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SAMENVATTING 

De gemeente Hardenberg werkt aan de realisatie van de doelstelling op het gebied van 

duurzame energie voor de korte (2020/2023) en de lange termijn (2030) en heeft eind 

december 2016 besloten in te zetten op de uitvoering van extra windenergieprojecten. De 

gemeente wil hiervoor afwegingskaders opstellen, zelf regie nemen en een proactieve rol 

vervullen bij de realisatie van projecten. Voor de lange termijn geldt eenzelfde ambitie. Ingezet 

wordt op een mix van duurzame energie opties en aanvullend extra windenergieprojecten. 

Landelijk en Europees is de ambitie in 2050 een nagenoeg klimaatneutrale energievoorziening.  

 

Figuur 1 Percentage duurzame energie 

 

 

Verkent is de status van duurzame energieprojecten, de ruimtelijke mogelijkheden voor zon en 

wind en een uitwerking is opgesteld voor de onderdelen van het afwegingkader die door de 

gemeenteraad zijn gevraagd: draagvlak, lokaal eigenaarschap en de financiële baten. Het 

onderzoek richt zich op projecten met een relatief grote bijdrage aan de duurzame 

energiedoelstellingen. Tevens vindt er vanzelfsprekend werk plaats op het gebied van 

energiebesparing,  energiemaatregelen op woningniveau, etc. Dat komt hier niet nader aan de 

orde. In de verkenning is rekening gehouden met een gerealiseerde energiebesparing die 

oploopt tot 25% in 2050, conform de gemeentelijke besparingsdoelstelling.  

 

Energieopties/initiatieven 

De verkenning bevestigt het beeld dat er in Hardenberg gewerkt wordt aan de opwekking van 

duurzame energie. Er zijn initiatieven en mogelijkheden voor energie uit biomassa, bijvoorbeeld  

de uitbreiding van bestaande vergistingsinstallaties, het nuttig gebruik van restwarmte (zoals 

van de bedrijven op het Wavin-terrein), windturbines en veldopstellingen voor zon. Daarnaast 

zal de uitrol van bijvoorbeeld zon op dak naar verwachting doorgaan. De verkenning wijst uit dat 

een zekere bijdrage van bestaande concrete initiatieven op het gebied van biomassa en warmte 

voor de korte termijn beperkt is. Dit is bijvoorbeeld het gevolg van het stadium van ontwikkeling 

of onzekerheid over de financiële haalbaarheid. Voor deze initiatieven is er geen directe 
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aanleiding aanvullend beleid te formuleren; het is echter zinvol de voortgang te monitoren en 

waar nodig ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in het verbinden van partijen. Voor de lange 

termijn zijn deze energieopties noodzakelijk om de doelstelling te realiseren, gezien de grote 

omvang van de restopgave. Voor windenergie geldt dat er nog geen concrete initiatieven zijn, 

echter zijn er wel lokale ondernemers en organisaties die dit in overweging hebben of hiervoor 

open staan. Daarnaast zijn er commerciële partijen actief op zoek naar grondposities. De lokale 

partijen hebben niet scherp op welke wijze ontwikkeling kan worden opgepakt maar er is bij 

partijen bereidheid om mee te denken over de lokale invulling en een zorgvuldige ontwikkeling. 

 

In lijn met het raadsbesluit eind 2016 komt naar voren dat de inzet van windenergie is vereist 

om de doelstellingen te realiseren. Er is ruimte en geen twijfel over de financiële 

uitvoerbaarheid.  

 

Figuur 2 Duurzame energie ontwikkeling en opgave 

 

 

Ruimtelijk is verkent welke mogelijkheden er zijn voor windenergie en voor veldopstelling van 

zon. Voornamelijk voor deze energiebronnen geldt dat deze een relevante ingreep in de ruimte 

teweegbrengen  die een belangrijke rol spelen bij de potentie en uitvoering van de 

energiedoelstellingen in de gemeente1. De verkenning is gericht op het verkennen van de 

mogelijkheden uitgaande van de belemmeringen die in acht moeten worden genomen.  

 

Wind: uit de ruimtelijke verkenning komt naar voren dat er op verschillende locaties in 

Hardenberg ruimte is voor windenergie. Dit betreft ruimte voor solitaire windturbines en 

parkopstellingen. Voor de locaties met ruimte voor meerdere windturbines geldt dat er sprake is 

van zes locaties met ruimte voor een windpark bestaande uit circa  5 tot 16 windturbines.  

Verder is op het bedrijventerrein aan de zuidzijde van Hardenberg ruimte voor meerdere 

windturbines afhankelijk van de betrokkenheid van de gevestigde bedrijven. Voor de termijn van 

2023 is de realisatie van een of meerdere locaties haalbaar maar ook vereist om de doelstelling 

 
1 Voor biomassa, bijvoorbeeld in de vorm van vergistingsinstallaties geldt eveneens dat deze een relevante 
invloed op hun omgeving kunnen hebben, bijvoorbeeld vanwege geur en verkeer.  
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te kunnen realiseren. Voor de langere termijn in 2030 zullen naar verwachting additionele  

locaties vereist zijn.  

 

Figuur 3 mogelijkheden windenergie  

 

 

Zon: op het gebied van veldopstelling met zonnepanelen zijn er grootschalige commerciële 

initiatieven in het landelijk gebied, commerciële initiatieven gecombineerd met bestaande 

functies of locaties die tijdelijk vrij zijn en particuliere burgerinitiatieven zoals Lutten Leeft, voor 

het in eigen eigendom opwekking van duurzame energie. Uit de verkenning komt naar voren 

dat voor een significante bijdrage een grote omvang is vereist (ter vergelijk: de energieproductie 

van één windturbine van 3 MW komt overeen met de energieproductie van een veldopstelling 

van 11 ha2) en dat de financiële haalbaarheid van een veldopstelling onzeker is en afhankelijk 

van diverse factoren zoals afstand tot het elektriciteitsnet.  

 

Ruimtelijk is door de gemeente gekeken naar gebieden die in de basis geschikt zijn voor de 

plaatsing van veldopstellingen. Dit betreft de gebieden met uitzondering van gebieden die op 

grond van de ruimtelijke kenmerken of functies geen mogelijkheden bieden voor grootschalige 

opstellingen. De permanente onttrekking van een gebied met bestaande functie weegt daarbij 

zwaar. Zoals de landbouwontwikkelingsgebieden en gebieden waarvan openheid in de 

landschapsidentiteitskaarten is geïdentificeerd als kwaliteit. Op basis van de gebieden die 

vervolgens in de basis geschikt zijn is de kansrijkheid voor veldopstellingen zon in beeld 

gebracht. Daarbij worden bosgebieden, heidegebieden en gebieden met veel opgaande 

 
2 Uitgaande van circa 2.200 vollasturen voor een windturbine van 3 MW en een opgesteld vermogen van 
0,63 MWp per ha voor zon  
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beplanting als niet of minder kansrijk gezien. Per project zal de financiële uitvoerbaarheid 

moeten worden bepaald aangezien op dit moment de business case van een zonnepark slechts 

bij gunstige omstandigheden (korte afstand tot het net, geen bijzonderheden zoals 

archeologische waarden, etc.) haalbaar. In ieder geval voor de langere termijn is een bijdrage 

van veldopstellingen zeker te verwachten. Voor de kortere termijn is het zinvol om bij projecten 

een realisatietermijn vast te leggen teneinde te vermijden dat er vergunde rechten ontstaan die 

belemmerend kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen. De landelijke ervaring met de 

SDE+ is dat dit reëel is; veel projecten die subsidie is toegekend worden niet gerealiseerd door 

de financiële (on)haalbaarheid maar leggen wel beslag op het budget. 

 

Figuur 4  Mogelijkheden zonne-energie 

 

 

Afwegingskader 

De gemeenteraad heeft aangegeven de inzet van de gemeente voor te ontwikkelingen 

projecten zoveel mogelijk te willen richten op projecten die een lokaal karakter hebben, een 

relevante energiebijdrage  leveren en revenuen naar het gebied laten terugvloeien. Een 

afwegingskader voor het verlenen van medewerking is hiervoor gewenst gericht op de 

begrippen draagvlak, lokaal eigenaarschap en financiële baten.  Dit kader is uitgewerkt, waarbij 

de voorkeur en/of medewerking van de gemeente gericht moet zijn op projecten die zoveel 

mogelijk aansluiten bij de uitwerking. 
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Tabel 2 Afwegingskader 

Draagvlak Financieel aantrekkelijk Lokaal eigenaarschap 

Rode lijn in het proces van 

ontwikkeling (werkwijze) 
Omvang van de revenuen  

Inzicht in de verdeling van 

eigendom en zeggenschap 

Ruimte voor betrokkenheid van 

omgeving/belanghebbenden in het 

initiatief (meedoen) 

Zo groot mogelijk deel van de 

opbrengst voor de lokale 

samenleving 

Verhouding aandelen in 

eigendom van de lokale 

samenleving 

Ruimte voor participatie in het 

ontwikkelproces (meepraten) 

Opbrengsten verlaten 

Hardenberg zo min mogelijk 

Verdeling van zeggenschap met 

de lokale samenleving 

Transparant voor en na realisatie 

over proces, status en revenuen 

Verevening van opbrengsten en 

inkomsten in een gebied 

Openheid voor toetreding door 

leden van de lokale samenleving 

Ruimte voor overleg over de 

realisatie en de bedrijfsvoering 

Grondvergoeding is redelijk en in 

verhouding tot de vermeden 

inkomsten (kosten) 

Ruimte voor aanpassing van 

eigenaarschap 

Verdeling van lusten en lasten 
Inzicht in financiële risico’s en de 

verdeling ervan 

Kwaliteit van de organisatie 

(governance) 

 

Samengevat komt dit neer op: 

 Er is zo veel mogelijk ruimte voor inbreng van belanghebbenden in de uitwerking en 

ontwikkeling van een project 

 Er is sprake van een zo groot mogelijk aandeel lokaal eigenaarschap, zoals blijkt uit 

zeggenschap en verdeling van inkomsten en opbrengsten  ten bate van de lokale 

samenleving en lokale maatschappelijke belangen 

 De potentiële baten voor de omgeving zijn zo hoog mogelijk en brengen daarmee balans 

voor de effecten van de ingreep op de omgeving (balans tussen lusten en lasten) 

 

Het kader bevat geen absolute grenzen. Het is wenselijk een afwegingskader te hanteren dat 

ordening qua voorkeur mogelijk maakt en toelaat om rekening te houden met specifieke 

karakteristieken en omstandigheden die bij elk project anders zullen zijn. Een aandachtspunt 

dat in het oog gehouden dient te worden is dat een project uitvoerbaar dient te blijven. Dit 

vereist flexibiliteit van initiatiefnemers en van de omgeving en begrip voor elkaars standpunt, 

beweegredenen en besluiten.  
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Samenvatting resultaten verkenning 

 

Klimaatverandering en energie zijn thema’s die voortdurend in het nieuws zijn.  

De internationale afspraken in Parijs om opwarming van de wereld te beperken zijn een 

belangrijke onderlegger hiervoor. De gemeente Hardenberg heeft ambitieuze doelstellingen op 

het gebied van duurzame energie. Van de huidige 4,5% naar 14% in 2020 doorgroeiend naar 

30% in 2030. De gemeente heeft een verkenning laten uitvoeren naar het potentieel van 

bestaande initiatieven in de gemeente en de ruimte en kansen die er liggen voor duurzame 

energie. Daarbij ligt de focus op meer grootschalige opwekking aangezien dit vereist is om de 

doelstellingen te kunnen realiseren. Het staande beleid ten aanzien van bijvoorbeeld 

energiebesparing, zon op daken, etc. blijft vanzelfsprekend van kracht en nodig, omdat ook dat 

nodig is voor het halen van het eindbeeld; een energieneutrale gemeente.  

 

Groslijst: bijdrage doelstelling 

Binnen de gemeente bevinden zich diverse initiatieven en projecten die in verschillende stadia 

van planvorming of uitvoering zijn. Daarnaast zijn er diverse initiatieven die reeds uitgevoerd of 

vergund zijn. Projecten met een grote kans op realisatie betreffen onder meer de biocentrale in 

Balkbrug, het zonnepanelenveld op bedrijventerrein de Rollepaal en de vijf windturbines op 

grondgebied van de gemeente Hardenberg van Windpark De Veenwieken. 

 

Met verschillende organisaties en initiatiefnemers is gesproken over de status van de 

initiatieven. Het doel van deze verkenning is daarbij om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van 

deze initiatieven, de status en de potentiële belemmeringen. Daarnaast is gesproken over de 

potentie van de maatschappelijke partners van de gemeente (kennis, kunde, draagvlak, etc.), te 

weten de netbedrijven en bestaande burgerinitiatieven/coöperaties. 

 

Biomassa 

Binnen de  gemeente bevinden zich reeds een aantal  grootschalige biomassa installaties (Ane, 

Hardenberg) en aanvullend is één in aanbouw (september 2017 gereed). Daarnaast zijn er 

diverse installaties die bedrijven hebben geplaatst voor de eigen warmtevoorziening. Uit de 

verkenning komt naar voren dat uitbreiding verkend wordt en dat sprake is van nieuwe 

initiatieven. Echter op dit moment is er nog geen sprake van concrete planvorming. Initiatieven 

bevinden zich in de verkennings- of idee fase. Daarbij is de financiële haalbaarheid, naast de 

ruimtelijke inpassing, een belangrijk aandachtspunt dat per project nauwgezet moet worden 

zeker gesteld. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van de biomassa, de schaal van een 

installatie en de mogelijke afzet van de opgewekte energie in de vorm van warmte, elektriciteit 

of gas. Er is een landelijke aanpak geïnitieerd door Campina om monovergisters te realiseren 

bij individuele agrariërs. Ook voor Hardenberg biedt dit kansen,  zij het dat concrete projecten 

nog niet zijn gestart. Uit contact met de agrarische sector komt ook enige terughoudendheid 

naar voren. De ervaringen uit het verleden met biomassa zijn niet altijd positief (stabiliteit van 

het proces, de hoeveelheid werk en de beperkte financiële opbrengst) en de motivatie ligt veelal 

niet bij duurzame energieopwekking maar bij mestverwerking. Voor biomassa liggen duidelijk 

kansen in de gemeente Hardenberg gezien het landelijke karakter en gezien de omvang en 

samenstelling van de agrarische sector. Voor de korte termijn is niet de verwachting dat een 

additionele significante bijdrage kan worden geleverd door het ontbreken van concreet initiatief.  
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Vanuit de netbeheerders komt het beeld naar voren dat de injectie van biogas in het aardgasnet 

een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energietransitie in Nederland. Cogas heeft hier ook 

ervaring mee in Twente (biogasnet netwerk Twente). De injectie van biogas vraagt om het 

opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit. De kosten die hieraan zijn verbonden vereisen een 

schaalgrootte boven boerderijniveau.  

 

Vanuit de provincie Overijssel liggen er concrete ambities voor energie uit biomassa. Er zijn 

partners en marktpartijen actief en er is sprake van een technische ontwikkeling die maken dat 

richting de lange termijn biomassa een bijdrage kan leveren. Vooralsnog is het belangrijk 

contact te houden met initiatiefnemers, de verbinding te leggen, bijvoorbeeld met de 

netbeheerder, en de mogelijkheden te onderzoeken voor de ruimtelijke inpassing van 

uitbreiding of additionele locaties.  

 

Restwarmte/bodemenergie 

Ten aanzien van bodemenergie zijn, grootschalig, geen concrete initiatieven bekend. De 

gemeente heeft in het verleden gemaakt een WKO3-kansenkaart en er zijn diverse installaties 

op gebouwniveau operationeel. Restwarmte uit bedrijfsprocessen kan een bron van energie zijn 

die nuttig kan worden ingezet voor bijvoorbeeld gebouwverwarming. In Hardenberg wordt het 

nieuwe zwembad verwarmd met restwarmte van de bedrijven van het Wavin-terrein. Ook de 

nieuwe sporthal wordt hier waarschijnlijk op aangesloten. Op het terrein bevindt zich een grote 

WKO-installatie en er komt warmte vrij uit bedrijfsprocessen. Deze bedrijven zijn bereidt zich 

langjarig te committeren aan de levering van warmte. Op dit moment zijn er ideeën voor het tot 

stand brengen van warmtelevering. Dit kan bestaan uit een basisvariant waarbij de warmte 

wordt geleverd aan nieuwbouw, bijvoorbeeld het ziekenhuis dat op korte afstand ligt, maar ook 

uitgebreider in de vorm van een warmtenet. Er zijn bedrijven geïnteresseerd in de ontwikkeling 

van een dergelijke installatie en deze hebben ook ervaring met de realisatie van 

restwarmtebenutting. Echter er is nog geen sprake van een concreet projectplan of 

initiatiefnemer. De belangrijkste stap die moet worden gezet is het vastleggen van voldoende 

langjarige afname. De gemeente is in contact met de initiatiefnemers en denkt mee.  

 

Voor de langere termijn is het de verwachting dat restwarmtebenutting een bijdrage kan leveren 

aan de doelstellingen van de gemeente. Daarin kan de gemeente in deze fase met name een 

verbindende rol spelen tussen de verschillende partijen en belangen. Bij de rechtstreekse 

levering van leverancier naar één of enkele gebruikers heeft de gemeente geen andere 

publieke rol dan als vergunningverlener voor buizen. Indien een warmtenet ook voor nieuwbouw 

wordt uitgelegd wordt de rol van de gemeente groter en is een beleidsafweging gewenst in 

relatie tot het verbinden van een warmtenet met huishoudens.  

 

Indien de basis voor een dergelijk project relatief snel wordt gelegd, in de zin dat vraag en 

aanbod met voldoende omvang elkaar vinden is realisatie op een termijn van 5-7 jaar haalbaar. 

Daarmee kan bij een basisuitwerking een bijdrage in de ordegrootte 5-10% van de doelstelling 

worden gerealiseerd voor 2023. 

 

 

 

 
3 Warmte koude opslag: door middel van open of gesloten systemen warmte of koude uit de bodem halen 
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Zon 

Binnen de gemeente zijn diverse initiatieven actief op het gebied van zonne-energie. Er zijn 

initiatieven vanuit lokale coöperaties/burgerinitiatieven. Deze hebben een beperkte omvang van 

zo’n 1-2 ha door de koppeling aan lokale gebruikers en worden vaak opgezet als zogenaamd 

postcoderoosproject. Op dit moment staat het huidige beleidskader geen veldopstellingen toe. 

Indien dit wordt gewijzigd kunnen dergelijke lokale initiatieven naar verwachting binnen een 

periode van 2-4 jaar worden gerealiseerd. De kennis en expertise bij de lokale initiatieven 

verschilt en hierin kan de gemeente, naast  medewerking vanuit de rol als gevoegd gezag, 

mogelijk ondersteuning bieden in de vorm van projectmanagement of een financiële bijdrage 

conform het principe van revolverende investeringen. De bijdrage aan de doelstellingen voor de 

korte en de lange termijn is beperkt tot enkele procenten.  

 

Ook zijn meer grootschalige initiatieven bekend. Voor een deel betreft dit locaties die reeds in 

gebruik zijn en gecombineerd kunnen worden met zon, zoals een stortplaats. De potentie 

hiervoor is onzeker maar zal voor de lange termijn naar verwachting een bijdrage leveren. De 

bijdrage is onzeker omdat de business case voor zonprojecten bijzonder mager is. Dat betekent 

dat alleen locaties met een bijzonder goede (lees: kort) verbinding naar het stroomnet haalbaar 

zijn. Alternatief is om de opstelling sterk te vergroten zodat het schaalvoordeel de aanleg van 

een aansluiting op grotere afstand mogelijk maakt. Dit vereist veldopstellingen in het landelijk 

gebied. Daarbij is het echter duidelijk dat op dit moment de business case voor commerciële 

partijen slechts marginaal ruimte hebben om baten voor de omgeving (fonds/participatie) te 

genereren.  

 

Vanuit de agrarische sector is aangegeven dat er nog veel ongebruikt potentieel op agrarische 

daken ligt. Dit is soms niet rendabel als gevolg van de noodzakelijke aanpassing aan de 

elektriciteitsaansluiting. Zowel de sector als de netbedrijven zijn echter bereid hier met de 

gemeente nader naar te kijken. Voor de langere termijn wordt een gestage groei van zon op 

deze daken verwacht. 

 

Wind 

Op dit moment zijn geen windturbines operationeel binnen de gemeente Hardenberg. Recent is 

voor 5 windturbines een vergunning verleend (de Veenwieken). De voorbereidingen voor de 

bouw zijn gaande bij de initiatiefnemers en het is de verwachting dat het windpark voor 2020 

operationeel is aangezien het windpark vorig jaar SDE+ heeft toegekend gekregen. Deze 

ontwikkeling is derhalve zeker. 

 

Een verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden laat zien dat er ook op andere locaties binnen 

de gemeente Hardenberg ruimte is voor windenergie. Verspreid door de gemeente bevinden 

zich locaties met een potentieel van 1-2 tot meer dan 10 windturbines. Voor windenergie geldt 

dat het aannemelijk is dat dit financieel uitvoerbaar is, zoals ook de planvorming inzake de 

Veenwieken uitwijst. De schaal van een windpark en van de windturbines is daarbij 

vanzelfsprekend van invloed.  

 

Er zijn in delen van de gemeente grondeigenaren of organisaties die open staan voor de 

realisatie van windenergie. Concreet gedefinieerde initiatieven zijn echter nog niet aanwezig. 

De potentie voor lokaal initiatief is aanwezig. Echter, de ontwikkeling daarvan vereist expertise, 

tijd en middelen die vaak niet aanwezig zijn. Diverse lokale initiatiefnemers staan daarbij open 
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voor lokaal eigenaarschap en participatie en stellen ondersteuning of zelfs regie vanuit de 

gemeente op prijs om tot planvorming te komen. Zowel als het gaat om de meer technische 

uitvoering van planvorming, besluitvorming e.d. als om het proces en het inrichten van 

draagvlak.  

 

Naast lokale initiatieven zijn er ook commerciële organisaties actief. Navraag leert dat ook zij 

kansen zien voor windenergie. Als het gaat om participatie dan wordt in beginsel verwezen naar 

de gedragscode van de windenergiebranche. Hierin is een financiële ruimte van 0,40-0,50 

eurocent/MWh/jaar aangehouden voor participatie. Dit vertaalt zich ruwweg naar een € 2.500-

3.500 per windturbine jaarlijks.  

 

De realisatie van windenergie vereist selectie van locaties om nader uit te werken en op deze 

locaties onderzoek ten behoeve van het besluitvormingsproces. Rekening moet worden 

gehouden met een doorlooptijd tot realisatie van minimaal 5 jaar waarmee een bijdrage aan de 

doelstelling van 2023 en 2030 realistisch is indien projecten tijdig worden gestart. Met 

windenergie kan een groot deel of de volledige doelstelling met zekerheid worden gerealiseerd. 

Met 1 centrale of 3 kleine locaties  kan dit reeds worden bereikt.  

 

Vervolg 

De doelstellingen van de gemeente ten aanzien van duurzame energie zijn haalbaar voor de 

termijn van 2023 en verder. De doelstelling voor 2020 waarschijnlijk niet vanwege de 

doorlooptijd voor grootschalige duurzame energieprojecten. Voor de korte termijn is door de 

ontwikkeling van windenergie met zekerheid de doelstelling te realiseren; binnen het kader van 

financiële aantrekkelijkheid, draagvlak en lokaal eigenaarschap. De termijn van de ambitie en 

de gestelde randvoorwaarden in het kader maken dat een doelgerichte en zorgvuldige 

uitvoering noodzakelijk is. Op projectniveau zijn diverse organisatievormen mogelijk; de 

voorbeelden hiervan zijn bekend en de inzet is project specifiek. De gemeente kan daarbij 

projecten ondersteunen door bijvoorbeeld middelen om expertise in te schakelen. Het ligt voor 

de hand dit te doen aan de hand van een revolverend fonds. Dit maakt het mogelijk middelen 

voor ontwikkeling beschikbaar te stellen die later weer terug komen. Omdat de eerste fasen van 

een ontwikkeltraject ook meteen het meeste risico kent ligt het voor de hand dat gebruik van 

een dergelijk fonds volgt op een beoordeling van het project, op basis van een 

ontwikkelovereenkomst plaatsvindt en dat, bij realisatie de bijdrages in meervoud worden 

terugbetaald. Dit laatste is noodzakelijk voor het revolverende karakter aangezien niet alle 

projecten doorgang zullen vinden of in hetzelfde tempo.  

 

Om de doelstelling te bereiken voor de korte termijn en met het oog op de lange termijn is het 

raadzaam meerdere projecten te starten/ondersteunen. Niet alle projecten zullen uiteindelijk 

doorgaan zoals aangegeven maar de planning van projecten wordt beïnvloedt door factoren of 

ontwikkelingen die nu nog niet bekend zijn. Het ligt voor de hand dat de gemeente de 

bevoegdheid voor de ruimtelijke inpassing op zich neemt. Voor windenergie ligt deze bij de 

provincie boven de 5 MW, deze kan worden teruggelegd bij de gemeente. Gezien het 

provinciale beleid en het gewenste afwegingskader ligt het primaat echter bij de Hardenbergse 

raad. 

 

In de conclusies hiervoor zijn concrete vervolgstappen benoemd voor het afwegingskader, 

wind- en zonprojecten.  
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 INLEIDING 1

 Inleiding 1.1

De gemeente Hardenberg heeft een concrete en haalbare doelstelling voor een aandeel 

duurzame energie van 14% in 2020 en ambitieuze doelstellingen voor de verdere ontwikkeling 

van dit aandeel naar 20% in  2023 met een ondergrens van 16% zoals dat ook in het landelijke 

Energieakkoord is bepaald en 30% in 2030. Met deze doelstellingen neemt de gemeente 

Hardenberg verantwoordelijkheid voor haar bijdrage aan het beperken van de uitstoot van 

broeikasgassen die vrijkomen bij het verbruik van fossiele energiebronnen en aan het beperken 

van de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen (energievoorzieningszekerheid).  In de 

periode na 2030 is te verwachten dat er een verdere groei plaats vindt aangezien het Rijk en 

Europa op basis van het klimaatakkoord in Parijs streven naar een nagenoeg volledig 

duurzame energievoorziening in 2050. 

 

De doelstellingen vereisen een gerichte inzet van de gemeente aangezien deze niet autonoom 

tot stand komt. Met name op het gebied van de ruimtelijke ordening is de bevoegdheid van de 

gemeente een belangrijk instrument. 

 

De gemeente heeft reeds een gerichte aanpak voor het realiseren van deze doelstellingen. 

Onder meer in de bebouwde omgeving gericht op energiebesparing.  Daarnaast wil de 

gemeente additioneel gericht initiatieven die een relevante bijdrage aan de opwekking van 

duurzame energie in de gemeente kunnen leveren stimuleren. Waar nodig kan zij dit zelf 

initiëren. Om dit goed te kunnen faciliteren is inzicht nodig in de kansen voor duurzame energie 

en kansrijke initiatieven binnen de gemeente. Dit betreft bestaande initiatieven maar in potentie 

ook nieuwe initiatieven.  

 

Ten aanzien van de kansen die er zijn geldt dat de gemeente het van belang acht dat bij  

initiatieven van een bepaalde omvang die invloed op de omgeving uitoefenen aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan ten aanzien van lokaal eigenaarschap, participatie en draagvlak.  

Ten einde draagvlak of acceptatie te verwerven.  

 

Deze rapportage betreft een tweetal onderdelen: 

 Kansrijke initiatieven: een overzicht van de kansrijke initiatieven, de haalbaarheid hiervan 

en de eventuele barrières die een bedreiging vormen voor het slagen van deze 

initiatieven. Tenslotte wordt een handelingsperspectief voor de gemeente geschetst. 

 Aanzet voor kaders ten aanzien van genoemde voorwaarden 

 

De gemeente heeft een set aan beleidsinstrumenten tot haar beschikking die zij kan inzetten. 

Aanvullend heeft de gemeente ook formele bevoegdheden op grond van met name de wet 

ruimtelijke ordening ten aanzien van de ruimtelijke inpassing van productie installaties.  

 

De gemeente kan de energietransitie niet alleen realiseren maar werkt hierin samen met andere 

partijen uit de samenleving. In de rapportage wordt tevens ingegaan op de rol die 

maatschappelijke partners van de gemeente kunnen spelen bij de energietransitie en met name 
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de kansrijke initiatieven. Een belangrijke aanleiding hiervoor is gelegen in de wens van de 

gemeente om meerwaarde voor de lokale samenleving te realiseren in combinatie met de 

energietransitie. 

 

 Leeswijzer 1.2

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie geschetst waaronder de status van bestaande 

projecten. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de potentie voor wind en zon in de 

gemeente Hardenberg. In hoofdstuk 4 wordt stil gestaan bij de partners van de gemeente en in 

hoofdstuk 5 op de mogelijke invulling van het afwegingskader dat kan worden gehanteerd door 

de gemeente bij haar inzet. Tenslotte wordt afgesloten met een hoofdstuk ten aanzien van het 

potentiële vervolg.  
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 DOELSTELLING EN KANSEN 2

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie voor de gemeente, de kenmerken van de 

gemeente en de kansen die dit biedt voor duurzame energie en de projecten die op de groslijst 

staan vermeldt.  

 

 Doelstelling en huidige situatie 2.1

Op dit moment is het aandeel duurzame energie in de gemeente Hardenberg circa 4,5%. 

Recent heeft besluitvorming plaatsgevonden over windpark De Veenwieken ten zuiden van 

Dedemsvaart met een opgesteld vermogen van 11,5 MW en in Balkbrug is de bouw van een 

biomassaverbrandingsinstallatie vergevorderd die elektriciteit produceert en warmte gaat 

leveren aan de naastgelegen melkfabriek. De realisatie van deze projecten leidt ertoe dat het 

aandeel duurzame energie toeneemt naar circa 9% in 2020. 

 

Als doelstelling geldt een ambitie van 14% in 2020 in lijn met de Europese taakstelling voor 

Nederland. Voor de langere termijn is een doorgroei naar 20% in 2023 (met een minimum van 

16%) en 30% in 2030 als doel gesteld.  

 

Voor de korte termijn, tot 2020, betekent dit een additionele toename van 5% en een relatief 

stevige doorgroei richting 2030.  De doelstelling voor 2023 is een tussendoelstelling die aansluit 

op de doelstelling uit het nationale Energieakkoord dat tussen maatschappelijke organisaties is 

gesloten in 2013. Separaat heeft de gemeente doelstellingen op het gebied van 

energiebesparing in de vorm van 25% reductie ten opzichte van heden. Voor de analyse is als 

uitgangspunt aangenomen dat dit in 2050 bereikt dient te zijn. 

 

Figuur 2.1 Overzicht duurzame energie Hardenberg 
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Op provinciaal niveau zijn door de provincie Overijssel recent (1 februari 2017) nieuwe kaders 

vastgesteld voor duurzame energie in het beleidskader NEO; Nieuwe Energie Overijssel. De 

provincie streeft naar de opwekking van 20% duurzame energie in 2023. NEO bevat diverse 

onderdelen om tot realisatie van deze doelstelling te komen. Als het gaat om duurzame 

energieopwekking zijn dit: 

 Plaatsing van 1.000 ha aan zonnepanelen, waarvoor 400 ha op daken 

 120 MW aan windenergie (85,5 MW aan opgesteld vermogen wind, conform de reeds 

bestaande doelstelling) met een additioneel vermogen van 10 MW op 

bedrijventerreinen en 25 MW door extra stimulerende maatregelen) 

 Ruim 200 bio energie installaties (70 kleine mestvergisters, 1 pyrolyse fabrieken 130 

houtgestookte installaties)   

 Bodemenergie: 2-4 geothermieprojecten 

 

De provincie wil deze doelstellingen in samenwerking met de Overijsselse gemeentes 

realiseren. Naast de inzet op duurzame energie bevat het programma een breed scala aan 

andere maatregelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van energiebesparing, elektrisch vervoer, etc. De 

totale mix, waaronder genoemde duurzame energietechnieken, worden nodig geacht om de 

provinciale doelstelling te realiseren. Bij het programma is een investeringsvoorstel van EUR 40 

miljoen vastgesteld.  

 

 Situatieschets 2.2

De gemeente Hardenberg heeft een relatief grote oppervlakte en wordt gekenmerkt door een 

buitengebied dat grotendeels agrarisch van aard is. De Vecht stroomt door de gemeente en er 

zijn diverse bosgebieden die ook deels onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

Op dit moment bevinden zich diverse duurzame energie installaties binnen de gemeente en dit 

betreft grofweg 144 TJ aan duurzame energie. Het energieverbruik exclusief verkeer en vervoer 

(2015) betreft ongeveer 4.230 TJ per jaar4. De opwekking van additioneel 5% aan hernieuwbare 

energie betekend een opgave  die zich grofweg vertaald naar de jaarlijkse energieproductie van 

8 moderne windturbines van 3 MW of 70 ha aan zonnepanelen.  

 

In de gemeente Hardenberg is ruimte voor duurzame energieopwekking. De volgende bronnen 

te onderscheiden:  

 Windenergie 

 Zonne-energie 

 Waterkracht 

 Bodemenergie (geothermie) 

 Gebruik van restwarmte 

 Biomassagebruik 

 

Gezien de geografische kenmerken van de gemeente is het voor deze rapportage niet zinvol 

om nader stil te staan bij de inzet van waterkracht gezien de beperkte stroomsnelheid en 

hoogteverval in de Vecht.  

 
4 In deze data zitten een omissie als het gaat om het energieverbruik van de commerciële dienstverlening. 
Voor de rapportage wordt echter uitgegaan van de waarde uit de monitor. 
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Voor deze rapportage wordt nader verkent wat de bijdrage kan zijn van bestaande initiatieven 

op het gebied van biomassa en warmte en de potentie voor opwekking door middel van zonne-

energie en windenergie.  

 

Overige technieken of maatregelen, zoals energiebesparing, zullen eveneens noodzakelijk zijn 

in de energietransitie, echter gezien de wens om voor de termijn tot 2023 en 2030 meters te 

maken ligt de aandacht in deze verkenning vooralsnog op genoemde technieken en initiatieven. 

Overige technieken, zoals de inzet van geothermie, vereisen een concrete aanleiding, 

bijvoorbeeld in een bijzonder grote warmtevraag (zoals voor een kassencomplex). De 

gemeente staat hier vanzelfsprekend voor open vanuit de ambities voor de langere termijn. 

Gezien de complexiteit van bijvoorbeeld geothermie is er nu geen directe aanleiding vanuit 

bestaande initiatieven of bekende kansen om de aandacht hier op te richten.  Overige inzet en 

maatregelen staan dan ook los van onderhavige rapportage maar blijven vanzelfsprekend 

nuttig, wenselijk en ook noodzakelijk om richting de lange termijn doelstellingen te realiseren.  

 

 Invulling doelstelling 2.3

De opgave die de gemeente heeft voor de periode tot en met 2020, 2023 en 2030 is te vertalen 

naar een specifieke hoeveelheid energie die duurzaam moet worden opgewekt. Uitgaande van 

een jaarverbruik van circa 4.230 TJ geldt dat op dit moment iets meer dan 140 TJ duurzaam 

wordt opgewekt5 . Het is de verwachting van de gemeente dat met de realisatie van windpark 

de Veenwieken en de biocentrale in Balkbrug in 2017 tot een productie van circa 9% komt.  

 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de doelstelling kan worden gerealiseerd met 

grootschalige duurzame energieproductie is deze, evenals voor de korte termijn, vertaald naar 

de hoeveelheid duurzame energie zonder rekening te houden met significante 

energiebesparing, het aantal windturbines of ha aan zonneparken in tabel 2.2. Figuur 2.2 geeft 

ten opzichte van de doelstelling de grootte van de opgave weer. 

 

Figuur 2.2 Opgave duurzame energie 

  

 
5 Op basis van de klimaatmonitor. Daarbij zijn verkeer vervoer buiten beschouwing gelaten en voor het 
aandeel duurzame energie houtkachels bij particuliere huishoudens 
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Tabel 2.1 Vertaling opgave naar duurzame energieopties ten opzichte van heden 

Jaartal 2020 2023 2030 

Additionele opgave duurzame 

energie 
193 TJ (14%) 446 TJ (20%) +869TJ (30%) 

Equivalent    

Indicatie aantal windturbines 8 turbines 19 turbines 37 turbines 

Indicatie Ha zonnepark 95 ha zon 220 ha zon 425 ha zon 

 

De getallen zijn totalen en houden derhalve geen rekening met de groei van het aandeel 

duurzame energie (bijvoorbeeld de 869 TJ  duurzame energie of 425 ha zon in 2030 is het 

totaal). De aantallen windturbines of hectare zonneparken zijn een globale inschatting waarbij 

nog geen rekening is gehouden met een doorgaande trend in de technische prestaties van 

windturbines  of zonnepanelen. Het benutten van dat potentieel hangt ook af van de uitvoering.  

Bijvoorbeeld het type windturbine of zonnepaneel, de opstelling van zonnepanelen, eventuele 

beperkingen vanuit de omgeving, etc.   

 

De ordegroottes van de turbines zijn bepaald op basis van een opbrengst van een turbine met 

een vermogen van 3 MW en 2.200 vollasturen per jaar6, voor grotere turbines kan van een 

hogere productie uit worden gegaan. Voor zon is uitgegaan van een productie van 0,63 

MWh/MWp per hectare zon per jaar. Dit komt ongeveer overeen  met de dichtheid van 

zonneparken zoals die op Ameland. Deze cijfers wijken in beperkte mate af van eerdere 

aantallen omdat voor zon van een iets lagere productie per hectare is uitgegaan voor deze 

rapportage en voor wind van een 3 MW turbine terwijl bijvoorbeeld windpark de Veenwieken 

een turbine met een vermogen van 2,3 MW realiseert.  

 

Uit de vergelijking komt naar voren dat voor de korte termijn tot en met 2023 met zo’n 220 ha 

zon of 19 windturbines de doelstelling is te realiseren en voor de langere termijn een doorgroei 

naar zo’n 425 ha zon of 37 windturbines. Zoals aangegeven betreft dit nadrukkelijk 

ordegroottes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Het aantal vollasturen is een rekenmethode om de jaarproductiebepalen maar zegt niks over het aantal 
bedrijfsuren. Het is de theoretische omrekening van de energieproductie per jaar gedeeld door het nominale 
(maximale) vermogen. 
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 Autonome ontwikkeling 2.4

In de verkenning wordt onderzocht wat de potentie van bestaande initiatieven is. Omdat de 

gemeente niet volledig zicht heeft op alle initiatieven en er ook op kleinere schaal duurzame 

energie wordt opgewekt, denk aan zonnepanelen op daken van inwoners is een scenario 

analyse gemaakt waarin een autonome ontwikkeling (groei) voor zon, biomassa en het gebruik 

van warmte/koude uit de omgeving (bodem/lucht/oppervlaktewater/restwarmte/-koude), zoals 

door middel van warmtepompen, is verondersteld. Hieruit volgt dat aangenomen kan worden 

dat het aandeel duurzame energie ook toeneemt op grond van een autonome ontwikkeling.  

 

Voor wind is vooralsnog geen autonome groei veronderstelt op grond van de opdracht naar de 

potentiële bijdrage van wind.  

 

Door uit te gaan van autonome groei is tevens rekening gehouden met realisatie van bestaande 

initiatieven zoals zonneparken bij dorpen, gebruik van restwarmte van Wavin of het realiseren 

van additionele bio-energiecentrales. Vanzelfsprekend is het daarbij relevant welke groei 

jaarlijks realistisch is te verwachten, waarbij ook de realisatie van individuele projecten met een 

grote bijdrage zijn verdisconteerd.  

 

Twee scenario’s zijn in beeld gebracht. In de volgende tabel is aangegeven welke 

uitgangspunten hiervoor zijn gehanteerd.  

 

Tabel 2.2 Uitgangspunten scenario’s 2050 

Onderdeel Uitgangspunt Opmerking 

Energiebesparing 25% in 2050 t.o.v. 2017 Geleidelijke toename 

Windenergie Invulling restopgave 

Op basis van circa 2.200 vollasturen per jaar ter 

indicatie. Windpark De Veenwieken gebouwd in 

2020 

Zonne- energie Jaarlijkse groei 5%7  Opgesteld in 2017 circa 40 TJ jaarproductie 

Bio-energie Jaarlijkse groei 5 of 2%7 
Opgesteld in 2017 circa 72 TJ jaarproductie en 

Biocentrale Balkbrug in 2018 

Omgevingsenergie 

(lucht/bodem/water) 

en restwarmte 

Jaarlijkse groei 5 of 2%7 Opgesteld in 2017 circa 29 TJ jaarproductie 

 

In de volgende twee grafieken zijn deze scenario’s weergegeven. Voor de verschillende jaren is 

de restopgave bepaald op basis van het verschil tussen de doelstelling en de duurzame 

energieproductie. De grafieken laten restopgaves zien voor de verschillende jaren. De opgave 

voor 2020 komt overeen met de jaarproductie van 5 windturbines; dit verschilt niet aangezien 

nog maar beperkte groei heeft kunnen plaatsvinden ten opzichte van 2017. Voor 2030 ontstaat 

een verschil: de restopgave komt overeen met de jaarproductie van 20-24 turbines en voor 

2050 is dit verschil nog groter (73-101 windturbines). Indien dit voor additionele hectares zon 

wordt onderzocht leidt dit tot vergelijkbare inzichten.  

 

 
7 Ten opzichte van het voorgaande jaar. 
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Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat de benutting van restwarmte ook 

onderdeel kan zijn van de energiebesparingsdoelstelling van 25%. De scenario’s kennen 

derhalve in feite een dubbeltelling doordat zowel energiebesparing als benutting van restwarmte 

wordt verondersteld. Indien dit achterwege blijft is de opgave groter (ordegrootte equivalent 2-3 

windturbines). 

 

De vertreksituatie, het huidig aandeel duurzame energie, is bepaald op basis van informatie uit 

de klimaatmonitor. Binnen de gemeente wordt jaarlijks reeds circa 40 TJ aan energie uit zon 

opgewekt en zijn er diverse bedrijven die gebruik maken van bio-energie. Een aantal 

houtverwerkende bedrijven verwarmt haar gebouwen met de verbranding van resthout uit de 

productie. In de Vecht is een kleine waterkrachtcentrale bij stuw de Haandrik. Deze is op dit 

moment echter niet operationeel.  

 

Grafiek 2.1 Scenario’s 2050  

 

Zon+5%/ Bio-energie en warmte +2%              Zon/Bio-energie en warmte +5% 
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 POTENTIE DUURZAME ENERGIE 3

In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij de potentie binnen de gemeentegrenzen voor de 

opwekking door middel van wind en zon en op de stappen die gevolgd moeten worden om tot 

realisatie te komen. Vervolgens wordt ingegaan op de status van de meest relevante projecten 

die potentieel een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de doelstellingen 

van de gemeente. 

 

 Potentie wind 3.1

Opwekking van energie door middel van windturbines levert in potentie een grote bijdrage aan 

de realisatie van duurzame energiedoelstellingen. Een windturbine met een geïnstalleerd 

vermogen van circa 3 MW levert bij een 2.200 vollasturen circa 6.600 MWh/jaar op. Een 

productie die overeenkomt  met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van zo’n 2.000 huishoudens. 

De opbrengst is voor een belangrijk deel afhankelijk van de grootte van de windturbines 

(ashoogte en rotordiameter). Voor de verkenning is uitgegaan van een gangbaar vermogen en 

opbrengst. In algemene termen geldt dat de energieopbrengst van een windturbine sterk 

samenhangt met de grootte van een windturbine aangezien de opbrengst evenredig is met het 

kwadraat van de rotordiameter en de derde macht van de gemiddelde windsnelheid die 

toeneemt bij een grotere hoogte (= ashoogte).  

 Ruimte voor windenergie 3.1.1

Voor de plaatsing van windturbines dient rekening te worden gehouden met de bestaande 

functies in de gemeente, zoals de aanwezigheid van woningen, hoge druk aardgasleidingen 

maar ook van natuurgebieden.  Er is een verkenning uitgevoerd in de vorm van een quick scan 

om op basis van harde belemmeringen en aandachtspunten mogelijke locaties te identificeren 

waar de plaatsing van windturbines mogelijk is.  Dit betreft een separate rapportage. 

 

De verkenning wijst uit dat er op diverse locaties binnen de gemeente Hardenberg 

mogelijkheden zijn voor de realisatie van windenergie. De omvang aan windenergie, in aantal 

windturbines maar ook in opgesteld vermogen, kan indicatief worden bepaald. Dit is indicatief 

omdat bij de nadere detaillering kan worden bepaald welke woningen en objecten van 

betrokken initiatiefnemers zijn en derhalve geen beperkingen opleveren, onderzoek plaatsvindt 

naar bijvoorbeeld de ecologische effecten  maar ook naar de gewenste opstelling vanuit de 

landschappelijke effecten. Dit kan van invloed zijn op het aantal windturbines of de grootte van 

de windturbines. Voor alle locaties geldt dat deze in de basis geschikt zijn voor de plaatsing van 

windturbines. 

 

In de volgende figuur zijn op kaart de belemmeringen die zijn betrokken bij het bepalen van de 

potentie voor windenergie in de gemeente Hardenberg weergegeven. Dit leidt tot een overzicht 

van gebieden met ruimte die in feite als kansenkaart kan worden gezien.  

 

De verkenning laat een aantal inhoudelijke bijzonderheden zien die hierna zijn toegelicht. 

 

Laagvliegroute 

De laagvliegroute van Defensie vormt een belangrijke beperking vormt voor de realisatie van 

windenergie. Onder de laagvliegroute kunnen redelijkerwijs geen windturbines worden geplaatst 
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vanwege de hoogtebeperking aangezien vliegtuigen tot 75 m boven maaiveld mogen vliegen. 

Navraag bij het ministerie van Defensie wijst uit dat deze route op dit moment niet wordt benut 

maar dat deze wel in stand wordt gehouden.  

 

Natuur 

Nabij Natura 2000-gebied Engbertsdijkvenen is ruimte voor de realisatie van windenergie. De 

effecten van activiteiten buiten Natura 2000-gebieden op de doelstellingen en functies van deze 

gebieden moeten worden beoordeeld op grond van de zogenaamde externe werking. In dit 

geval betreft dat bijvoorbeeld de doelstelling voor de kraanvogel. Deze foerageert buiten het 

Natura 2000-gebied en bij een ontwikkeling zal rekening met de effecten op deze soort moeten 

worden gehouden, bijvoorbeeld in de opstelling of door mitigerende maatregelen. Dit betekent 

dat bij de uitwerking nauwgezet ecologisch onderzoek vereist zal zijn.  

 

Ten tweede is te zien dat delen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) potentie bieden voor 

windenergie, bezien vanuit de overige aspecten. Een van de grootste gebiedseigenaren van 

gebieden binnen NNN, Staatsbosbeheer, heeft in algemene zin aangegeven dat zij open staan 

voor de plaatsing van windturbines op terreinen die zij in beheer hebben. Staatsbosbeheer 

heeft aangegeven het van belang te vinden als grootgrondeigenaar en zelfstandig 

bestuursorgaan een bijdrage aan de energietransitie in Nederland te leveren. Staatsbosbeheer 

geeft daarbij aan het van belang te achten dat bij een eventuele ontwikkeling nadrukkelijk de 

effecten op natuurwaarden, recreatiemogelijkheden te beoordelen en middelen te genereren 

voor gebiedsontwikkeling, recreatie en natuurwaarden. NNN is op grond van provinciaal beleid 

op dit moment niet beschikbaar voor de plaatsing van windenergie. Er vindt echter onderzoek 

plaats om te beschouwen of er ruimte kan komen om de mogelijkheden afhankelijk te maken 

van de daadwerkelijk te verwachten effecten.  

 

Figuur 3.1 Potentie windenergie 
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Verdrag van Meppen 

De grenszone van de gemeente kent eveneens mogelijkheden voor windenergie. Deze 

mogelijkheden worden beperkt door het verdrag van Meppen die bepaald dat in de grenszone 

geen bebouwing is toegestaan. Het verdrag komt uit 1824 maar is op verschillende momenten 

aangepast of delen zijn buiten werking gesteld. Afwijking van deze beperking is mogelijk maar 

vereisen instemming van het Rijk en van Duitsland.  

 

Op een andere locatie in Nederland is dit vraagstuk opgekomen. Het betreft de gemeente 

Emmen. Uit navraag komt naar voren dat de nationale overheden van Nederland en Duitsland, 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Bundes Auslandesministerium, de bevoegde 

overheden. Het ministerie heeft daar aangeven dat een wijziging of ontheffing van het verdrag 

is niet eenvoudig, echter indien regionale overheden en lokale overheden dit wensen 

ondersteunt het ministerie de realisatie van een afwijking op het verdrag. Een nadere juridische 

analyse op de werking van het verdrag is nuttig. 

 

Potentieel 

De gevonden locaties bieden ruimte voor opstelling van ongeveer 4 tot 20 of meer windturbines. 

Op basis van de uitgevoerde quickscan is vast te stellen welke aantallen windturbines te 

realiseren zijn. Bij de ontwikkeling van een windpark kan overigens onderzocht worden of 

grotere aantallen mogelijk zijn door optimalisaties (kleinere tussenafstanden bijvoorbeeld) of dat 

een hoger geïnstalleerd vermogen bereikt kan worden met turbines met een groter vermogen of 

energieproductie. In de rapportage is voor de gebieden met de meeste ruimte op basis van de 

gehanteerde harde belemmeringen het aantal turbines indicatief bepaald. Uitgaande van een 

logische opstelling8 zijn aantallen bepaald op basis van algemene uitgangspunten ten aanzien 

van grootte en tussenafstanden, om inzicht te verschaffen in de potentie. Deze verkenning laat 

zien dat de aantallen windturbines voor de kleinste locatie varieert van 4-7 windturbines (circa 

12-21 MW) en de grootste circa 8-20 windturbines (24-60 MW). Daarnaast kunnen windturbines 

vrijstaand of per twee worden gerealiseerd op een groot aantal locaties en zijn er mogelijkheden 

op de bedrijventerreinen binnen de gemeente. Voor bedrijventerrein De Nieuwe Haven betreft 

dit bijvoorbeeld in potentie 2-4 windturbines.  

 

De daadwerkelijke ruimte die beschikbaar is kan beperkt worden door specifieke 

omstandigheden maar ook groter indien lokale eigenaren betrokken worden. Voor de invulling 

zullen de gebruikelijke kaders die de gemeente hanteert ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit 

van belang zijn. Bijvoorbeeld vanuit het aspect landschap kan er invloed zijn op het aantal 

turbines omdat een logische opstelling wenselijk is. Er zijn geen locaties in de gemeente 

Hardenberg die dermate groot zijn dat hier de realisatie van een zogenaamd Rijksproject van 

100 MW of meer kan worden gerealiseerd.  

 

Er zijn 6 gebieden binnen de gemeente waar een windpark van enige omvang kan worden 

gerealiseerd. Het benutten van deze locaties maakt het mogelijk om het grootste deel van de 

doelstelling voor 2030 met windenergie te realiseren door 3-4 windparken te realiseren, 

afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de locaties.  

 
8 Vanuit landschappelijke overwegingen zijn verschillende modellen mogelijk: lijnen en clusters zijn logische 
modellen maar een vrij patroon (geen patroon) wordt vanuit het aspect landschap soms ook geadviseerd. 
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 Proces ontwikkeling 3.1.2

De ontwikkeling van een windpark kent een aantal stappen die deels parallel kunnen worden 

opgepakt. In de volgende tabel zijn de stappen weergegeven. Per stap is daarbij aangegeven 

welke keuzes gemaakt worden. Deze keuzes bieden kansen voor initiatiefnemers om het 

project optimaal vorm te geven en om belanghebbenden te betrekken, voor zover deze niet 

reeds onderdeel zijn van het initiatief. Qua formele besluitvorming zijn de belangrijkste publieke 

besluiten: 

 Bestemmingsplan 

 Omgevingsvergunning voor bouw en milieu 

 

Onderdeel van de voorbereidingen voor besluitvorming is, voor windparken van enige omvang, 

het opstellen van een m.e.r.-beoordeling waarin wordt beoordeeld of er aanleiding is een 

milieueffectrapportage (MER) op te stellen. Vaak wordt deze stap ook overgeslagen en direct 

besloten een MER op te stellen, aangezien dit milieu informatie  biedt om keuzes te maken en 

de inhoudelijke informatie is vereist voor de gewenste besluiten.  

 

Additioneel kunnen vergunningen vereist zijn afhankelijk van de specifieke kenmerken van een 

project, zoals een vergunning of ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming of een 

watervergunning.   

 

 

  

 

 

 

 

 

Voor de doorlooptijd van initiatief tot realisatie is een doorlooptijd van circa 4-8 jaar in acht te 

nemen. Dit is sterk afhankelijk van de aanpak, betrokkenheid van de omgeving en eventuele 

inhoudelijke belemmeringen blijkt uit de praktijk maar ook van eventuele juridische procedures. 

Bijvoorbeeld voor het benutten van de ruimte langs de N36 in NNN betreft afwijking van 

provinciaal beleid vereist hetgeen tot een langere doorlooptijd zal leiden aangezien hiervoor de 

medewerking van de provincie Overijssel is vereist.   

 

Gedurende de verschillende stappen in de ontwikkeling zijn er keuzemogelijkheden die van 

invloed zijn op: 

 De energieproductie 

 De effecten op de omgeving (zoals landschap en slagschaduw) 

 De financiële revenuen . 

 

De mate waarin deze onderdelen beïnvloedt kunnen worden is afhankelijk van de aanpak van 

de gemeente en de initiatiefnemers en de fase waarin het project zich bevindt. Hoe concreter 

een project is geworden, des te kleiner de ruimte voor het maken van invloedrijke keuzes.  

 

Gedurende de ontwikkeling is een business case één van de instrumenten om keuzes te 

maken. Aan de ene kant omdat er een zakelijke rechtvaardiging moet zijn voor het initiatief: er 

In algemene termen geldt dat de waardeontwikkeling in de eerste fasen van een ontwikkeling het grootst 

is omdat de mate van zekerheid dat een project wordt gerealiseerd toeneemt. Heel basaal komt het erop 

neer dat het risico dat een euro die in de initiatieffase wordt besteed terugkomt kleiner is dan op het 

moment dat vergunningen zijn verleend en subsidie is toegekend. Er zijn vanzelfsprekend nog steeds 

risico’s (zoals vertraging in de bouw) maar deze risico’s zijn overzichtelijker en beter te mitigeren.  
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moet uitzicht zijn en blijven op een rendabel project. Aan de andere kant omdat keuzes van 

invloed kunnen zijn op de business case. De grootte van een turbine kan bijvoorbeeld een 

significante toename van de jaarlijkse productie tot gevolg hebben. Als het gaat om de aanpak 

en de deelname in het project (als participant/aandeelhouder) kan dit per fase vanzelfsprekend 

worden gewijzigd. Wel dient er acht op te worden geslagen dat waar rechten ontstaan deze van 

invloed kunnen zijn op mogelijkheden in een latere fase. Bijvoorbeeld op het moment dat een 

organisatie investeert als onderdeel van zijn of haar aandeel geeft dat aanspraak op rendement 

als vergoeding voor het gelopen risico.  

 

Tabel 3.1 Ontwikkelingsstappen wind 

Stap Beschrijving Keuze 

Inititatiefvorming  Bepalen locatie en ambitie (wat en 

waar) 

 Initiatiefnemers (wie) 

 Plan van Aanpak ontwikkeling (hoe) 

 Locatie  en ambitie 

 Samenwerking 

 Procesaanpak 

Planvorming  Onderzoeken (zoals MER) 

 Voorbereiding procedures 

(vergunning aanvragen opstellen) 

 Aantal windturbines 

 Afmetingen windturbines 

(bandbreedte) 

 Organisatie 

Besluitvorming  Ruimtelijk plan (bestemmingsplan) 

 Vergunningen 

 Formele publieksconsultatie 

 SDE+ aanvraag 

 Aantal windturbines 

 Afmetingen windturbines 

(bandbreedte) 

 Condities/randvoorwaarden 

Contractering  Windturbine type selectie 

  Bouw en exploitatie vastleggen 

 Type turbine 

 Rolverdeling in bouw en 

exploitatie 

Financiering  Financiering bouw en exploitatie 

 

 Financiële risicoverdeling 

Bouw  Bouw windpark Nvt 

Exploitatie  Exploitatie windpark  Gebruik revenuen 

 Ervaring met exploitatie 

 

 Opbrengst / participatie 3.1.3

De business case voor een windpark is redelijk overzichtelijk. Er zijn kosten voor de 

ontwikkeling, de aanschaf en bouw van windturbines en de bedrijfsvoering (belastingen, 

grondkosten, personeelskosten, etc).  De baten betreffen de verkoop van de opgewekte 

elektriciteit en eventuele subsidie van de SDE+9. Uitgaande van toepassing van SDE+ kan 

daarbij worden uitgegaan van een vaste totaalopbrengst omdat de systematiek van de SDE+ zo 

is dat als de opbrengst van stroomverkoop toeneemt de subsidiebijdrage afneemt en vice 

versa. De baten gaan naar de eigenaar/eigenaren van het windpark.  

 

 
9 De SDE+ is een stimuleringsmaatregelen die in Nederland beschikbaar is voor alle vormen van duurzame 
energie.  
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De hoogte van de baten en de winst is afhankelijk van diverse factoren. Het type windturbine, 

het windaanbod, de te betalen rente voor leningen, etc. In algemene termen kan echter worden 

aangegeven wat de ordegrootte is van de betrokken bedragen..  

 

Als het gaat om de bijdrage naar of voor de lokale omgeving c.q  samenleving dan wordt dit op 

verschillende manieren ingevuld in Nederland. Ten aanzien van de omvang van de bijdrage 

geldt dat er een gedragscode is opgesteld door de branchevereniging van de windsector, de 

NWEA, in overleg met maatschappelijke organisaties als Natuur & Milieu. De code bevat 

afspraken over de ontwikkeling, communicatie maar ook over het delen van baten met de 

omgeving. De gedragscode geeft hiervoor een indicatie van de omvang van circa 40 tot 50 

eurocent per MWh. Voor één windturbine betekent dat jaarlijkse zo’n EUR 2.500-3.500 

beschikbaar en over een periode van 20 jaar bedraagt dit ruim EUR 50.000-65.000. De insteek 

van de gedragscode is dat deze middelen beschikbaar zijn voor zaken als  burgerparticipatie 

maar ook voor andere  bijdragen aan de omgeving, zoals de door de provincie Overijssel 

verlangde Kwaliteitsimpuls Groene ruimte Overijssel (KGO) of een ander duurzaamheidsfonds. 

 

De totale revenuen in de vorm van dividend aan aandeelhouders liggen in de ordegrootte EUR 

50.000 en meer  per jaar per turbine, sterk afhankelijk van de grootte van de turbine, het aantal 

turbines, etc. Dit is hoger en is in feite de vergoeding voor het genomen initiatief, het 

geïnvesteerde kapitaal en het gelopen risico. Dit moet dan ook als grove indicatie worden 

gezien.  

 

Tabel 3.2 Kostenverdeling 

Kosten  Omschrijving 

Ontwikkelkosten: van idee tot financiering 
Organisatie (communicatie/overleg, etc), onderzoeken, leges, 

advieskosten 

Bouwenkosten 

Investering in civiele werken (wegen, opstelplaatsen), 

elektrische werken (kabels, aansluiting, meters) en 

windturbines, projectmanagement en advisering  

Exploitatie 

Organisatiekosten, onderzoekskosten (bijv. voor monitoring), 

financieringslast, grondvergoeding, verzekering, onderhoud, 

belastingen en eventuele bijdrage aan fondsen 

Verwijdering Sloopkosten 

Baten  

Exploitatie 

-Verkoop van energie  

-Verkoop van garanties van oorsprong (groencertificaten; 

beperkte waarde tot op heden) 

-Subsidie (SDE+) bijdrage 

 

 Ontwikkelingsmogelijkheden 3.1.4

Bevoegdheid 

In principe ligt de bevoegdheid voor de ruimtelijke inpassing van windenergie bij de gemeente. 

Formeel bij de provincie voor windparken tussen 5 en 100 MW maar de provincie heeft 

aangegeven deze bevoegdheid in principe bij de gemeente te leggen. Dat betekent dat de 

gemeente Hardenberg gebieden kan aanwijzen waar windenergie kan worden gerealiseerd en 
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alle bijbehorende ruimtelijk relevante aspecten kan vastleggen zoals het aantal windturbines en 

de afmetingen.  

 

Vanuit deze bevoegdheid kan de gemeente ook aanvullende aspecten betrekken. Bij de 

ruimtelijke afweging vindt een belangenafweging plaats van het gewenste resultaat (duurzame 

energie) en de effecten op bestaande belangen; zoals dat bij elk ruimtelijk plan het geval is en 

bij wet vastgelegd in de wet ruimtelijke ordening (wro). Ook de wijze waarop een project wordt 

vormgegeven kan daarbij een rol spelen. Gezien de besluitvorming van de gemeenteraad eind 

2016 kan gesteld worden dat de gemeente daarbij bij het verlenen van medewerking of het 

mogelijk maken van initiatieven een afwegingskader kan hanteren ten aanzien van de 

elementen die daarbij genoemd worden.  

 

Aspecten afwegingskader borgen 

Het is daarbij zinvol om deze kenmerken van een initiatief tijdig te (waar)borgen. In het begin 

van een initiatief kan dit door middel van bijvoorbeeld een intentieverklaring of 

ontwikkelovereenkomst en vervolgens bevestigd voorafgaand aan besluitvorming in een 

zogenaamde anterieure overeenkomst. In het ruimtelijk plan kunnen deze eisen veelal niet 

meer worden voorgeschreven. Het is wenselijk daarbij vroegtijdig degelijke afspraken te maken 

of zeggenschap te borgen zodat voorkomen wordt dat gedurende de voorbereidingen keuzes 

worden gemaakt die onomkeerbaar zijn en niet aansluiten op het gewenste resultaat.  

 

Proces 

De bevoegdheid van de gemeente is helder vastgelegd in het wettelijk kader. De 

ontwikkelmogelijkheden worden verder beïnvloedt door de inhoudelijke aspecten van een 

specifieke locatie zoals in paragraaf 3.1.1 omschreven en het proces om te komen tot 

besluitvorming. Voor dit proces geldt in algemene zin dat er brede steun is in de samenleving 

voor de realisatie van windenergie10. Echter op het moment dat een concrete locatie wordt 

voorbereidt bestaande belangen worden beïnvloedt. Dit is het geval bij windenergie maar dit is 

ook het geval bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld grootschalige zonneparken of bio-energie 

installaties. De realisatie van een project leidt tot een verandering van de huidige situatie en dit 

wordt niet door eenieder wenselijk geacht. 

 

Betrokkenheid in de vorm van zeggenschap en invloed op de karakteristieken van een concreet 

project, open en transparantie communicatie, en het meedelen in de baten van een project zijn 

instrumenten om lokaal acceptatie en/of steun te verkrijgen. Daarbij geldt overigens dat dit 

natuurlijk niet betekent dat de ruimtelijke ontwikkeling daarmee voor eenieder wenselijk is of 

wordt. 

 

Communicatie, betrokkenheid en invloed kunnen al vanaf de initiatieffase worden ingezet. Een 

heldere communicatie over doelstellingen en proces zijn daarbij gewenst.  

  

 

 
10 Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek uit 2008 (www.rvo.nl/ 2017). 

http://www.rvo.nl/
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 Potentie zon 3.2

 Ruimte voor zonne-energie 3.2.1

Binnen de gemeente zijn diverse initiatieven actief op het gebied van zonne-energie. Er zijn 

initiatieven vanuit lokale coöperaties/burgerinitiatieven. Deze hebben een beperkte omvang van 

zo’n 1-2 ha en worden vaak opgezet als zogenaamd postcoderoosproject. Een 

postcoderoosproject is een project waarbij omwonenden van een project (uit aanliggende 

postodegebieden) mede-eigenaar worden en daarmee een vrijstelling van de belasting op 

elektriciteit kunnen verkrijgen. Er is dan geen aanspraak op subsidie mogelijk. Deze vrijstelling 

leidt tot een opbrengst per kWh van zo’n 14 cent. Voor een bedrijfsmatig zonneproject bedraagt 

dit rond de 10-11 cent per kWh. Voor veel zonneparken is deze opbrengst onvoldoende voor 

een rendabele business case. Op dit moment staat het huidige beleidskader geen 

veldopstellingen toe. Indien dit wordt gewijzigd kunnen dergelijke lokale initiatieven naar 

verwachting binnen een periode van 2-4 jaar worden gerealiseerd. De kennis en expertise bij de 

lokale initiatieven verschilt en hierin kan de gemeente, naast  medewerking vanuit de rol als 

gevoegd gezag, mogelijk ondersteuning bieden in de vorm van projectmanagement of een 

financiële bijdrage conform het principe van revolverende investeringen. De bijdrage aan de 

doelstellingen voor de korte en de lange termijn is beperkt tot zo’n 4% van de 

duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 uitgaande van totaal 10 ha die op deze wijze wordt 

gerealiseerd  

 

Ook zijn meer grootschalige initiatieven bekend. Voor een deel betreft dit locaties die reeds in 

gebruik zijn en gecombineerd kunnen worden met zon, zoals stortplaats Bovenveld van Rova. 

De potentie hiervoor is onzeker maar zal voor de lange termijn naar verwachting een bijdrage 

leveren. De bijdrage is onzeker omdat de business case voor zonprojecten een risico vormt. 

Dat betekent dat locaties met bijzonder goede condities (bijvoorbeeld waar hoge 

onderzoekskosten zijn te vermijden en sprake is van een kort  afstand naar het stroomnet) 

haalbaar zijn gegeven de huidige kostprijs. Alternatief is om de opstelling sterk te vergroten 

zodat het schaalvoordeel de aanleg van een aansluiting op grotere afstand mogelijk maakt. Dit 

vereist veldopstellingen in het landelijk gebied. Daarbij is het echter duidelijk dat op dit moment 

de business case voor commerciële partijen slechts marginaal ruimte hebben om baten voor de 

omgeving (fonds/participatie) te genereren.  

 

Vanuit de agrarische sector is aangegeven dat er in ieder geval nog veel ongebruikt potentieel 

op agrarische daken ligt. Dit is soms niet rendabel als gevolg van de noodzakelijke aanpassing 

aan de elektriciteitsaansluiting. Zowel de sector als de netbedrijven zijn echter bereid hier met 

de gemeente nader naar te kijken. Vanuit de sector wordt ingeschat dat er nog een additioneel 

potentieel is van circa 30 ha op agrarische daken. Voor de langere termijn wordt een gestage 

groei van zon op deze daken verwacht. 

 

Ruimtelijk is door de gemeente gekeken naar gebieden die in de basis geschikt zijn voor de 

plaatsing van veldopstellingen. Daarbij  zijn vooralsnog landbouwontwikkelingsgebieden buiten 

beschouwing gelaten aangezien de realisatie van grondgebonden zonneparken strijdig is met 

deze functie.  In figuur 3.2 zijn deze gebieden wit. Voor de overige gebieden is bepaald of 

sprake is van een gebied met kansen voor een zonnepark. De kansrijkheid is in eerste instantie 

bepaald op basis van het huidige gebruik en de inrichting van het gebied.  Daarbij worden 
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bosgebieden, heidegebieden en gebieden met veel opgaande beplanting als niet of minder 

kansrijk gezien. Mogelijk kansrijk zijn gebieden waarvan de aard moet worden omgezet zoals 

akkerbouwgebieden, fruitgaarden en boomkwekerijen. Vervolgens is als kansrijk aangegeven 

gebieden met de functie grasland. Aanvullend is op de kaart aangegeven waar aansluitpunten 

op het elektriciteitsnet aanwezig zijn. De contour van 2,5 km is een indicatie van de gebieden 

die op relatief korte afstand zijn gelegen en kansrijker vanwege de aansluitkosten (als gevolg 

van kabellengte). Op grotere afstand kunnen zonneparken ook haalbaar zijn, bijvoorbeeld 

vanwege schaal of een bestaande hoge aansluitcapaciteit. 

 

De gebieden die als kansrijk zijn geïdentificeerd (groen) betreft opgeteld een oppervlakte van 

zo’n 65 km2. Ter referentie; bij het benutten van 5% van dit oppervlak kan in 2050 ongeveer de 

helft van de energieproductie worden opgewekt uit zonne-energie. 

 

Per project zal de financiële uitvoerbaarheid moeten worden bepaald aangezien op dit moment 

de business case van een zonnepark slechts bij gunstige omstandigheden (korte afstand tot het 

net, geen bijzonderheden zoals archeologische waarden, etc.) haalbaar. In ieder geval voor de 

langere termijn is een bijdrage van veldopstellingen zeker te verwachten. Voor de kortere 

termijn is het zinvol om bij projecten een realisatietermijn vast te leggen teneinde te vermijden 

dat er vergunde rechten ontstaan die belemmerend kunnen zijn voor toekomstige 

ontwikkelingen. De ervaring landelijk met de SDE+ is dat dit reëel is; veel projecten die subsidie 

is toegekend worden niet gerealiseerd door de financiële (on)haalbaarheid maar leggen wel 

beslag op het budget.  

 

Dit laat eveneens zien dat de ruimte voor het realiseren van revenuen voor de omgeving of 

financiële participatiemogelijkheden beperkt is. Dit wordt bevestigd door bijvoorbeeld 

ontwikkelaars vragen naar de mogelijkheden om vrijstelling te krijgen van vergunningleges. 

 

Figuur 3.2  Mogelijkheden zonne-energie 
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 Proces ontwikkeling 3.2.2

Het proces voor de ontwikkeling van een grondgebonde zonneparken komt overeen met dat 

voor windparken. De benodigde besluiten zijn vergelijkbaar evenals de stappen in de 

ontwikkeling. Voor zonnepanelen op daken geldt een vrijstelling van een groot aantal besluiten 

maar dit geldt niet voor grondgebonden opstellingen. Het opstellen van een m.e.r.-beoordeling 

voor veldopstellingen geldt in principe vanaf een omvang van 125 ha (dit betreft de categorie 

landinrichtingsprojecten in de bijlage bij het besluit m.e.r.). Op grond van jurisprudentie is het 

aannemelijk dat deze grens niet als harde ondergrens kan worden gezien maar dat de 

kenmerken van een project en de locatie bepalend zijn. De kans op aanzienlijke milieueffecten 

is daarbij bepalend.  

 

De doorlooptijd na vergunningverlening van contractering, financiering en bouw is naar 

verwachting korter voor een zonnepark dan voor een windpark. Een totale doorlooptijd van 3-4 

jaar, is realistisch. 

 Opbrengst/participatiemogelijkheden 3.2.3

Ten opzichte van een windproject is het belangrijkste verschil dat de absolute 

investeringsbedragen lager zijn voor zonneparken (afhankelijk van de grote overigens) en dat 

het rendement laag is in de huidige situatie. Dit maakt de ruimte voor financiële participatie of 

revenuen die beschikbaar kunnen komen eveneens zeer beperkt in de huidige situatie. Daar 

komt bij dat op dit moment de grondvergoeding per ha als gevolg van stevige concurrentie 

stijgt. Er is geen gedragscode zoals die van toepassing is voor windenergie.  

 

Voor zonneparken die door middel van de postcoderoos worden geregeld zijn de baten hoger 

zoals aangegeven als gevolg van de hogere vergoeding per kWh. De potentie hiervan is echter 

beperkt omdat dit alleen mogelijk is voor het aantal inwoners in omliggende postcodes die 

participeren in een project.  

 

Uit een onderzoek van onderzoeksinstituut Accres (onderdeel van de Universiteit Wageningen) 

uit 2015 komt naar voren dat bij een relatief hoge SDE van 11ct sprake is van een rendement 

dat varieert van -3,7 tot 3%. Daarbij is gerekend met een relatief lage grondvergoeding van 

1.000 EUR/ha. Echter, de kostprijs van zonnepanelen daalt en is beïnvloedbaar (bijvoorbeeld 

bij grootschalige of gezamenlijke inkoop). In de volgende figuur zijn de uitkomsten van de studie 

van Acrres gegeven. De term EV slaat op het aandeel Eigen Vermogen, VV op het aandeel 

Vreemd Vermogen (geld geleend bij de bank)  en TVT op terugverdientijd. 
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Figuur 3.3 Rendement en terugverdientijd (Acrres, 201511) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ontwikkelingsmogelijkheden 3.2.4

Voor zon geldt dezelfde beschrijving ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden als 

aangegeven bij wind. In aanvulling daarop geldt dat de aansluitingsmogelijkheid op het 

elektriciteitsnet een belangrijke factor zijn bij de financiële haalbaarheid.  Recent is in Nederland 

een ontwikkeling gaande dat er combinaties worden gerealiseerd van zonneparken bij 

windparken. Door gebruik te maken van de elektrische aansluiting van het windpark wordt de 

financiële haalbaarheid voor toepassing van zon vergroot.  

 

Ten aanzien van de positie van de omgeving (draagvlak) geldt dat de ingreep van een 

zonnepark afwijkt van een windturbine of windpark doordat de afmetingen in de hoogte beperkt 

is. De oppervlakte die een zonnepark inneemt is echter aanmerkelijk groter. Voor zonneparken 

geldt dat de zichtbaarheid van de ingreep in tegenstelling tot windturbines eenvoudiger is te 

beperken door afscherming (groenstroken). Dit leidt echter wel tot het beperken van openheid, 

indien daar sprake van is in de huidige situatie. Voor grotere opstellingen is aan te bevelen 

vanuit het oogpunt van draagvlak c.q. acceptatie communicatie, betrokkenheid en invloed 

eveneens vanaf de initiatieffase in te zetten en te borgen.  

 

 Potentie bestaande initiatieven 3.3

Binnen de gemeente zijn diverse bestaande initiatieven die mogelijk een bijdrage kunnen 

leveren aan het aandeel duurzame energie in de gemeente. Op basis van een overzicht van 

bekende initiatieven binnen de gemeente is contact gezocht met de betreffende initiatieven om 

inzicht te krijgen in de status van de betreffende projecten. Beoordeeld is de status van het 

project, de potentiële bijdrage aan de doelstelling van de gemeente en de zekerheid van 

realisatie. Daarbij wordt opgemerkt dat in de tijd projecten zich kunnen ontwikkelen. Projecten 

die onzeker zijn voor de korte termijn kunnen voor de langere termijn meer zekerheid kennen 

vanuit de wetenschap dat technisch zich ontwikkelt en de opgave voor klimaatverandering/ 

duurzame energie bijzonder hoog is. De verkenning is met name gericht op de huidige situatie 

en de kennis van nu aangezien dat de mogelijkheid biedt om voor de meer korte termijn een 

inschatting te kunnen maken van de  bijdrage van projecten.  

 

 
11 Wat levert een zonneweide per ha op? Acrres, 2015. 
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Afgezien van de concrete initiatieven is er duidelijk interesse bij commerciële  ontwikkelaars 

voor de ontwikkeling van zonneparken  en windparken. De gemeente wordt regelmatig 

benaderd met vragen of ideeën. Aangezien de gemeente een kader onderzoekt voor dit type 

plannen wordt hier verder niet nader op ingegaan. 

 

Windpark de Veenwieken 

Op de grens met de gemeente Ommen ten zuiden van Dedemsvaart wordt windpark de 

Veenwieken gerealiseerd. In 2016 zijn de vergunningen voor het windpark verleend. Het 

windpark betreft 10 windturbines van 2,3 MW waarvan 5 op het grondgebied van de gemeente 

Hardenberg. Het windpark levert jaarlijks een energieproductie van zo’n 119 TJ. Op dit moment 

loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State inzake het bestemmingsplan en –

inpassingsplan en de vergunningen. Het windpark is SDE+ toegekend en het is derhalve 

aannemelijk dat het windpark gerealiseerd gaat worden en een bijdrage levert aan de 

doelstellingen voor 2020.  

 

Bio-energiecentrale Balkbrug 

In Balkbrug wordt een bio-energiecentrale gerealiseerd. Deze centrale is een zogenaamde 

WKK (warmtekrachtkoppeling) die door de verbranding van biomassa (zoals snoeihout) stoom 

en elektriciteit opwekt. De stoom wordt geleverd aan de nabijgelegen kaasproductielocatie van 

Friesland Campina. De stoom komt in de plaats van de verbranding van aardgas. De centrale is 

op dit moment in aanbouw en gaat naar verwachting in 2017 energie produceren en leveren. 

Met het project wordt een bijdrage van circa 140 TJ gerealiseerd. Gezien de status van het 

project is deze zeker.  

 

Zonneparken (grondgebonden) 

In de gemeente zijn een aantal concrete projecten gericht op zonneparken. Deze worden kort 

toegelicht waar de gemeente reeds in de basis een positieve grondhouding heeft vanwege de 

mogelijkheid voor meervoudig ruimtegebruik aangezien voor opstellingen in agrarisch gebied op 

dit moment nog geen kader beschikbaar is. Er is zoals aangegeven interesse vanuit 

commerciële ontwikkelaars voor de realisatie van grootschalige veldopstellingen. De gemeente 

wordt benaderd door bedrijven met ideeën en vragen over de mogelijkheden. Er is een lokaal 

initiatief van dorpsvereniging Lutten Leeft voor een opstelling van circa 1,5 ha waarmee zo’n 3 

TJ per jaar kan worden opgewekt.  

 

Voormalige stortplaats Bovenveld  

Rova heeft het voornemen een installatie van maximaal 17 ha aan zonnepanelen te realiseren 

op de voormalige stortplaats Bovenveld. Daarmee kan in potentie jaarlijks tot zo’n 35 TJ aan 

energie worden geproduceerd. Dit project is kansrijk vanwege de potentie tot meervoudig 

ruimtegebruik omdat de huidige functie in stand blijft en vanwege de reeds aanwezige 

elektriciteitsaansluiting.  

 

Bedrijventerrein Rollepaal 

Op bedrijventerrein de Rollepaal is een initiatief van circa 3 ha. Dit betreft grond in eigendom 

van de gemeente die oorspronkelijk verworven is voor de uitbreiding van het bedrijventerrein 

maar niet tot realisatie komt op de gewenste termijn. De huidige functie en de locatie maken dit 

een kansrijk project. Een jaarlijkse hoeveelheid energie van 6 TJ kan hiermee gerealiseerd 

worden.  
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Biovergistingsinstallaties 

Binnen de gemeente zijn een aantal bio-energieinstallaties. Dit betreft een installatie in Ane bij 

een loonwerkbedrijf en de biogasinstallatie aan de Duitslandweg bij bedrijventerrein 

Broeklanden.  

 

Navraag leert dat de eigenaar van de installaties de mogelijkheden verkent voor het uitbreiden 

van de bestaande capaciteit van deze installaties. De belangrijkste belemmering daarbij is 

echter de financiële haalbaarheid gegeven de huidige marktomstandigheden voor biomassa 

(kosten voor biomassa, opbrengsten in de vorm van energieproductie). Op termijn is van deze 

projecten een bijdrage te verwachten. Voor de korte termijn is deze bijdrage echter onzeker 

vanwege de financiële haalbaarheid.  

 

Monovergisters 

Landelijk wordt ingezet op de ontwikkeling van extra monovergisters op kleine schaal bij 

agrarische bedrijven waarbij door middel van mestvergisting biogas en elektriciteit wordt 

geproduceerd. Op initiatief van Friesland Campina is een coöperatie opgezet (Jumpstart) waar 

individuele agrariërs bij kunnen aansluiten en die de realisatie begeleiden. Uit gesprekken met 

de sector komt naar voren dat de animo bij agrariërs beperkt is. De oorzaak hiervoor is gelegen 

in: 

 Negatieve ervaringen in het verleden. In het verleden is een groot aantal 

vergistingsinstallaties failliet gegaan door tegenvallende productie (als gevolg van 

grondstofkosten of tegenvallende productie) 

 Beperkt financieel rendement ten opzichte van de noodzakelijke inzet in tijd 

 Beperkte bijdrage aan de verwerking van mest 

 

Op dit moment zijn er geen concrete initiatieven bekend binnen de gemeente. Gezien 

voorgaande is het niet de verwachting een significante bijdrage te verwachten van 

monovergistingsinstallaties. Voor de langere termijn is wel te verwachten dat er monovergisters 

ontwikkelt gaan worden en dat er derhalve een bijdrage is aan de energiedoelstelling. In de 

nieuwe SDE+ voor 2018 komt er een speciale categorie voor monovergisters zodat deze 

techniek een extra impuls krijgt. 

 

Restwarmte benutting industrie 

Bij de bedrijven op het Wavin-terrein is sprake van een groot overschot aan warmte welke in 

potentie beschikbaar is om te benutten voor ruimteverwarming van gebouwen in en om het 

Wavin-terrein. Het benutten van een deel van de restwarmte vindt reeds plaats door het nieuwe 

zwembad en de nieuwe sporthal die in voorbereiding is.  

 

In potentie is echter aanvullend een grote hoeveelheid restwarmte beschikbaar. Via 

parkmanagementorganisatie Dion wordt sinds enkele jaren gekeken naar de mogelijkheden om 

deze restwarmte nuttig in te zetten. Daarmee kan het gebruik van fossiele energiebronnen 

worden vermeden. Inmiddels zijn er diverse bedrijven geïnteresseerd te investeren in een 

project om een leiding aan te leggen van het Wavin terrein naar warmteafnemers. De bedrijven 

op het Wavin terrein zijn bereid gedurende langere termijn een verplichting aan te gaan voor de 

levering van restwarmte.  
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Op dit moment is de status van deze potentie de volgende. Op grond van de huidige 

vergunning zijn de bedrijven op het Wavin-terrein verplicht restwarmte af te voeren. 

Oorspronkelijk werd deze warmte in de bodem opgeslagen. Dion verkent met marktpartijen de 

business case voor het leveren van restwarmte en potentiële afnemers worden daarbij gezocht. 

Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het nieuw te realiseren ziekenhuiscomplex. Het is 

mogelijk om de benutting van restwarmte niet alleen op een enkele afnemer te richten maar 

door middel van een ‘warmtenet’ breed beschikbaar te maken. Dit vereist echter bereidheid bij 

een groot aantal afnemers om warmte af te nemen.  

 

De bedrijven die in overleg zijn met Dion beschikken over de middelen, kennis en ervaring om 

een project te realiseren. Een concrete afnemer die gedurende langere termijn warmte afneemt 

dient echter gevonden te worden (en gecommitteerd) om een haalbare business case te 

realiseren. In de basis biedt dit een potentie voor een energiebesparing van circa 29 TJ bij 

aanvang. Indien andere afnemers aansluiten kan dit toenemen tot circa 86 TJ per jaar.  

 

Voor de korte termijn is niet te verwachten dat realisatie plaatsvindt. Het is de verwachting dat 

de huidige ideeën enige tijd vergen om uit te werken, contractueel uit te werken en vast te 

leggen. Voor de langere termijn is het echter reëel te veronderstellen dat realisatie plaatsvindt 

mede in het licht van de landelijke ontwikkeling om te komen tot een ruimteverwarming die niet 

is gebaseerd op gas.  

 

Windenergie 

Afgezien van het windpark De Veenwieken zijn er op dit moment geen concrete initiatieven voor 

windparken. Uit contact met en vragen van ontwikkelaars en inwoners van de gemeente komt 

naar voren dat er interesse is vanuit commerciële ontwikkelaars  maar ook in de samenleving 

voor de realisatie van windenergie. Dat verschillende gebieden in de gemeente potentie hebben 

voor windenergie wordt onderkent.  

 

 Samenvatting potentie  3.4

 

In de voorgaande paragrafen is  een overzicht gegeven van de status van bestaande, bekende 

initiatieven binnen de gemeente. Daarbij blijkt uit de ruimtelijke verkenning naar de potentie 

voor wind- en/of zonneparken dat er diverse gebieden in de gemeente zijn waar ruimte is voor 

de plaatsing van windturbines en/of zonneparken en dat de ruimte die beschikbaar is voldoende 

is om de doelstellingen tot en met 2030 te realiseren.  

 

De verkenning laat zien dat bestaande initiatieven onzekerheden kennen maar ook dat het de 

verwachting is dat over een langere periode realisatie van minimaal een deel van het potentieel 

van deze initiatieven is te verwachten. Om de doelstellingen richting 2030 te realiseren is het 

noodzakelijk extra projecten mogelijk te maken.  

 

De gemeente kan diverse rollen innemen in relatie tot de totstandkoming van duurzame 

energieprojecten. Voor een deel geldt dat er een autonome ontwikkeling plaatsvindt waar de rol 

van de gemeente met name is gelegen in bewustwording. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik 

van zonne-energie en warmtepompen door huishoudens en bedrijven. Hiervoor is veelal geen 

vergunning nodig en vindt (financiële) stimulering vanuit rijksniveau plaats. Bewustwording van 
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de mogelijkheden, voorwaarden en voordelen is hier nuttig. Voor de projecten op het terrein van 

de bio-energie en restwarmte valt op dat potentiële initiatienemers goed bekend zijn met de 

mogelijkheden, kansen en vereisten. De gemeente heeft vaak een formele rol vanuit een 

bevoegdheid in vergunningverlening en ruimtelijke ordening, echter kritisch in de 

totstandkoming van dergelijke projecten is met name het borgen van de financiële 

haalbaarheid. De gemeente speelt daar in principe geen rol in; maar kan wel een makelende rol 

innemen (bijvoorbeeld warmteafnemers en –aanbieders).  

 

Voor de ontwikkeling van windturbines en zonneparken heeft de gemeente een belangrijke 

formele rol in het mogelijk maken van deze ruimtelijke ingrepen via het bestemmingsplan. Deze 

stap, het verkrijgen van ruimtelijke goedkeuring, is één van de belangrijkste stappen in de 

realisatie van deze technieken.   
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 PARTNERS IN ENERGIETRANSITIE 4

In het kader van de verkenning is contact gelegd met partners van de gemeente in de 

energietransitie. Dit betreft netbeheerders (gas en elektriciteit), bestaande initiatiefnemers en 

medeoverheden.  

 

 Lokale initiatieven 4.1

Eén van de potentiële partners van de gemeente betreffen burgerinitiatieven gericht op 

duurzame energie. Nationaal zijn sinds enkele jaren initiatieven opgestaan bestaande uit 

burgers die gezamenlijk de productie van duurzame energie tot doel hebben. Soms met als 

doel om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening  en/of soms 

om lokaal middelen te genereren voor de lokale gemeenschap. Binnen de gemeente zijn een 

aantal burgerinitiatieven actief en met hen is gesproken over de ambities, plannen en 

organisatie van deze initiatieven.  

 

Ervaring en status 

Van de huidige coöperaties is het beeld dat deze in verschillende stadia van ontwikkeling zijn. 

Het aantal leden is relatief beperkt en de scope verschillend. Coöperatie verbanden in een 

tweetal dorpen, Lutten met Lutten Leeft en in Bergentheim met de werkgroep energie onder de 

vereniging van Plaatselijk Belang, hebben een duidelijke achterban en focus op het realiseren 

van meerwaarde voor het dorp door het vergroten van leefbaarheid, het generen van middelen 

en het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid. Deze initiatieven zien daarbij de kansen om 

met het verduurzamen van de energievoorziening kansen  ontstaan om revenuen te genereren 

die ook andere doelstellingen voor de lokale samenleving kunnen dienen.  

 

Uit de contacten met de organisaties komt naar voren dat er een aantal barrières zijn voor deze 

verbanden om langjarige kostbare ontwikkeltrajecten te trekken.  

 Beschikbaarheid van tijd; de noodzakelijk inzet vindt plaats door vrijwilligers. De 

beschikbare tijd van vrijwilligers is beperkt maar ook is de beschikbaarheid van vrijwilligers 

niet altijd stabiel terwijl de doorlooptijd van met name complexere projecten relatief lang 

kan zijn 

 Expertise/ervaring: in zijn algemeenheid sluit de expertise van vrijwilligers veelal niet aan 

op een ontwikkeling op het gebied van energie. Expertise op relevante aspecten is 

overigens verrassend veel beschikbaar, bijvoorbeeld in organisatie, administratie, 

communicatie, etc. Er kan met name in de dorpen goed een beroep op inwoners worden 

gedaan op specifieke thema’s. 

 Financiële middelen: veelal zijn er geen financiële middelen om investeringen voor eigen 

risico te doen. Dit belemmert al snel in de ontwikkeling omdat verkenningen, onderzoeken 

en advies snel tot kosten leiden die de middelen van een initiatief te boven gaan. Het is 

bekend dat er middelen bij de provincie beschikbaar zijn,  echter deze zijn te beperkt voor 

bijvoorbeeld de kosten van de ontwikkeling van een windpark. 

 

Verder is, vanzelfsprekend, het verkrijgen van medewerking bij ruimtelijke inpassing en 

vergunningverlening gewenst.  Voor bijvoorbeeld het initiatief Lutten Leeft is de wens een 

zonnepark te realiseren maar staat het huidige beleid realisatie van een zonnepark op de 

gewenste locatie niet toe (agrarisch terrein nabij Lutten).  
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Bij deze barrières dient ook in acht te worden genomen dat lokale initiatieven, gedefinieerd als 

initiatieven van en uit de lokale samenleving, veelal niet in staat zijn het financiële risico te 

dragen voor een ontwikkeling. Het verdient aanbeveling te overwegen of het wenselijk is om 

dergelijke risico’s bij burgerinitiatieven te leggen. Een en ander is afhankelijk van de hoogte van 

de betrokken kosten. Doordat professionaliteit en ervaring niet vanzelfsprekend zijn kunnen 

risico’s ontstaan die niet verantwoord of draagbaar zijn voor een dergelijk initiatief.  

 

Op verschillende plekken in Nederland is en wordt ervaring opgedaan met het ondersteunen 

van lokaal initiatief. Voorbeelden zijn: 

 Windpark Nijmegen: dit windpark van vier windturbines is volledig in eigendom van een 

coöperatie van 1.300 leden, inwoners uit Nijmegen. Het burgerinitiatief is voor de 

ontwikkeling ondersteunt door de gemeente Nijmegen, de Gelderse Milieu- en 

Natuurfederatie en een bedrijf die de ontwikkelstappen begeleide. De kosten die gemaakt 

zijn in die fase zijn in feite voorgefinancierd en vervolgens bij de financiering terugbetaald. 

Dit betreft van de gemeente een bedrag van circa EUR 500.000 (lening, onderzoek- en 

plankosten en uren). 

 Windpark Noordoostpolder: initiatief van lokale grondeigenaren om een windpark te 

realiseren. Van de 86 turbines zijn er 74 in eigendom van lokale agrariërs. Deze hebben 

zelf de ontwikkeling gefinancierd. Met de gemeente is overeengekomen dat participatie 

voor alle inwoners van de gemeente Noordoostpolder en twee aanliggende gemeentes 

mogelijk wordt en dit wordt ingevuld na afronding van de bouw door middel van de uitgifte 

van obligaties en aandelen. Daarnaast is er voor omliggende dorpen (5) een jaarlijkse 

bijdrage van EUR 10.000 bestemd voor lokale doeleinden. Tenslotte is er een 

participatieregeling voor direct aanwonenden. 

 De Windcentrale. De windcentrale is een model waarbij burgers via de windcentrale  

samen eigenaar van een windturbine worden. Een windturbine wordt in een separate 

coöperatie ondergebracht en de kosten en baten worden gedeeld door de eigenaren. Tot 

op heden werkt dit door de aankoop van bestaande windturbines zodat er geen 

ontwikkelrisico is (risico op verlies van investering). Een variatie op dit model kan zijn om 

een deel van een windpark beschikbaar te maken voor mensen van buiten de gemeente 

tegen een lagere vergoeding en daarmee middelen te generen voor de lokale eigenaren 

voor de noodzakelijke investering en het verhogen van de opbrengsten voor de lokale 

eigenaren 

 

De gemeente kan ondersteuning bieden aan initiatieven vanzelfsprekend op grond van 

voorgaande. De gemeente kan daarnaast ook ruimte creëren voor initiatief door lokaal 

eigenaarschap een element te maken in het beleid gericht op duurzame energie. Indien sprake 

is van financiële ondersteuning is het nuttig om dit project gericht in te zetten en dit te baseren 

op concrete projectplannen. Door middel van een overeenkomst kan ook worden geborgd dat 

de geboden ondersteuning door de gemeente kan worden terugverlangd bij realisatie. Daarmee 

liggen financiële risico’s wel bij de gemeente maar deze zijn te beheersen via een projectplan 

en betrokkenheid c.q. regie van de gemeente.  
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 Bedrijven 4.2

Met een aantal van de bedrijven die initiatief hebben genomen voor duurzame energieprojecten  

is gesproken over de samenwerking met en de rol van de gemeente.  

 

Uit deze gesprekken komt naar voren dat bedrijven goed zicht hebben op de aanpak die nodig 

is voor de projecten waar zij mee bezig zijn. Het wordt op prijs gesteld dat de gemeente 

bereikbaar is en pro-actief benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen) kan oppakken. Ook 

een makelende rol richting andere bevoegde gezagen zoals de provincie is daarbij nuttig; zij het 

dat het vanzelfsprekend duidelijk mag zijn dat de gemeente geen partij kan zijn in de relatie 

tussen een bedrijf en een andere overheid als bevoegd gezag.  

 

Belemmeringen die zijn gelegen in bijvoorbeeld onzekerheid van financiering kan de gemeente 

in de basis niet wegnemen, anders dan risico’s op zich te nemen of financiële ondersteuning te 

bieden. Dit laat echter ook zien dat de mogelijkheid om financiële revenuen te genereren 

beperkt is of op zijn minst onzeker.  
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 AFWEGINGSKADER 5

In dit hoofdstuk wordt een uitwerking gegeven van de afwegingskaders die kunnen worden 

ingezet voor besluitvorming over duurzame energieopwekking.  

 

 Inleiding 5.1

Met de korte en lange termijn ambitie heeft de gemeente Hardenberg heldere doelstellingen 

vastgesteld. De gemeente heeft scherp voor ogen dat deze doelstellingen de toepassing van 

duurzame energieopwekking vereist. Naast kleinschalige opwekking, zoals doormiddel van zon 

op daken van huishoudens, is ook de opwekking van duurzame energie op grotere schaal 

vereist.  

 

De huidige stand der techniek is leidend voor de inzet voor de korte termijn en het is 

aannemelijk dat ook voor de periode tot en met 2030 de huidige technieken noodzakelijk blijven 

om het grootste del van de doelstellingen te realiseren.  Het is te verwachten dat de technieken 

zich zullen ontwikkelen, als het gaat om kwaliteit, opbrengst en/of kostprijs. De mate waarin is 

echter niet met zekerheid te geven, gezien de relatie met diverse factoren (zoals de 

elektriciteitsprijs, ontwikkelingssnelheid, grondstofprijzen). 

 

De opwekking van duurzame energie betekent dat de energievoorziening weer meer lokaal 

plaatsvindt, een tegengestelde ontwikkeling aan de centrale energievoorziening van de laatste 

decennia in de vorm van een paar grote energiecentrales, zoals de centrales in Rotterdam of de 

Eemshaven. Doordat de opwekking lokaal plaatsvindt wordt deze ook weer zichtbaar voor de 

omgeving. Bij een centrale voorziening is de energievoorziening alleen zichtbaar via de 

hoogspanningskabels in het landschap; bij een decentrale voorziening is de opwekking zelf 

eveneens aanwezig. 

 

De realisatie van duurzame energie is noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend. De gemeente 

Hardenberg gaat ervan uit dat bij lokale opwekking van energie betrokkenheid van de lokale 

gemeenschap noodzakelijk en wenselijk is. Een ruimtelijke ingreep krijgt via lokale 

betrokkenheid een relatie met de omgeving en deze betrokkenheid vormt daarmee ook een 

verantwoording voor de aanvaardbaarheid van de ingreep. Duurzame energieontwikkeling kan: 

 Bijdragen aan bewustwording voor de aanleiding voor duurzame energie en vervolgacties 

daarmee in gang zetten 

 Middelen generen voor en daarmee bijdragen aan de instandhouding van lokale 

voorzieningen 

 Inkomsten (baten) generen voor deelnemers 

 

Deze lokale betrokkenheid kent een drietal, onderling gerelateerde, elementen: 

 Lokaal eigenaarschap 

 Financiële baten 

 Draagvlak 
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Deze elementen worden hierna uitgewerkt. Daarbij is geput uit de ervaringen en voorbeelden 

op andere locaties in Nederland waarbij op verschillende manieren vorm is gegeven aan deze 

lokale betrokkenheid. 

 

 Onderdelen afweging 5.2

 

Afweging 

De gemeente heeft besloten in te zetten op grootschalige energieopwekking. Daarbij wordt 

echter aangegeven dat financiële aantrekkelijkheid, draagvlak en lokaal eigenaarschap een rol 

dienen te spelen; begrippen die in verbinding met elkaar staan. Het sluit aan op de huidige 

trend dat naar lokaal eigenaarschap en participatie wordt gekeken. Het is ook te verantwoorden 

vanuit de eigenschappen van grootschalige duurzame energieopwekking. Waar traditionele 

energiewinning slechts zichtbaar is via hoogspanningskabels zijn de productie-eenheden voor 

de duurzame energieopwekking duidelijk aanwezig in de omgeving. Deze ruimtelijke invloed 

vraagt een ruimtelijke rechtvaardiging. Die kan voor kleine projecten liggen in het voorzien van 

de lokale omwonenden van energie (de postcoderoos) maar voor grote projecten kan deze 

liggen in het lokale eigenaarschap en het genereren van baten voor de lokale omgeving.  

 

Om de begrippen te operationaliseren is een afwegingkader opgezet. Deze is gebaseerd op de 

kernbegrippen die de raad heeft aangegeven; financieel aantrekkelijk, draagvlak en lokaal 

eigenaarschap.  

 

Financieel aantrekkelijk houdt in dat er relevante of substantiële financiële middelen worden 

gegenereerd. Middelen die beschikbaar zijn binnen de gemeente Hardenberg. Door deze te 

betrekken op de directe omgeving, die nader is te definiëren, levert dit een bijdrage aan 

draagvlak voor een initiatief. Gesteld kan worden dat sprake is van een financieel aantrekkelijk 

project als: 

 in absolute zin sprake is van bedragen die het mogelijk maken de brede omgeving te laten 

meedelen of projecten voor de leefbaarheid van de omgeving mogelijk maken. Een 

minimale omvang van € 100.000 per jaar kan daarbij als ambitieus doel of als gewenst 

minimum worden gehanteerd 

 het gros van het rendement lokaal blijft en beschikbaar is voor de omgeving; ten einde de 

ingreep lokaal te kunnen rechtvaardigen; de ingreep heeft daarmee lokaal een doel 

 indien sprake is van financiële participatie (mee-investeren) is dit breed beschikbaar en 

aantrekkelijk in de zin dat rendementen hoger zijn dan die worden geboden bij risicoloos 

sparen.  

 

Het hanteren van dergelijke eisen brengt met zich mee dat mogelijk een grotere rol voor de 

gemeente is vereist of gewenst in de ontwikkelingsfase aangezien in deze fase de 

waardeontwikkeling plaatsvindt die het kunnen beslissen en beschikken over genoemde 

onderdelen mogelijk maakt. 

 

Draagvlak is als proces op te vatten. Het is gewenst dat bij projecten actief wordt gewerkt aan 

draagvlak. Draagvlak is daarbij dan in te vullen als de mate waarin de ontwikkeling in de 

omgeving wordt geaccepteerd door belanghebbenden. Dit betreft niet alleen omwonenden 

maar ook bijvoorbeeld belangenorganisaties. Het is onvermijdelijk dat de meningen over 

duurzame energieontwikkelingen verschillen aangezien de belangen kunnen verschillen maar 
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ook omdat er soms zorgen zijn over de potentiële effecten op de omgeving. Deze belangen en 

een zorgvuldige inpassing zijn vanzelfsprekend en noodzakelijk onderdeel van een proces dat 

gericht is op draagvlak maar zullen er niet toe kunnen leiden dat aan de voorkant zorgen  

volledig kunnen worden weggenomen. Begrip voor de aanleiding en noodzaak van een project 

en het zorgvuldig uitvoeren en inpassen hiervan kunnen echter sterk bijdragen aan de 

acceptatie. 

 

Om een proces in te richten op het versterken en/of bijdragen aan draagvlak is participatie een 

zinvol element om in te bouwen. Daarbij is het minimum zorg dragen voor een volledige, tijdige 

en periodieke communicatie over projecten aangezien onbekend onbemind maakt. Participatie 

kan echter ook meer inhoud worden gegeven door de omgeving/belanghebbenden te betrekken 

bij het planproces; bij het vormgeven van het project en het maken van keuzes. Het is wenselijk 

om daarbij een duidelijk kader aan de voorkant van een project te definiëren zodat participatie 

gericht is op het project. De meest vergaande vorm van participatie betreft financiële participatie 

in de vorm van obligaties (geen zeggenschap) of aandelen of zelfs lokaal eigenaarschap. 

 

Lokaal eigenaarschap 

De maximale vorm van participatie is als het eigenaarschap van een productie-installatie 

volledig lokaal ligt.  

 

Lokaal eigenaarschap begint bij lokaal ondernemerschap. Lokale initiatiefnemers die investeren 

in de ontwikkeling van een productie-installatie, zoals een windturbine, en daar de revenuen 

van ontvangen. Een bredere basis van lokaal eigenaarschap kan daarbij worden vorm gegeven 

door financiële participatie voor de omgeving mogelijk te maken. De mate waarin dit 

beschikbaar kan komen is afhankelijk van de investering, het risico en het moment in de 

ontwikkeling waarop dit wordt mogelijk gemaakt. 

 

Lokaal eigenaarschap kan daarbij bij een bredere invulling ook vorm krijgen door het in 

aandelen of participaties uitgeven van een installatie; zoals dat bijvoorbeeld gebeurd bij 

coöperatieve vormen als de Windcentrale (winddelen), het windpark A15 bij Nijmegen of de 

Windvogel. Dit is op verschillende manieren in te richten. De wijze waarop is afhankelijk van 

initiatiefnemers, gewenste uitvoering en de mogelijkheden en middelen die er zijn om dit op te 

zetten. In Overijssel en Hardenberg liggen daarbij kansen door de aanwezigheid van het 

Energiefonds Overijssel en de mogelijke inzet van het duurzaamheidsfonds van de gemeente.  

 

Vanuit de ambitie van de gemeente kan gesteld worden dat een maximale uitvoering betekend 

dat het eigendom van een installatie volledig lokaal ligt.  

 

Uit de verkenning komt naar voren dat het behalen van de doelstellingen voor duurzame 

energie vereisen dat windenergie een belangrijke bijdrage gaat leveren. De verkenning wijst uit 

dat er locaties zijn waar windenergie kan worden ingepast. Met een afwegingskader kan de 

gemeente initiatieven die hier op aansluiten ondersteunen conform de opdracht van de raad of 

deze zelf initiëren. 

 

Voor de toepassing van het afwegingskader is het noodzakelijk dat de volgende activiteiten 

eerst plaatsvinden per project/initiatief. Ondersteuning door de gemeente is hierbij gewenst 
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omdat expertise, tijd en middelen vaak een beperkende factor zijn voor lokale initiatieven uit de 

samenleving: 

 Lokaal initiatief vormgeving: gezamenlijk met belanghebbenden 

o Doelstellingen lokaal: we weten energie maar wat speelt er nog meer 

(doelstellingen/leefbaarheid/sporthal) 

o Organiseren 

o Basisprincipes voor de samenwerking: hulp nodig  

o Spelregels voor de ontwikkeling  

o Communicatie en afstemming vooraf: hulp nodig 

 Er dient een project te worden gedefinieerd. De gemeente kan ondersteunen bij het 

formuleren van het project. Onderdelen van een projectbeschrijving dienen te zijn: 

o Wat is de beoogde omvang om te verkennen 

o Wie zijn de initiatiefnemers  

o Welke milieutechnische en ruimtelijke aandachtspunten dienen nader 

onderzocht te worden 

o Conceptuele uitwerking van de verdeling van de financiële baten 

o Plan van aanpak inclusief participatieplan 

 

Voor de kansrijke initiatieven kan vervolgens het afwegingskader worden gebruikt om dit vorm 

te geven en/of om te bepalen of de gemeente medewerking voor de realisatie verleend.  Het 

afwegingskader dient niet in beton te worden gegoten. Het kader maakt een rangorde mogelijk. 

Per project kunnen specifieke bijzonderheden maken dat meer of minder invulling wordt 

gegeven.  

 

Elementen afwegingskader 

 Bijdrage aan de energiedoelstelling 

 Een  financieel aantrekkelijk plan. Dit blijkt uit: 

o De omvang van de revenuen; een grotere opbrengst is aantrekkelijker 

o Een zo groot mogelijk deel van opbrengst is beschikbaar voor het gebied12 en 

niet voor individuen of organisaties zonder binding met het gebied 

o Binnen een gebied is sprake van een verevening van opbrengsten 

o Grondvergoeding is redelijk maar staat in verhouding tot de kosten (voor de 

toelichting) 

o Inzicht in de financiële risico’s en de verdeling hiervan 

 Draagvlak is de rode lijn in het proces van planvorming en uitvoering. Dat volgt uit: 

o De ruimte voor De lokale vertegenwoordiging die onderdeel is van het initiatief of 

dit ondersteunt 

o Het voorgestelde ontwikkelproces en de ruimte voor participatie daarin van 

ontwikkeling 

 Een zo groot mogelijk aandeel lokaal eigenaarschap. Dit kan beoordeeld worden op basis 

van de eigendoms- en zeggenschapsverdeling. Dit heeft een aantal elementen: 

o De procentuele verdeling van eigendom 

o De zeggenschap die verbonden is aan participaties  

 
12 De omgeving van het project. Dit betreft minimaal de directe omgeving (aanliggende percelen/woningen) 
maar kan ook groter zijn, bijvoorbeeld in geval van een postcoderoosproject waarbij een postcode met 
aanliggende postcodegebieden betrokken zijn.  
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o De mate waarin toetreding mogelijk is (openheid) 

o De ruimte voor aanpassing van het eigenaarschap 

 

Tabel 5.1 Afwegingskader 

Draagvlak Financieel aantrekkelijk Lokaal eigenaarschap 

Rode lijn in het proces van 

ontwikkeling (werkwijze) 
Omvang van de revenuen  

Inzicht in de verdeling van 

eigendom en zeggenschap 

Ruimte voor betrokkenheid van 

omgeving/belanghebbenden in het 

initiatief (meedoen) 

Zo groot mogelijk deel van de 

opbrengst voor de lokale 

samenleving 

Verhouding aandelen in 

eigendom van de lokale 

samenleving 

Ruimte voor participatie in het 

ontwikkelproces (meepraten) 

Opbrengsten verlaten 

Hardenberg zo min mogelijk 

Verdeling van zeggenschap met 

de lokale samenleving 

Transparant voor en na realisatie 

over proces, status en revenuen 

Verevening van opbrengsten en 

inkomsten in een gebied 

Openheid voor toetreding door 

leden van de lokale samenleving 

Ruimte voor overleg over de 

realisatie en de bedrijfsvoering 

Grondvergoeding is redelijk en in 

verhouding tot de vermeden 

inkomsten (kosten) 

Ruimte voor aanpassing van 

eigenaarschap 

Verdeling van lusten en lasten 
Inzicht in financiële risico’s en de 

verdeling ervan 

Kwaliteit van de organisatie 

(checks and balances) 

 

Samengevat komt dit neer op: 

 Er is zo veel mogelijk ruimte voor inbreng van belanghebbenden in de uitwerking en 

ontwikkeling van een project 

 Er is sprake van een zo groot mogelijk aandeel lokaal eigenaarschap, zoals blijkt uit 

zeggenschap en verdeling van inkomsten en opbrengsten  ten bate van de lokale 

samenleving en lokale maatschappelijke belangen 

 De potentiële baten voor de omgeving zijn zo hoog mogelijk en brengen daarmee balans 

voor de effecten van de ingreep op de omgeving (balans tussen lusten en lasten) 

 

Het kader bevat geen absolute grenzen. Het is wenselijk een afwegingskader te hanteren dat 

ordening qua voorkeur mogelijk maakt en toelaat om rekening te houden met specifieke 

karakteristieken en omstandigheden die bij elk project anders zullen zijn. Een aandachtspunt 

dat in het oog gehouden dient te worden is dat een project uitvoerbaar dient te blijven. Dit 

vereist flexibiliteit van initiatiefnemers en van de omgeving en begrip voor elkaars standpunt, 

beweegredenen en besluiten. Verder is het belangrijk te onderkennen dat een project 

gedurende de ontwikkeling kan veranderen. Door wijzigingen in de omgeving, door de 

detaillering van het project kunnen nieuwe inzichten of aanleiding ontstaan om wijzigingen door 

te voeren. Het kader kan daarbij als basis worden gehanteerd. 
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 VERVOLG 6

De verkenning die is uitgevoerd laat zien dat er binnen de gemeente Hardenberg voldoende 

concreet te realiseren potentieel is om de doelstellingen voor duurzame energie tot en met 2030 

te realiseren. Met de wens een afwegingskader te hanteren gericht op, samengevat, draagvlak 

door een lokale verantwoording te borgen laat de gemeente zien dat zij zich bewust is van de 

ruimtelijke effecten van de energietransitie. Een decentrale energievoorziening is een kenmerk 

van deze energietransitie en is zichtbaar en merkbaar lokaal.  

 

Door een afwegingskader vast te stellen en te hanteren kan de gemeente ook haar capaciteit 

en middelen gericht inzetten.  

 

De gewenste insteek op lokaal initiatief en het bewerkstelligen van lokale invloed en 

zeggenschap en lokaal terecht laten komen van revenuen maakt wel dat het wenselijk is als 

gemeente regie te voeren. Regie in de vorm van een consistentie aanpak gericht op steeds 

verdere concretisering van projecten maar bij het ontbreken van regie ook initiatief vanuit de 

gemeente.  

 

Aangezien een belangrijke bijdrage wordt verwacht van windparken en in de toekomst ook in 

grotere mate van zonneparken is het nuttig om tijdig noodzakelijke onderzoeken en/of 

ruimtelijke besluitvorming voor te bereiden gezien de doorlooptijd die met besluitvorming over 

dergelijke energieprojecten gemoeid is. De periode die benodigd is tot en met concrete 

besluitvorming  is in feite bepalend voor de tijd die nodig is voor de realisatie van projecten.  
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KAARTBIJLAGEN ZON EN WIND 
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