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Kennismaking met u

• Op uw mobiele telefoon: www.menti.com

• Code: 

http://www.menti.com/


Zon op dak

Gerealiseerd

Pijplijn

Ruimte in beleid

Opgave na 2030

Opgave tot 2030

115 - 180 ha zonnevelden 

5 - 8 windmolens
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U16

Participatie inwoners

Kromme Rijnstreek

Regio 
U16

Regionaal 
bod aan Rijk 

(RES 1.0) 

Waaraan 

moeten plekken 

voldoen? 

(Voorwaarden)

Welke gebieden

In Kromme Rijn 

mogelijk 

geschikt? 

Afstemming met 

Regio U16

Uw inbreng gewenst voor regional bod 
(uitvoering Klimaatwet)

1,8 TWh

duurzame 

elektriciteit

in 2030

(10,8 TWh in 

2050)

NB. Gemeenten hebben ieder eigen ambitie in gemeenteraad vastgesteld.



Wanneer duidelijkheid: wat komt misschien waar?

Afspraken 
regio in 
RES 1.0

Lokaal 
beleid nodig

Vergunning Realisatie

o Lokaal beleid zonnevelden: inspraak

o Windkader: inspraak

o Omgevingswet: visie/plan/programma: inspraak

Globale 

zoekgebieden

op kaarten

Voorwaarden & 

grenzen bepalen:

gemeenteraden 

beslissen!

Initiatiefnemers 

dienen aanvraag 

in bij gemeente 

voor project. 

Initiatiefnemer 

betrekt 

omgeving bij 

project.



Terugblik December (ronde 1): 

Waaraan moeten plekken voor 
zonnevelden en windmolens voldoen? 

• Online onderzoek naar randvoorwaarden: 1.052 deelnemers

• Twee online gespreksavonden inwoners: 135 deelnemers

• Online gespreksavond stakeholders:  41 deelnemers

Alle resultaten op www.energie-krommerijn-praatmee.nl!



Zonnevelden: veel voorkomende reacties

• Goede inpassing in het landschap belangrijk.

• Door groene afzetting uit het zicht houden.

• De bodemkwaliteit moet goed blijven.

• Zorg bij de inrichting van een zonneveld ook voor verbetering natuur.

• Een zonneveld moet ook weer opgeruimd worden; vraag garanties.

• Zonnevelden liefst minimaal 100 meter van woningen af.

• Zonnevelden passen niet in natuurgebieden.



• Een windmolen moet (veel) meer dan 400 meter van een woning staan. 

• Veel zorgen over gezondheid, geluidsoverlast en slagschaduw.

• Stel voorwaarden die strenger zijn dan wettelijke regels.

• Windmolens passen niet in natuurgebieden.

• Plaatsing bij infrastructuur (snelwegen, kanalen) lijkt het meest logisch.

Windmolens: veel voorkomende reacties



Hoe zijn de randvoorwaarden daarop aangepast?

• Goede inpassing en voorkomen van hinder is erg belangrijk. 

• Daarom voorwaarden vooral over effecten op omwonenden, natuur, 

cultuurhistorie, clustering.

• Het doel (goede inpassing & voorkomen van hinder) is leidend. 

Per project effecten en benodigde afstanden beoordelen. 

Wettelijke regels zijn leidend.

• Nu voorwaarden op hoofdlijnen voor gehele gebied voor zoektocht 

naar globale gebieden. 

• Later in beleid meer details per gemeente vastleggen.  

• Let op: ook aansluiting op elektriciteitsnetwerk is van invloed. 

Aangescherpte voorwaarden staan op www.energie-krommerijn-praatmee.nl!



Januari en februari (ronde 2)

Welke gebieden mogelijk geschikt om te onderzoeken? 

• Aangepaste randvoorwaarden als leidraad.

• Vuistregel voor windmolens: minimaal 400 meter tot woningen.

• Voor zonnevelden ook op basis van huidig beleid. 

• Gebruik kaarten voor gesprek over “waar mogelijkheden verder 

onderzoeken?”

• Gesprekken met stakeholders op 25 & 27 januari.

• Gesprekken met inwonersgesprekken 18 & 22 februari.













Lokaal eigenaarschap van 
zon- en windprojecten

Hoe u, samen met de lokale energiecoöperaties, groene energie kunt 
opwekken én financieel voordeel kunt halen uit duurzame projecten



Waarom lokaal eigenaarschap 

• Energietransitie wordt zichtbaar in onze omgeving, gaat ons allen aan

• Via coöperaties kunnen inwoners actief invloed uitoefenen

• Hoe: door in coöperatief verenigingsverband (mede-)eigenaar 
te worden van een zonneveld of windturbine

• Want: wie (mee)betaalt, (mee)bepaalt 

• Voordelen:
• (Mede)zeggenschap over hoe het eruit komt te zien

• Overblijvende winst blijft in eigen omgeving als rendement en om te 
herinvesteren in de energietransitie

Wat heb je eraan → kom straks naar het online ‘coöperatiecafé’ 



Wat is een energiecoöperatie?

• Een Energiecoöperatie: 
✓Is een coöperatieve vereniging met een bedrijf, gerund door 

vrijwilligers, die zich richt op duurzame energievoorziening
✓Heeft inwoners uit een bepaalde regio of gemeente als leden
✓Investeert namens en met geld van de coöperatieleden in 

zonnedaken, zonnevelden en windmolens
✓Beheert en exploiteert die projecten ten bate van de leden

• Er zijn energiecoöperaties actief in de Kromme Rijnstreek 
(Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede)

• Nu al enkele honderden leden, die geïnvesteerd hebben in
lokale zonne-energie



Voorbeelden 

Zon-op-dak, Houten, 2019 Zonnedak bij de boer, Bunnik

Eigen Wijkse Energiewinkel, sinds 2019 Zon-op-dak, Heuvelrug, 2020



Uw lokale energiecoöperaties

Coöperatie Heuvelrug Energie U.A., heuvelrugenergie.nl

Eigen Wijkse Energie Coöperatie U.A. ewec.nl

Energie Coöperatie Bunnik U.A. energiebunnik.nl

Coöperatie Opgewekt Houten U.A. opgewekthouten.nl

Coöperatie Duurzaam Eiland U.A. cooperatie.duurzaam.eiland@gmail.com



Het ‘woord’ is aan u

• Op uw mobiele telefoon: www.menti.com

• Code: 

http://www.menti.com/

