
Bijlage Lokale Energie Monitor Zuid Holland 2017 

 

Bijlage Lokale Energie Monitor Zuid Holland 2017 
 
Gemeenten en de provincie 
Ruimtelijke toetsingskader voor windontwikkeling 
 

Provincie Zuid-
Holland  
 

Partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit Windenergie, geconsolideerde versie 20 
december 2017 
Over Participatie 
De provincie vindt het belangrijk dat bij de ontwikkeling van elke windlocatie burgers, 
grondeigenaren en ondernemers die nabij windturbines wonen of ondernemen direct 
betrokken worden. Zij hanteert daarbij de randvoorwaarde dat de exploitant bij de 
ontwikkeling van een locatie windenergie altijd een participatieplan opstelt waarin hij 
aangeeft op welke manier hij de omgeving betrekt (minimaal Gedragscode Acceptatie 
& Participatie Windenergie op Land van de Nederlandse Windenergie Associatie-
NWEA). Dit kan onder andere door de levering van stroom, financiële deelname in het 
windpark of middels het creëren van een leefbaarheidsfonds. Ook andere opties zijn 
denkbaar. De wijze waarop dit gebeurd is maatwerk en afhankelijk van de lokale 
wensen en de financiële ruimte van het windpark. 
 

Gemeente 
Bodegraven-
Reeuwijk 
 

Raadsbesluit Uitgangspuntennotitie windturbines en zonneweiden (25 oktober 2017) 
De raad [..] gaat akkoord met de volgende zes uitgangspunten: 
[…] 
2.Bij de ontwikkeling en exploitatie van windturbines en zonneweiden heeft de 
omgeving een actieve en betrokken rol. Opbrengsten vloeien maximaal terug naar de 
gemeenschap. Wind- en zonneprojecten die coöperatief ontwikkeld zijn, en dus van 
en voor de eigen inwoners en lokale ondernemers zijn, heeft sterk de voorkeur. 
Initiatiefnemers worden getest op basis van een plan van aanpak voor 
procesparticipatie en op basis van een profijtplan.  
[…] 
5.Grondeigenaren en –gebruikers dienen in aangewezen ontwikkelgebieden 
gezamenlijk tot één plan en één verdeelsleutel te komen.  
[..] 

Gemeente 
Vlaardingen  
 

Beleidskader Windenergie, Vastgesteld gemeenteraad 26 januari 2017 
[…]  
6. Lusten ten goede aan Vlaardingen 
Wij hechten sterk aan het maximaal ten goede laten komen aan onze eigen 
gemeenschap van de 
(financiële) voordelen van een windproject. Dat betekent dat een voorstel in ieder 
geval moet voldoen 
aan de gedragscode van de Nederlandse Windenergie Associatie. Daarnaast hanteren 
wij een aantal 
extra uitgangspunten/criteria waaraan een concreet windproject zal worden getoetst. 

- Er dient een substantieel deel van het windproject in eigendom van lokale partijen 
en inwoners te komen. Hierbij kan gedacht worden aan een coöperatie, maar ook 
aan lokale bedrijven. Het ideale plaatje is dat het gehele windproject eigendom is 
van de burgers en de lokale bedrijven. 

- Een gebiedsfonds dient gevuld te worden door de opbrengsten uit de 
windturbines. Met de opbrengsten die in het gebiedsfonds komen, kunnen 
maatschappelijk verantwoorde projecten ondersteund worden: projecten die 
maximaal ten goede komen aan de inwoners en bedrijven van Vlaardingen. 
Gedacht kan worden aan nieuwe duurzame energieprojecten, ondersteuning van 
verenigingen of bepaalde activiteiten etc. Hiermee vormt het gebiedsfonds een 
vliegwiel voor de energietransitie. Dit gebiedsfonds zal worden beheerd door een 
onafhankelijke entiteit, die bestuurd wordt door inwoners van Vlaardingen. 
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- Wij hechten er belang aan om een lokale duurzame energiecoöperatie binnen de 
gemeente in positie te brengen. Deze kan een belangrijke rol spelen bij het verder 
opzetten van duurzame energieprojecten. Daarnaast kan daarmee de lokale 
economie gestimuleerd worden en heeft een coöperatie ook een sterke sociaal 
bindende rol.  

- De bovengenoemde eisen zullen worden meegenomen in een anterieure 
overeenkomst met de partij(-en) die de realisatie van een windproject ter hand 
nemen. 

[…] 
 
 

Gemeente 
Dordrecht  
 

Website over Ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht 
De gemeente wil dat Dordtenaren en belanghebbenden van omliggende gemeenten 
kunnen profiteren van windenergie op het Eiland van Dordrecht. In de structuurvisie 
staat daarom een voorkeur voor initiatiefnemers die dit mogelijk maken. Ook vraagt 
de gemeente ontwikkelaars de landelijke gedragscode van de Nederlandse 
Windenergie Associatie (NWEA) te ondertekenen. Zij geven daarmee onder meer aan 
de omgeving zorgvuldig te betrekken bij hun initiatief. Elk initiatief kent een eigen 
vergunning- en inspraakprocedure. 
 

Gemeente 
Lansingerland  
 

Gemeentelijke Beleids-en Toetskader Windenergie Lansingerland 
Leidende principes 
Om te komen tot windenergie opwekking in de gemeente, hanteert de gemeente 
Lansingerland negen leidende principes.  
[…] 
3. Wij streven naar een zo groot mogelijk evenwicht tussen de lusten en de lasten en 
een goede landschappelijke en ruimtelijke inpassing staan centraal 
4.  Direct omwonenden moeten altijd mee kunnen profiteren van een windproject 
5. Een windproject draagt bij aan de verduurzaming van de gemeente Lansingerland 
of aan mitigerende maatregelen om de kwaliteit van leven te verbeteren  
[..]  
 
Met toelichting onder 2.4 Dit borgen wij door een initiatiefnemer zich te laten 
committeren aan de in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land 
(2016) genoemde burgerparticipatie elementen.  
[… volgt toelichting Gedragscode].  
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het invullen van de financiële participatie, 
bijvoorbeeld een gebiedsfonds, korting op energierekening, uitgiften van obligaties, 
deelname via coöperatie etc. De initiatiefnemer(s) bepalen in overleg met de directe 
omgeving welk instrument of combinatie van instrumenten worden toegepast. Het 
instrument dient echter altijd te voldoen aan leidend principe 5. 
 
 

Gemeente 
Leiderdorp 
 

Brief van het College aan de leden van de raad over de vervolgstappen windenergie 
Leiderdorp, 2 maart 2017.  
 
Aandachtspunten 
[…] 
Het is noodzakelijk om het draagvlak en betrokkenheid van de Leiderdorpse 
samenleving te verzekeren. Essentieel hierbij is een stevige vorm van eigenaarschap 
van de Leiderdorpse samenleving. Want alhoewel uit de eerste reacties blijkt dat velen 
in ons dorp het positieve effect op de duurzaamheid herkennen,zal niet iedereen de 
plaatsing van molens als een landschappelijke verrijking beschouwen. Op tal van 
plaatsen in ons land worden windmolens mede aangelegd geëxploiteerd door 
inwoners zelf, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatiefmodel. Wij zien daarin ook 
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een grote meerwaarde, zowel voor het draagvlak als de betrokkenheid voor de 
energietransitie 
[…]  
 
Het vervolgproces 
[…] 
1.Participatie en betrokkenheid 
Het uitwerken van de locatiestudie naar een concreet plan voor Leiderdorp vergt naast 
een integrale aanpak ook een zorgvuldig proces waarbij in een vroeg stadium onze 
samenleving betrokken wordt. Het creëren van draagvlak is van essentieel belang voor 
het realiseren van windenergie in Leiderdorp. Juist die transparantie en betrokkenheid 
kunnen ervoor zorgen dat windenergie kan rekenen op steun van de samenleving. 
Naast het organiseren van een uitgebreid participatietraject bestaande uit 
informatieavonden en bijeenkomsten willen wij bekijken hoe wij de lasten en lusten 
van windenergie op lokaal niveau kunnen verankeren. Onze inzet is vooralsnog gericht 
op het coöperatief model,waarbij inwoners,instellingen en ondernemers het 
eigenaarschap krijgen over de windmolen (zowel de baten als de lasten). 
 

 


