
Lusten en lasten  
in balans

Handreiking NMF: Duurzame energie voor iedereen

Handreiking Energie Samen: Lokaal eigendom in beleid

Achtergrondinformatie van de Participatiecoalitie
via departicipatiecoalitie.nl/bibliotheek

De weg naar ‘Parijs’ en het behalen 

van het Klimaatakkoord is er  

één waarin we moeten samenwerken, 

experimenteren en leren.  

De energiebeweging van onderop  

is daarin onmisbaar.

De energietransitie,  

en zeker ook de RES,  

is een sociaal-maatschappelijk project, 

waarin iedereen volop moet kunnen 

meedenken, meedoen, meebeslissen  

en meeprofiteren. 

 Is er invulling gegeven aan 50% lokaal eigendom? En hoe is lokaal eigendom 
geregeld in de beleidskaders voor wind- en zonne-energie?

	 Zijn	de	voorwaarden	voor	financiële	participatie	en	procesparticipatie	
opgenomen	in	de	RES	1.0	en	het	gemeentelijk	beleid?	Is	het	bijvoorbeeld	
duidelijk	wie	profiteren	van	de	energieopbrengsten?

	 Hoe	ondersteunt	het	college	lokale	initiatiefnemers,	zoals	energiecoöperaties	
en	grondeigenaren,	financieel	tijdens	de	eerste	risicovolle	fase	van	een	
ontwikkeling?

	 Is	er	gedacht	aan	de	wijze	waarop	minder	vermogende	inwoners	kunnen	
meeprofiteren	van	de	opbrengsten	van	duurzame-energieprojecten?

Spiekkaarten beoordeling RES 1.0

Hoe zat het ook alweer?
Welke bijdrage leveren de RES’en  
aan het Klimaatakkoord?

 In 2030 zorgen de RES’en voor het opwekken van tenminste 35 TWh 
duurzame energie op land

 De RES’en leveren een overzicht van het wat, hoe en waar; hoeveel 
duurzame energie gaan we opwekken, met welke energiebronnen en waar 
denken we dat te gaan doen?

 De RES’en dragen bij aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord 
en de halvering van de uitstoot van broeikasgassen t.o.v. 1990

 Met de nieuwe Europese Klimaatwet (reductiedoel van 55% CO2 t.o.v. 1990) 
is het de verwachting dat de klimaatdoelen nog aangescherpt zullen worden 

Hoe verder na de RES 1.0?
 Van plannen naar actie: de plannen krijgen een doorvertaling naar 
omgevingsbeleid zodat de focus op het doen komt te liggen

 De gemeenten zijn aan zet om financiering te vinden voor de uitvoering 
van de RES 1.0

 Parallel met de uitvoering wordt de RES 2.0 ontwikkeld (2023 gereed)

 In de RES 2.0  komt aandacht voor het warmtevraagstuk en zon op dak

Voor advies, vragen of overleg kunt u contact opnemen met de participatiecoalitie via info@departicipatiecoalitie.nl. Meer informatie vindt u op departicipatiecoalitie.nl

Leden	van	de	Participatiecoalitie

Bewoners en maatschappelijke  
organisaties doen mee!
Meedenken, meedoen,  
meebeslissen.

Achtergrondinformatie van de Participatiecoalitie
via departicipatiecoalitie.nl/bibliotheek

	 Hebben	bewoners	en	maatschappelijke	organisaties	input	kunnen	geven	
voor	de	RES?

	 Hoe	heeft	deze	input	een	rol	gespeeld	bij	de	gemaakte	keuzes	in	de	RES?

	 Is	er	een	kader	opgenomen	over	proces-	en	omgevingsparticipatie?

	 Hoe	zorgen	gemeente	en	lokale	initiatiefnemers	ervoor	dat	iedereen	wordt	
gehoord,	dus	ook	bijvoorbeeld	jongeren	en	de	zwijgende	meerderheid?

	 Welke	communicatiestrategie	hanteert	het	college	om	de	ambities	voor	
duurzame	energie	positief	te	positioneren,	zodat	iedereen	wordt	uitgedaagd	
om	mee	te	doen?

	 Is	de	expertise	van	onafhankelijke	experts,	zoals	het	RIVM	en	de	GGD,	benut	
en	ingezet?

Handreiking	NMF:	Wind	en	zonneparken	realiseren	samen	met	inwoners

Transparante borging  
van landschap en natuur

Handreiking	NMF:	Natuur	&	Landschap	in	de	RES.	Bouwstenen	voor	 
een	natuur-	en	landschaps	inclusieve	energietransitie

Achtergrondinformatie van de Participatiecoalitie
via departicipatiecoalitie.nl/bibliotheek

	 Zijn	de	natuur-	en	landschappelijke	waarden	in	de	regio	inzichtelijk	gemaakt?	
En	welke	(eventuele)	voorwaarden	stelt	de	gemeente	om	deze	te	versterken?

	 Zijn	de	keuzes	voor	het	ruimtegebruik	helder	afgewogen?	

	 Stelt	de	gemeente	voorwaarden	aan	de	landschappelijke	inpassing	en	het	
versterken	van	de	natuurwaarden	bij	gebiedstoewijzing	van	duurzame-
energieprojecten?

	 Is	er	een	monitoringsysteem	dat	de	samenhang	en	opeenstapeling	van	de	
effecten	op	natuur	en	landschap	inzichtelijk	maakt?

	 Zijn	bij	de	landschappelijke	inpassing	de	mogelijkheden	voor	meervoudig	
ruimtegebruik	bekeken?

https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Duurzame-energie-voor-iedereen-NMF.pdf
https://departicipatiecoalitie.nl/wp-content/uploads/2020/07/Lokaal-eigendom-in-beleid-versie-2-juni-2020.pdf
https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/09/Brochure-Duurzame-energie-voor-iedereen-NMF.pdf
https://departicipatiecoalitie.nl/wp-content/uploads/2020/07/Lokaal-eigendom-in-beleid-versie-2-juni-2020.pdf
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https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2020/10/NMF_Publicatie_NatuurenLandschap-LR.pdf
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