora en fauna. Benut zonneparken om historische landschapsstructuren permanent te 
herstellen of permanente ecologische voorzieningen aan te leggen. 
 

- Maak duidelijker wat de voordelen zijn van een windmolen of zonneveld.  
 

- Zorg dat de grond na het opruimen van het zonneveld geschikt blijft voor natuur of bebouwing.  

 

 
 



Verslag Groep 3.   
 
Participatie en betrekken van inwoners  
Jan-Coen Smit van duurzaamheidraad Utrechtse Heuvelrug: 4 gemeenten samen hebben 180.000 mensen, en 
weinig mensen hebben meegedaan met de twee bewonersavonden. Dit is een erg lage opkomst, dit kan je 
geen participatie noemen. Er moet veel meer gebeuren aan participatie. Ook de verdeling van doelgroepen is 
in dit stakeholdersoverleg niet evenwichtig. Voorts worden jongeren gemist. 
Een jongere die aanwezig was suggereerde om dit te verbeteren om aandacht hieraan te besteden op scholen, 
ook HBO, en verder jongeren bereiken via facebook en instagram. 
 
Manja te Velde, St behoud Langbroekerwetering, merkt op dat veel mensen dit proces van de Kromme 
Rijngemeenten niet kennen.  Het is ingewikkeld en verwarrend voor de gemiddelde inwoner om je weg te 
vinden. De energietransitie heeft een enorme impact. Als inwoners en bezoeker van het gebied moet je alles 
zelf zoeken. Informatie moet gebracht worden. Suggestie: Maak dit bekend met een huis-aan-huis  brief, dan 
kunnen ze later ook niet zeggen: ik wist van niets. 
 
Peter Miltenburg, Bunnik Buiten.  Er moet een brief naar bewoners toe als het gaat om concrete plannen. Een 
bewoner wordt gek van de procedures. Je sneeuwt als bewoner onder.  
Suggestie: commissie opzetten van wijze vrouwen en mannen. Die kijkt naar de vragen van bewoners en 
nemen dat mee naar de overheid. Dan zijn de belangen van de bewoner ook echt behartigd. 
 
Joop Mocking, campinghouder over recreatie in Kromme Rijngebied. Het moet een zorgvuldig proces zijn. Hij 
wil graag meedenken. 

Landschappelijke waardenkaart 
Milieuzorg Zeist Patrick Greeven kan zich in de huidige criteria vinden. Waarden zijn belangrijk, het moet 
zorgvuldig. Kromme Rijngebied is heel waardevol: landschap, biodiversiteit, cultuur, etc. Al die waarden zijn al 
eens in kaart gebracht in het Landschapsontwikkelingsplan. Daar kun je de criteria op aan passen. Werk met 
beelden, dat werkt goed. De landschappelijke criteria voor de Heuvelrug moeten worden uitgewerkt.  Ook 
kwaliteit van bodemecologie meenemen. 
Manja vult aan dat dat een op landschappelijke kwaliteiten gerichte aanpak ook kan in het proces voor de 
Omgevingsvisie.  
 
Berend Musegaas. Maarn Maarsbergen Natuurlijk. De waardenkaarten van Patrick zijn een goed idee.  
Energietransitie gaat pas leven als het om zoekgebieden gaat, dan worden mensen actief. Dan komt de 
discussie op gang, voor – en tegenstanders.  Er ligt veel tijdsdruk door de RES, de RES 1.0 moet volgend jaar af. 
In de periode van januari/februari ga je het hebben over de zoekgebieden, dit is veel te kort. Je moet meer 
ruimte hebben. Mensen komen uit de stoel als het concreet gaat worden. 
 
 
 
Hoogte windmolens  
Vraag van Berend Musegaas over de grootte van windmolens. Het maakt heel veel uit welke grootte je 
windmolen heeft. Zijn de kleine windmolens uit beeld?  
Antwoord van Ruben Berendts, Blue Bear Energy. Windmolens van nu zijn 5,6 MW met tiphoogte van 241 
meter. Wordt die hoogte 150 meter, dan hebben we drie keer meer windmolens nodig dan als we grotere 
windturbines er neer zouden zetten. Aan de hand van het voorbeeld van Windpark Goyerbrug1: 4 windturbines 
van 241 meter wekken evenveel op als 12 turbines van 150 meter. In beide gevallen worden de turbines 
duidelijk in de omgeving waargenomen. Eén turbine van 241 meter produceert niet meer geluid dan één 
turbine van 150 meter. Tipsnelheid van grote en kleine windmolens is gelijk. Kleine windmolens hebben een 
hogere frequentie dan de grotere windmolens. De grotere windmolens geven een rustiger beeld.  
Jan-Coen Smit Duurzaamheidraad Utrechtse Heuvelrug : Er zijn petities tegen de kleinere windmolens. Daar 
wordt tegen geageerd, terwijl dat minder impact heeft dan het park bij Gooierbrug.  
We moeten proberen wind en zon te combineren zodat we niet twee keer het ruimtebeslag krijgen. Dit heeft 
rendement, je hebt de aansluiting al, het is makkelijk te combineren. Dubbele bestemming. 

 
1 Gemeente Houten heeft vier turbines met een maximale tiphoogte van 241 meter vergund. 



 
Henk Muis. Het is belangrijk dat men inziet dat het een opgave is dat moet. Als je het gaat hebben over 10 x de 
ashoogte, dat kan helemaal niet. Dan kan je geen enkele windmolen er neer zetten. We moeten gaan puzzelen. 
Procesvoorstel: we moeten het met z’n allen gaan doen.  
 
Ruben: techniek en proces moet zorgvuldig zijn en iedereen moet meedoen. Maar pas als er een project 
concreet wordt, dan wordt het proces toch niet goed gevonden. Al heb je aan het begin hele goed intenties, 
tegenstanders vinden het nooit goed. De andere realiteit is dat wij niet op schema liggen om een maximale 
temperatuursstijging van 1,5 graden te halen. In het huidige tempo, wordt een temperatuursstijging van 3,0 
graden gehaald. De urgentie en tijdsdruk is dus simpelweg enorm. 
 
Tweede deel: het verdienmodel, randvoorwaarde 50% lokaal eigenaarschap 
 
Ronald Korpershoek, Opgewekt Houten: in de gemeente Houten wordt geld uitgetrokken om energiebesparing 
te stimuleren. Als je draagvlak wil organiseren en het betaalbaar wil houden, dan moet winst terugvloeien naar 
de lokale gemeenschap. Mensen moeten een fair share krijgen. De overwinst moet niet afvloeien naar 
buitenlandse investeerders.  
 
Jan-Coen Smit: 50 % lokaal eigendom is positief. De andere kant van het verhaal is ook dat 50% participatie niet 
afdwingbaar is. En er is een risico als het windmolenpark duurder wordt, dat participanten ook negatief 
rendement kunnen krijgen.  
Ruben Berendts meldt dat het beeld dat de zilvervloot binnenkomt bij een duurzaam energieproject, is onjuist. 
De opbrengsten van een duurzaam project wordt gecontroleerd en beperkt door het Nederlandse 
subsidiesysteem (SDE-subsidie). Het huidige SDE-systeem dwingt initiatiefnemers om in te schrijven op prijs.  Er 
is daarom momenteel sprake van enorme concurrentie op prijs. Dat heeft tot gevolg dat marges zoals die in het 
verleden golden (zoals bijvoorbeeld bij een burgerwind initiatief van Betuwewind in Deil) niet meer aan de 
orde zijn. Als je vervolgens aan participanten (burgers) een bepaald rendement beloofd hebt en je kunt dat 
rendement niet waarmaken, dan ben je geen draagvlak aan het maken maar dan ben je draagvlak aan het 
verliezen. Hier moeten we vooraf dus goed over nadenken. 
 
Henk Muis meldt dat EWEc (Energiecoöperatie Wijk bij Duurstede) probeert 50% lokaal eigendom af te spreken 
met projectontwikkelaars. Dat lukt vaak alleen als de gemeente dit ook eist.  Hij pleit voor   inzet op 
omgevingsfondsen.  Ook mensen met weinig geld kunnen dan meeprofiteren.  Er komt een fonds van de 
provincie van 2 miljoen om risico’s te dragen die energiecoöperaties ook moeten gaan dragen. Onrendabele  
projecten komen dan meer van de grond.  
 
Freek Wisseloo. Projectontwikkelaar zonnevelden. Ziet graag samenwerking met energiecoöperaties. Lusten en 
lasten moeten verdeeld worden in een gebied. Ontwikkelaars moeten vaak alleen de risico’s nemen aan de 
voorkant. Dat zou hij liever willen delen met energiecoöperaties. Als zij dan later 50% lokaal eigendom krijgen 
waren de risico’s ook voor hen voor 50%. Freek en Ruben nemen nu alleen de risico’s aan de voorkant van het 
project. Als het niet doorgaat, hebben zij het risico. Als je de risico’s samen deelt kan je twee projecten aan ipv 
één.   Pieter wil graag met hen in gesprek hierover. 
 
Iemand merkte op dat de energiecoöperaties een projectgerichte tak moeten oprichten met leden uit de 
directe omgeving. Dan zien omwonenden dat ze met lokale mensen te maken hebben. Anders wordt de 
energiecoöperatie gezien als een club van buiten. 
 
Pieter dankt allen voor hun bijdrage in dit constructieve gesprek.  
 
 

 
 
 
 



 
Overzicht opmerkingen in de chats tijdens de stakeholdersbijeenkomst 17 december 2020.  

In dit overzicht zijn de opmerkingen in chats opgenomen onder de bijhorende rubriek van het overzicht 
randvoorwaarden voor zon en wind voor het Kromme Rijngebied.  Een aantal rubrieken zijn toegevoegd. Ook 
zijn opmerkingen toegevoegd van stakeholders die verhinderd waren voor dit overleg. 

De namen van deelnemers zijn weggelaten, maar de opmerking is meestal persoonlijk, geen statement van het 
bestuur. Namen van beleidsmedewerkers van gemeenten staan er wel in. 

Opmerkingen over taakstelling  

Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug : Hoe kunnen we bewoners duidelijk maken dat het volleggen van de daken 
niet voldoende is? Vaak is in gesprekken de eerste reactie: laat ze eerst maar de daken vol leggen.  
 
Behoud Wetering:  eerst alle mogelijke energiebesparende mogelijkheden gebruiken en alternatieven benutten 
(zon op alle daken).  
 
Historische Kring: Zon op dak wordt als gegeven gezien maar in werkelijkheid is daar nog een wereld te gaan. 
Kijk eens met Google Earth en  je schrikt je rot: grotendeels lege daken......dan hebben we het dus niet over de 
moeilijker zaken als zonnevelden of windmolens. Als je niet bliksemsnel regelt dat zon op dak gaat gebeuren 
verlies je draagvlak. De doorsnee burger begrijpt hier niets van. 
 
Energiecoöperatie: het is in veel gevallen onmogelijk om daken vol te krijgen. Reken er niet al te veel op. 25 % 
is onmogelijk haalbaar. In Wijk bij Duurstede met de daken op ons industrieterrein: veel rendabele projecten 
mogelijk, zelfs toegezegde SDE, maar toch geen actie. Rondom Langbroek op bedrijfsdaken zelfde beeld. 

Energiecoöperatie: In de Kromme Rijnstreek vechten heel veel belangen om de zelfde ruimte. Energiewinning is 
een nieuwe functie, die echt een plek moet krijgen. Vaak moeten nieuwe belangen zich invechten en wegen 
oude gevestigde belangen zwaarder. 

Landschapscoördinator: Gaan we als 4 Kromme Rijngemeenten alleen onze eigen behoefte opwekken? Of gaan 
we voor de buurgemeenten, die jun taakstelling niet kunnen halen opwekken? Dat maakt nogal verschil.  Wim 
Haver antwoordt:  Bijstaan van buurgemeenten komt in de fase voor opwek na 2030.  
 
Duurzaamheidsraad Utrechtse Heuvelrug : Kort vraagje. Is het doel van deze 4 gemeenten om 1,4TWh op te 
wekken? En dat de U16 in de RES hebben aangegeven 1,8TWh op te wekken. Antwoord Femke Batterink : nee 
dat klopt niet. Om energieneutraal te worden moeten de Kromme Rijngemeenten samen ongeveer 1,4 TWh 
opwekken via windmolens en zonnevelden. Wil je in 2030 op de helft zitten van energieneutraal dan heb je dus 
0,7 TWh nodig. Wim Haver : We zoeken nu naar 0,3 TWh.  0,4 TWh is al gerealiseerd of zit in de pijplijn of er 
net voor. 
 
Staatsbosbeheer zit in de meewerkstand. We volgen het bevoegd gezag en RES U16. Wij verwelkomen 
zonneweides en windmolens mits goed onderzoek en compensatie verloren natuur wordt geboden. 
 
Opmerkingen over proces en stakeholdersoverleg 

Behoud Langbroekerwetering: Ontwikkelaars lijken nu vermengd. Hierdoor vertroebeling discussies. Het moet 
me van het hart dat ik de technische beperkingen (niet kunnen opnemen, nu wellicht geen chathistorie waarin 
wel vragen worden gesteld en criteria aanscherping worden gedeeld) wel heel bepalend vind. Duidelijk 
communiceren, stappenplan, mogelijke inbreng. 

Duurzaamheidsraad Utrechtse Heuvelrug.  Samenvatting: Participatie is nogal beperkt. Iets meer dan 100 
mensen op een populatie van rond de 180000. Vooral mensen onder de 40 zouden meer betrokken moeten 
worden, zij wonen het langst tussen de zonneparken en windmolens.  



Femke Batterink: doel van de participatie is het verbeteren van de beleidsvoorstellen. Daarvoor hoeft niet 
100% van de inwoners mee te doen. Uiteindelijk besluiten de gemeenteraden: onze democratisch gekozen 
volksvertegenwoordigers. 

Natuur en milieugroep Wijk bij Duurstede: Burgerparticipatie raakt wat versleten, mensen hebben inmiddels 
de nodige ervaring en een belangrijk punt daarbij is teleurstelling, ze voelen zich niet serieus genomen dus de 
uitdaging wordt steeds groter.  

Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug : Tips voor communicatie 1. huis aan huis informeren en veel herhalen. 2.  
geïnteresseerden gelegenheid geven om mee te doen aan gesprekken. 

Behoud Langbroekerwetering: Boodschap aan inwoners herhalen! Veel mensen komen helaas pas in beweging 
als het heel dichtbij komt, social media gebruiken, huis-aan-huisbrief, website.  Het juiste publiek? Dat zijn 
gewoon alle inwoners van Nederland. Mensen komen sowieso lastig in beweging, daar ligt echt een taak voor 
de gemeenten. Wees open en transparant in je info, geeft ook aan hoe hoog die windturbines worden en wat 
de impact daarvan is, op alle mogelijk gebied. Idem voor zonnevelden. Maak de mogelijkheid voor inspraak en 
participatie HEEL helder voor je inwoners 

Femke Batterink Utrechtse Heuvelrug antwoordt dat dit een stakeholdersessie is. Iedereen zit hier om 
expertise en belangen in te brengen. Vandaag is geen referendum. Geen "meeste stemmen gelden", maar 
input brengen. Onze randvoorwaarden en criteria verbeteren, aanscherpen, aanvullen etc. 

Staatsbosbeheer: Boodschap is volgens mij: het komt er linksom of rechtsom. Als we blijven zeggen het kan 
nergens/niet dan wordt het besluit waar/hoe/wat wel zonder ons genomen denk ik. En er zijn zeker wel 
plekken volgens ons waar het goed in te passen valt, en/of zelfs een meerwaarde kan zijn tov huidig 
landgebruik. 

Landschapscoördinator : ik vraag me af wie de keuze en prioritering maakt in de veelheid aan opmerkingen/ 
uitgangspunten en randvoorwaarden? Dat is best lastig. 

Natuur Utrechtse Heuvelrug: Voor zonnevelden en windmolens kan vanuit de gemeente een aanbesteding 
uitgaan. Bij deze aanbesteding duidelijke eisen stellen tav duurzame aanleg en opruimen en duur. gemeente 
houdt de regie en gaat niet in op aanvragen van initiatiefnemers. Bij aanbestedingen uitgaan van een win-win 
situatie voor bewoners. 

Jelger Takken Houten: We hebben 80 stakeholders uitgenodigd, ook landeigenaren.  

Energiecoöperatie mist de bijdrage de provincie. Bij energieprojecten lijken ze een voorwaardelijke stem te 
hebben.  

Natuurgroep: we hebben meer tijd nodig om draagvlak te krijgen.  Initiatiefnemer wind : De tijdsdruk is groot 
omdat we een URGENT klimaatprobleem hebben. 

Agrariër Jeroen van Wijk: Als alle randvoorwaarden en criteria gehonoreerd worden, dan blijven er maar weinig 
plaatsen in het gebied over waar zonnevelden of windmolens geplaatst kunnen worden. Ik was daarom 
benieuwd of er dan een volgorde van criteria gehanteerd wordt? In dat geval zou ik graag het voorkomen van 
zonnevelden op landbouwgrond wat meer naar boven geplaatst zien worde, zodat eerst andere locaties benut 
worden. 

Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug : Waarom wordt er geen gebruik gemaakt van reeds bestaande informatie 
die opgehaald is bij bewoners zoals bij diverse avonden in de Utrechtse Heuvelrug? 
Jelger Takken antwoordt: daar is zeker rekening mee gehouden. De uitkomsten daarvan worden 
meegenomen.  
 
Duurzaamheidsraad Utrechtse Heuvelrug: De gemeenteraad van UH heeft al een afwegingskader aangenomen. 
Dat is strenger dan deze voorwaarden. Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug :  In de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug is al een afwegingskader met criteria en randvoorwaarden aangenomen in gemeenteraad. Wat is 
dan de waarde van wat wij nu bedenken?  



Jelger Takken antwoordt: Dat klopt, we proberen met de vier gemeenten zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
elkaars wensen en besluiten. We willen deze zo veel mogelijk gelijk te houden in de Kromme Rijngemeenten.  
 
Milieuzorg Zeist: Is er al inventarisatie beschikbaar van voorwaarden waar in diverse gemeente thans wordt 
uitgegaan, zodat ook duidelijk is hoe diverse gemeenten er thans instaan.  

Wijkvereniging Houten: Belangrijk thema in onze bijeenkomst was ook dat het nodig is om over de criteria 
heen integrale keuzes te maken en daar goed op te sturen vanuit de gemeenten. De zorg is geuit dat het 
puntensysteem dat bijvoorbeeld de gemeenten Houten in voorbereiding heeft daar niet voldoende in voorziet.  

Wijkvereniging Houten: De woorden van Pieter inzake de participatie zijn mij uit het hart gegrepen. Misschien 
nu eerst twee maanden energie in participatie en draagvlak en daarna pas beleid vaststellen. Absoluut eens 
met Pieter dat het gedrag van de gemeente/overheid en de met elkaar besproken uitgangspunten en 
richtlijnen. Nu lijken dit losse trajecten en worden vergunningen verleend waarbij er tegen andere punten 
wordt getoetst.  

Energiecoöperatie: herhaal dit soort bijeenkomsten op het niveau van de woonkernen en de buitengebieden 
met aangescherpte randvoorwaarden mede n.a.v. deze bijeenkomst.  

Opmerkingen over inzet van stroom 

Wijkvereniging en anderen willen geen stroom opwekken voor datacenters. Maar wel voor inwoners en 
bedrijven die energie gebruiken.  Voor dit gebied hoeven dus geen kabels te komen? Is dit al ergens uitgewerkt. 
Is het advies van Stedin openbaar? 

Fijn. Maar waar staat dit? Heeft Stedin toegezegd dat de energie op het net komt? Of komen er directe 
afnemers? Of moeten die gezocht worden? Met als nog risico dat er toch datacenters of dit soort bedrijven 
komen. Leveren geen voordeel dit gebied maar wel veel overlast. 

Initiatiefnemer wind: Elk energieproject moet worden aangesloten op het net bij Stedin. Als die aansluiting er 
niet is, kan het project niet gebouwd worden. Levering aan bv een datacenter loopt ook via het 
elektriciteitsnet. Alleen gemeenten kunnen die in een bestemmingsplan weigeren. Als er sprake is van directe 
levering, gaat het eigenlijk over directe afrekening tussen opwekker en verbruiker. Er wordt geen directe kabel 
gelegd tussen opwekker en afnemer.  Er moeten wel extra kabels komen tussen het project en de aansluiting 
op het publieke net van Stedin. 

Energiecoöperatie: het is interessant om te kijken of de energie die met velden en turbines wordt opgewekt, 
aan de eigen omgeving ten goede kan komen. Dat kan bijvoorbeeld door een deel van het veld of door een 
turbine in coöperatief verband te exploiteren en de stroom aan inwoners te verkopen. Verder is het interessant 
om te kijken of we overdag opgewekte energie kunnen opslaan voor gebruik 's nachts of op momenten dat de 
zon niet schijnt en de wind niet waait. De nieuwe Energiewet gaat het waarschijnlijk mogelijk maken dat er 
zonder tussenkomst van energiemaatschappijen kan worden geleverd. 

Landschapscoördinator vraagt of er een kaart is waar alle (vergunde ) initiatieven op staan en hoeveel MW 
wordt opgewekt. 

Zonnevelden 

We voorkomen plaatsing van zonnevelden in gebieden met cultuurhistorie, archeologie, Rijksmonumenten 
en beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Reactie Zonneveldontwikkelaar: Voorkomen klinkt als een harde nee. Echter met zonnevelden zijn er juist ook 
mogelijkheden om cultuurhistorie te benadrukken. Ook m.b.t. archeologie zijn er voldoende mogelijkheden om 
ergens omheen te kunnen werken (betonnen voetjes i.p.v. kleine heipalen, of plaatsbepaling transformatoren, 
etc.). Rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten kan ik mij wel in vinden als harde nee. Maar 
cultuurhistorie en archeologie hoeven geen uitsluitingscriteria te zijn. 



Cultuurhistorische vereniging: Kromme Rijngebied is een en al cultuurhistorie. Als er gesteld wordt dat 
voorkomen wordt dat windmolens/zonnevelden in gebieden met cultuurhistorie worden geplaatst dan dient 
dat nader uitgewerkt te worden/meer gespecificeerd. 

Energiecoöperatie: wat mij opviel uit de eerdere rondes is minder belang hechten aan de Hollandse Waterlinie. 
Daar ben ik het mee eens. Maar wat doet de provincie? 

Factsheets voor hernieuwbare energie op Rijkswaterstaat assets - Bouwstenen Regionale Energiestrategieën 
(RES 

De link naar de infographic: 
https://www.energieoprijksgrond.nl/documenten/brochures/2020/12/01/factsheets-voor-hernieuwbare-
energie-op-rijkswaterstaat-assets---bouwstenen-regionale-energiestrategieen-res 

Het RWS areaal leent zich vaak goed voor meerdere gebruiksdoelen tegelijkertijd: naast de huidige functie 
kunnen mogelijk functies worden toegevoegd ten behoeve van de biodiversiteit, klimaatadaptatie.. zie 
www.energieoprijksgrond.nl 

Wijkvereniging Houten: www.energieoprijksgrond.NL Dit kan meegenomen in de opbrengst van de RES. Dat 
lijkt niet terug te komen. We willen geen Lubachachtige datacentra die alle energie opeisen zodat we nog meer 
zon en wind nodig hebben. 

We zorgen voor goede aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. 

Zie opmerkingen hierover bij windmolens.  

We voorkomen zonnevelden in natuurgebieden en weidevogelgebieden. 

Vanuit zonneveldontwikkelaar Holland Solar hebben we besloten Natura2000 gebieden te ontzien.  

Cultuurhistorische vereniging: Belangrijk bij uitwerking is de discussie over de oriëntatie in het landschap en 
hoe en wanneer bodemkwaliteit wordt gemonitord.  

Energiecoöperatie : wat betreft biodiversiteit en andere belangen: die hoeven elkaar niet te bijten, vaak zijn ze 
goed te verenigen.  

Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug : over waardering van het landschappelijk inpassen gesproken: ook 
landbouwgebied heeft belangrijke (visuele) waarden. Ook in deze gebieden zorgvuldig omgaan met 
zonnevelden en windmolens. Nu lijkt in de discussie de landbouwgebieden dé plekken om zonnevelden en 
windmolens te plaatsen. 

Waar het Milieuzorg Zeist om gaat is of we daaruit bepaalde criteria kunnen halen die de dialoog kunnen 
voeden, dus aanvullend op voorwaarden die uit gespreksgroepen en enquête zijn voortgekomen, zoals meetlat 
biodiversiteit, etc. Neem ook kansen versterken biodiversiteit waar mogelijk mee (zie ook rapport RU 
Groningen en Wageningen). 

Wijkvereniging Houten: Kijk wat nodig is op korte termijn maar zeker ook met zicht op mogelijkheden en 
ontwikkelingen op de lange termijn en combineer de verschillende zaken (energie, landbouw, natuur en 
diversiteit). Maar zeker met elkaar en niet op 1 plek gaan concentreren, maar de last verdelen. 

Wijkvereniging Houten mist bij het opruimen ook nog dat de grond bruikbaar blijft en nu is de zinsnede zo 
opgenomen dat het ook grond voor bebouwing kan worden. De grond moet geschikt blijven na het opruimen 
van de zonnevelden ook voor natuur en niet alleen voor bebouwing. 

Energiecoöperatie: onderstreep in de vergunning het belang dat de projecten na afloop worden opgeruimd en 
het landschap wordt hersteld. 



Energiecoöperatie: we hebben het bij energie volgens mij over een publieke (nuts)voorziening. Bij verdozing 
gaat het om planschade. Helemaal eens dat de vergunningverlener ook bij die aanvragen rekening houdt met 
het effect op het landschap. 

Echter, voor overige natuurgebieden kunnen we juist meerwaarde bieden. Maar dan kan ik mij wel voorstellen 
dat er eisen worden gesteld aan het ontwerp (bijv. geen dicht oost-west systeem), maar juist voldoende ruimte 
tussen de rijen. 

Staatsbosbeheer: zoek op zonnevelden naar bijzonder planten die als ze verloren zouden gaan bij de aanleg 
van zonnevelden, elders gecompenseerd kunnen worden. SBB speelt graag een rol in compensatie 
(schaalvoordelen, zowel qua kosten als kwaliteit (minder versnipperd).  

Staatsbosbeheer: zorg dat het hek rondom een zonneveld voorzien is van faunapassages. 

Zorg voor een groene omkleding van zonnevelden, zodat het zonneveld niet te veel op valt. Suggestie: de 
aanplant om hek te maskeren moet zijn van inheemse en niet-invasieve soorten, hierin kan SBB adviseren. Het 
kan ook een mooie combinatie zijn met recreatieve meerwaarde voor de omgeving. Zonneweide met 
voedselbos langs de randen. 

Staatsbosbeheer: gebruik een zonneveld als argument om waterpeil te verhogen. Bijvoorbeeld in gebieden 
waar verdroging is, kan nabijheid van een zonneveld een voordeel zijn omdat de hydrologische situatie 
verbetert. Veen vernatten combineren met zonnepanelen (lopikerwaard). 

Koppel opgaves (bijvoorbeeld veenvernatting), win win, waar valt een meerwaarde te halen? Dit is een 
Ontwikkelopgave: ontwerp slim! 

Maak een duurzame zonnepanelen-constructie bijvoorbeeld van SBB hout. 

Er zijn ook  duurzame cradle to cradle zonnepanelen – modulair, herbruikbaar.  

We voorkomen zonnevelden in stiltegebieden. 

Zonneveldontwikkelaar: Dit is absoluut onnodig, zonnevelden zorgen niet voor additioneel geluid, zonnevelden 
kunnen juist zeer geschikt zijn in stilte gebieden. 

Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug : Waarom zou je zonnevelden niet in een stiltegebied kunnen leggen? Ze 
maken toch geen geluid? Energiecoöperatie: De transformator maakt geluid. 

Staatsbosbeer: zonnevelden worden vaak op zich zelf een soort stiltegebied - er is een keer aanleg , miniem 
onderhoud en veelal staat er een hek omheen waardoor er niemand komt. Daarbij biedt zonneweide ook een 
kans om e.g. peil te verhogen. Wellicht interessant om te combineren met veenvernatting. En of te kijken naar 
plekken waar verdroging speelt. 

We plaatsen zonnevelden zoveel als mogelijk langs wegen, kanalen en spoorlijnen. 

We voorkomen plaatsing van zonnevelden in gebieden van De Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Volgens Zonneveldontwikkelaar is dit een onnodig uitsluitingscriterium. Dit betreft een enorm gebied waar 
juist hele geschikte locaties binnen liggen. Dit moet een integrale afweging worden. Als er weinig mensen last 
van hebben en er wel goede aansluitmogelijkheden zijn, en wellicht een combinatie kan zijn met waterberging. 
Of juist de waterlinie benadrukken, liggen hier juist ook kansen. 

Staatsbosbeheer: Inpassen in het landschap van groot belang. Voorkom plaatsing van zonnevelden in gebieden 
van De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor dit gebied specifiek aandacht voor beschermen NHW zeker bij 
aanwijzing van dit gebied als Unesco-erfgoed. Kernkwaliteiten kromme rijngebied zijn heel hoog: is inpassing 
hier uberhaupt mogelijk? Niet direct de eerste plek voor energielandschappen. 



We voorkomen plaatsing van zonnevelden op kwalitatief goede landbouwgrond zodat deze voor 
voedselproductie beschikbaar blijft. 

De randvoorwaarden zou volgens Zonneveldontwikkelaar geen uitsluitingscriterium moeten worden. Uiteraard 
heeft de voorkeur om minder productieve landbouwgrond of juist stortplaatsen hiervoor in te zetten. Echter in 
combinatie met alle andere gestelde criteria, kun je hiermee vrijwel zonder locaties overblijven. Ook dit is 
uiteindelijk een integrale afweging. Elke locatie zal voor- en nadelen hebben. 

Energiecoöperatie: Er ligt een enorme stikstof opgave. kijk naar de mogelijkheden voor extensivering van de 
landbouw, in de vorm van 20 % van de bedrijfsoppervlakte gaan gebruiken voor zonnevelden, waarbij dan 20-
25 minder vee. Opbrengst zonnevelden is veel hoger dan van grasland voor vee. 

Initiatiefnemer : benut zonneparken om historische landschapsstructuren permanent te herstellen of 
permanente ecologische voorzieningen aan te leggen. Enorme kans! 

Wijkvereniging: de economische afweging vind ik best lastig omdat die ook niet altijd voor de lange termijn ook 
de juiste zijn. 

Agrariër Jeroen van Wijk: Als oud voorzitter van deze LTO regio weet ik dat LTO geen voorstander van het 
plaatsen van zonnevelden op landbouwgrond is en zien daarom ook graag dat andere plaatsen zoals daken en 
langs wegen, kanalen en spoorlijnen eerst volledig benut worden. 

Vraag Jeroen van Wijk: is hierbij hoe de gemeenten dit gaan reguleren/ stimuleren, aangezien zon op land 
waarschijnlijk goedkoper te realiseren is voor projectontwikkelaars zullen ze andere alternatieven proberen te 
mijden. 

Jeroen van Wijk: Zonnevelden zullen voor een klein aantal agrarische ondernemers economisch interessant 
worden, alleen het overgrote deel zal hier de nadelen van ervaren. De gronddruk is al erg hoog in het gebied. 
Agrariërs die zonnevelden plaatsen op hun land zullen naar vervangende grond op zoek gaan en meer kunnen 
bieden op koop en/of huurgrond dan andere agrariërs.  

Jeroen van Wijk : De ontwikkeling van zonnevelden in het gebied zullen de extensivering en toename van 
biodiversiteit remmen en zelfs tegenwerken. Gronden zijn moeilijk te verkrijgen. De kans is zelfs reëel dat 
boeren grond met kortlopende pacht kwijt raken omdat de prijzen hard op gaan lopen en het dus economisch 
niet haalbaar is de percelen te behouden. Met name bedrijven met veel of volledig pachtgrond zullen hier veel 
last van krijgen. 

We plaatsen zonnevelden zoveel mogelijk met een groene afzetting, zodat het zonneveld niet te nadrukkelijk 
aanwezig is.  

Landschappelijke kwaliteit meewegen  

Landschapscoördinator : uitgangspunt zou moeten zijn dat onderliggend landschap de basis is. uit het LOP en 
BKP zijn kaarten waarin natuur/ landbouw/ archeologie cultuurhistorie recreatie zijn opgenomen. leg die over 
elkaar samen met de  Ponderakaart èn de laatste trends, zoals een tiphoogte 251m etc. Binnen U16 tafel groen 
en landschap is ook een landschapskaart gemaakt die als onderlegger gebruikt kan worden  En dan gezamenlijk 
kijken naar argumenten en waarden per locatie en dan de keuze te maken wat kansrijk is. 

link Beeldkwaliteitplan 
https://www.krommerijnlandschap.nl/fileadmin/user_upload/Downloads/visiedocumenten/BKP_Kromme_Rij
ngebied%2B_juli2010.pdf 

Stukken van het LOP op onze website. https://www.krommerijnlandschap.nl/extra/over-ons/ 

Natuurgroep Utrechtse Heuvelrug is benieuwd naar zonnevelden als leef- voedselgebied voor dassen.  



Zonneveld initiatiefnemer : Ik heb hierover contact met de dassenwerkgroep Utrecht en 't Gooi. Als je meer 
informatie wilt hebben licht ik het graag toe, 0611256279. Zonnepark Achterwetering is het eerste grote 
grondgebonden zonne-energie-initiatief in de gemeente De Bilt. info dassen : 
https://www.ixzon.nl/achterwetering/ Zonnepark Boksveenweg 

Cultuurhistorische vereniging nieuwe voorwaarde : er wordt geen bestaande beplanting gekapt of verwijderd 
ten behoeve van zonnepanelen en/of windmolens.  

Jelger Takken: pas differentiatie toe door verschillende lagen af te pellen. Landschap, landbouwkerngebied en 
cultuurhistorie. Zet windmolens neer in plekken waar al landschappelijke verstoring is (langs infra). 

Natuur Utrechtse Heuvelrug : de regie ligt bij de gemeente. Kijken vanuit het gebied. Kan daar een 
puntensysteem voor komen? 

Milieuzorg Zeist: Goed als echt integraal wordt opgepakt, dus op basiswaarden, maar voorkom dus wel 
hagelslag over hele Kromme Rijngebied, dat mede afhankelijk op bepaalde plek aanwezige kwaliteiten natuur, 
landschap en cultuurhistorie, etc. 

Waterschap: Maak integrale plannen met aandacht voor water, biodiversiteit en energie. 

We plaatsen zonnevelden op een minimale afstand van 100 meter van woningen en tuinen. 

 
Windmolens 

We gaan uit van 5.6 MW windmolens met een opbrengst van 15.000 MWh.  

Natuuronderzoek.  Bij ieder project is een natuurtoets nodig om de mogelijk schadelijke effecten in beeld te 
brengen van windmolens voor de natuur / populaties 

Historische Kring : We hebben criteria nodig voor ecologie en natuur, vanzelf wordt hier weinig aan gedaan.  

Femke Utrechtse Heuvelrug : Wie weet meer over windturbines en insecten? Klopt het dat windturbines slecht 
zijn voor de insectenstand? Vliegen die insecten wel zo hoog? Zijn daar onderzoeken over ?  

Wijkvereniging: bekend is dat veel vogels sneuvelen door windturbines.  

Femke : veel volgens mij niet, maar het zullen er geen nul zijn. Over vogels en windturbines zijn best veel 
onderzoeken gedaan. Maar hoe zit dat met insecten?  

Staatsbosbeheer : Onderzoek bij windmolens: vogels en vleermuizen (als verloren, compenseren). Eerst 
mitigatie (voorkomen van) effecten op natuur. Grotere parken worden vaak via MER studie onderzocht, wij 
volgen hierin bevoegd gezag (provincie). Als zonnevelden of windmolens een extra barrière vormen voor 
migratie natuur/soorten, dan is het belangrijk om dit te compenseren. 

We voorkomen plaatsing van windmolens in gebieden met cultuurhistorie, archeologie, Rijksmonumenten 
en beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Cultuurhistorische vereniging : er wordt geen bestaande beplanting gekapt of verwijderd ten behoeve van 
windmolens. 

Als Stichting behoud het Weteringgebied, zijn wij van mening dat waar nu voor plaatsing van windturbines en 
zonnevelden  'ja, mits' geldt voor plaatsing, er moet worden doorgevoerd: 'nee, mits', bij voorkeur totale 
uitsluiting van het Langbroeker Weteringgebied 
Redenen: behoud cultuurhistorisch landschap (copelandschap, coulissenlandschap), stiltegebieden, NNN, 
Natura2000, flora en fauna (beschermde diersoorten), geen verhoging verkeersbewegingen. 
 



Wijkvereniging Houten: Veel gemeenten kiezen voor bewoners en besluiten geen wind meer toe te staan, bijv 
Dronten. 
 
Campinghouder wil bij randvoorwaarden en criteria voor locaties graag toevoegen : Recreatieterreinen en 
campings. 
 
Energiecoöperatie: we hebben voor zon al de  zonneladder, zou er voor wind ook een windladder moeten 
komen? 

We plaatsen windmolens zoveel mogelijk langs wegen, kanalen, spoorlijnen, verkeersknooppunten en 
industrieterreinen. 

Wijkvereniging Houten: Overlast wind energie in bewoond gebied is groot en cumulatie met overlast van 
snelweg in deze omgeving moet meegenomen worden. 

Wijkvereniging Houten: Energie langs de snelweg www.energieoprijksgrond.NL Gronden worden aangeboden 
en tellen mee voor RES.  

Wind alleen op zee of bijv IJsselmeer. Overlast moet voorkomen worden om draagvlak voor duurzame energie 
te behouden. 
 
Duurzaamheidraad Utrechtse Heuvelrug: Samenvatting extra criterium: functies zon en wind combineren, 
praktisch: bij wind ook zon onderbrengen. ."  Initiatiefnemer wind: Mooi als dat kan, maar het hoeft geen 
voorwaarde te zijn. Ga er maar vanuit dat er ruimtegebrek is in het Krommerijngebied. 

Landschapscoördinator: Het Ponderakaartje laat slecht één aspect zien, maar jullie hanteren die wel als 
waarheid en uitgangspunt. Dat vind ik te kort door de bocht en onjuist. Wim Haver antwoordt: Het 
Ponderarapport toetst op allerlei wettelijke eisen (niet op alle) en houdt daarmee technisch mogelijke locaties 
over. In januari gaan we dat uitwerken en toelichten hoe we tot een serie te kiezen gebieden zijn gekomen. 

Staatsbosbeheer: Kans windmolens: markeren belangrijke punten. Bijvoorbeeld langs rivieren. Windmolens 
kunnen de hoofdweerstandlijn markeren.  

De afstand van een windmolen tot woningen, geluidsgevoelige objecten en beoogde woningbouwlocaties 
bedraagt minimaal 400 meter.  

Belangen Wijkersloot wijst op normen WHO en RIVM die aangeven dat windmolens van deze omvang echt niet 
op 400 meter van een woning kunnen komen. Ze pleiten voor 10 keer de ashoogte. Hanteren van 10x ashoogte 
tot woonhuizen is in lijn met advies van WHO en met Duitsland en Denemarken. Wijkvereniging Houten sluit 
zich hierbij aan. 

Volgens Initiatiefnemer wind betekent dit dat er geen windmolens in het Kromme Rijngebied kunnen komen. 

Bregje gemeente Houten meldt dat de wettelijke bepalingen bij windmolens niets zeggen over afstanden, maar 
wel over geluidhinder en slagschaduw.  Daaruit volgen afstanden die onder die omstandigheden gelden. 

Wijkvereniging Houten: Kunnen de windmolens die vaak stil staan in Houten niet intensiever worden gebruikt ? 
Antwoord Bregje Tettelaar: dit is een gevolg van vergunningvoorschriften.  

We voorkomen dat een windmolen tussen dorpskernen komt te staan. 

We zorgen voor goede aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. 

Cultuurhistorische vereniging: Volgens mij speelt de bestaande infrastructuur van energieleidingen een 
belangrijke en bepalende rol waar windmolens worden geplaatst.  



Staatsbosbeheer: Kans om te combineren van een windmolenparken met zonneweides. Productie windpark en 
zonnepark is tegenovergesteld. Dus goede combinatie voor één aansluiting. Netcapaciteit/aansluitpunten is te 
laag in Nederland. Daarbij: een windmolen verbruikt minder oppervlak (0,1 ha voor de molen zelf en 
opstelplaats: moet kraan bij kunnen voor onderhoud).  Voor één windmolen is 10 ha zonneweide nodig. Op 1 
hectare kun je natuurlijk geen 10 windmolens neerzetten maar combinatie is daarom interessant. 

Nieuwe voorwaarde op verzoek van RES in beeld 

We voorkomen windmolens in stiltegebieden. 

 

Voorwaarden voor de exploitant van zonnevelden en/of windmolens 

De exploitant maakt inzichtelijk hoe 50% van de opbrengst ten goede komt aan de lokale gemeenschap. 

Energiecoöperatie : Het is interessant om te kijken of de energie die met velden en turbines wordt opgewekt, 
aan de eigen omgeving ten goede kan komen. Dat kan bijvoorbeeld door een deel van het veld of door een 
turbine in coöperatief verband te exploiteren en de stroom aan inwoners te verkopen. Verder is het interessant 
om te kijken of we overdag opgewekte energie kunnen opslaan voor gebruik 's nachts of op momenten dat de 
zon niet schijnt en de wind niet waait. 

Energiecoöperatie: wij zijn van mening dat ieder zonnepark of windmolenpark een heel flinke duit in de zak 
moet doen van een Energietransitiefonds. En bovendien moeten inwoners echt eigenaar kunnen worden. Nu 
gaan de meeste opbrengsten naar de ontwikkelaar en naar de boeren. 

Energiecoöperatie: Er worden veel nadelen genoemd, maar breng in beeld wat de opbrengsten zijn, en maak 
duidelijk wat de voordelen zijn, voor gemeenten of dorpen, hoe de gemeenschap daarvan kan profiteren. Er 
zijn goede voorbeelden in Friesland en Flevoland. Werk met een gebiedsfonds. Maak onderscheid in vergoeden 
van directe schade voor omwonenden en in een fonds met voordelen voor anderen. 

Energiecoöperatie: Een transitiefonds heeft een bredere doelstelling dan een gebieds- of omgevingsfonds: 
helpen van mensen met een smalle beurs en voorzieningen voor de hele gemeenschap. De gedachte is om het 
transitiefonds te vullen met een % van de opbrengst die we inhouden op de investeerders uit de lokale 
bevolking. 

Wijkvereniging wil graag meer inzicht krijgen in de business case en de rol van de investering om initiatieven te 
kunnen ontwikkelen. Nu is de regelgeving erg lastig te begrijpen en heb je daarvoor echt hulp nodig om 
stappen te kunnen zetten. 

Waterschap: Dat inschrijven op prijs bij SDE++ is een kant van het verhaal. Andere kant is dat RVO rekent met 
een rendement op eigen vermogen van 11%. Dat is het deel dat naar de eigenaar gaat. En dat is wel degelijk 
een bedrag waarmee de burgerbeweging meer kan. 

Initiatiefnemer wind: @ Waterschap: het inbieden op prijs is pas sinds dit jaar (nu CO2 afvang ook uit de SDE-
pot mee-eet), dus jouw voorbeeld over Betuwewind in ondertussen achterhaald. Punt is: je kunt geen 
rendement beloven als je het niet kunt waarmaken. Dan holt het draagvlak achteruit! 

Waterschap: Ik weet dat Betuwewind staat en draait, dus drijft op een SDE-beschikking van een paar jaar terug. 
Hoofdlijn blijft dat overheid onrendabele top blijft steunen en zich er bewust van is dat er rendement moet 
worden gemaakt. Wat we als inwoners moeten voorkomen, is dat grootschalig, snel realiseerbaar door 
commerciële partijen gebeurt en inwoners en energiecoöperaties de onrendabele stukjes krijgen 
toegeschoven. Het probleem van financiële burgerparticipaties is wel degelijk oplosbaar. 

Energiecoöperatie: het lokaal eigendom moet worden gedefinieerd. Er zijn ook lokale initiatiefnemers - is dat 
ook lokaal eigendom? Volgens mij niet en moet het gaan om lokaal voor de hele gemeenschap.  



Gesocialiseerde grondvergoeding 

Volgens Femke is er al de mogelijkheid voor een gesocialiseerde grondvergoeding voor windmolens. Wim 
Haver : dat betekent dat alle grondeigenaren in de buurt een vergoeding voor de grond krijgen en niet alleen 
de ene eigenaar die de molen op zijn land krijgt.  Hij krijgt wel wat meer.  

Initiatiefnemer wind: Het lastige aan gesocialiseerde grondvergoeding is dat de turbines uiteindelijk op grond 
komen die in eigendom is van iemand. Als deze eigenaar daar geen zin in heeft, dan is het gelijk niet meer 
mogelijk. Is dan een gesocialiseerde grondvergoeding een te stellen randvoorwaarde voor grootschalige wind 
opwek? 

Initiatiefnemer wind volgens mij kan je die randvoorwaarde niet stellen. Een windontwikkeling duurt meer dan 
10 jaar. Het grondcontract wordt aan het begin gesloten. Je kan niet halverwege de voorwaarden veranderen.  
Energiecoöperatie : voor nieuwe situaties wel. 

Behoud Langbroeker Wetering: Waarom wordt er de nadruk gelegd op het verdienmodel voor agrariërs. Kleine 
windmolens tot 20 meter zijn ook windmolens, dus die meenemen in de discussie en niet alleen als 
verdienmodel voor boeren. Vooral omdat het ca 100 locaties kan betreffen in het buitengebied van Wijk bij 
Duurstede. 

De exploitant stelt een participatieplan op en geeft aan hoe inwoners worden betrokken en welke invloed zij 
hebben. 

De exploitant zorgt er voor dat de huidige bodemkwaliteit niet achteruit gaat. 

De exploitant van zonnevelden of windmolens houdt zich bij plaatsing aan de ‘Gedragscode zon op land’ van 
Holland Solar of de ‘Gedragscode Wind op Land”  van NWEA en NLVOW. 

De exploitant ruimt na ontmanteling de materialen op. Deze worden zoveel mogelijk gerecycled. 

Initiatiefnemer wind: om dit punt vorm te geven is een bankgarantie noodzakelijk voor de gehele looptijd van 
de exploitatie.  

Energiecoöperatie: inclusiviteit is voor investeren in projecten belangrijk 

Initiatiefnemer: de vraag is of omwonenden een naburig energieproject steunen als er een energiecoöperatie 
mede-eigenaar is. 

De exploitant zorgt er na ontmanteling voor dat de grond weer bruikbaar is voor andere bestemmingen.  

RES in Beeld voegt toe: De exploitant vult een opruimfonds wat voldoende groot is om alles op te ruimen 

Jeroen van Wijk: ziet graag dat de exploitant zorgt dat na ontmanteling de grond weer bruikbaar is voor de 
oorspronkelijke bestemming en niet voor 'andere bestemmingen'. 

Jeroen van Wijk : Het lijkt ons verstandig dat de exploitant een bankgarantie afgeeft voor ontmantelen/ schoon 
opleveren en terugbrengen naar de oorspronkelijke bodemkwaliteit. Anders laten ze aan het eind van de 
periode de BV failliet gaan en mag de lokale gemeenschap voor de kosten opdraaien. 

 
 
 

 

 

 



Evt nieuwe voorwaarden voor exploitanten op verzoek van RES in Beeld  

- De exploitant betaalt de stroomaansluiting 
- Een accountantscontrole van de jaarrekening van de exploitant is verplicht 
- Een openbare jaarrekening (OOB status) is verplicht 
- Opstellen criteria voor leefbare wereld voor volgende generaties 
- Toetsing van de maatregelen aan de criteria voor leefbare wereld 

 

lijst van deelnemers stakeholders 17 december 

 

 


