
Van: werken aan een duurzame opgave

naar:

Samenwerken aan een duurzame opgave



• Welkom
• Hoe is het gelopen?
• Waar staan we nu?
• Waar gaan we heen?
• Vragen





Bontebrug, Breedenbroek, Etten, Gendringen, 
Heelweg-Oost, Heelweg-West, Megchelen, Milt, 
Netterden, Rafelder, Silvolde, Sinderen, Terborg, 
Ulft, Varsselder, Varsseveld, Veldhunten, Voorst, 
Wals, Warm, Westendorp, Wieken, IJsselhunten en
Ziek.



Hoe is het gelopen?



Opgave voor zon en wind

• Wind: circa 9 molens 
• Zon: 60 hectare

• 2 tranches van 30 hectare zon
Eerste tranche 2019: 170 hectare aan plannen
Tweede tranche 2021: 180 hectare



(Efficiënt) ruimtegebruik: 10%

ruimtebeslag in relatie tot de grootte van de 
tranche, meervoudig ruimtegebruik, huidig 
gebruik perceel, effect op toekomstig 
gebruik perceel

Realisatiekans: 20% Ontwerpprincipes die net ontlasten/minder 
belasten, financiële inschatting e.d.

Natuur en landschap: 30% ontwerp sluit aan bij huidige/historische 
omgeving, verandering natuurwaarde

Participatie: 35% schets procesparticipatie, schets financiële 
participatie

Overig: 5% Overige baten, voordelen, belemmeringen 
etc., als van toepassing

Beoordeling op de volgende punten met een weging



De zonneladder
De gemeente houdt in de categorie 
‘(efficiënt) ruimtegebruik’ rekening met 
de zonneladder van Natuur- en 
Milieufederatie. 

Projecten op productieve 
landbouwgrond kunnen rekenen op 
een lagere score, tenzij het zonneveld 
gerealiseerd kan worden in 
combinatie met het huidige gebruik.





Eerste tranche (2019)

3 van de 15 plannen geselecteerd en door de gemeenteraad 
goedgekeurd.
Verder met de plannen voor vergunningsaanvraag.

Bij alle plannen rechtszaken, geen groots verzet of publieke 
discussie. 

Evaluatie: communicatie met de omgeving moet beter!



Tweede tranche (2021)

• 16 plannen ingediend voor 180 hectare
• Enorme weerstand in de samenleving
• Veel comités ‘wij zijn tegen’ op dorpsniveau
• Burgerinitiatief geboren
• Gemeenteraad en commissie vergadering druk met 

insprekers.
• 1 plan geselecteerd: zon tussen koeien 

plus de opdracht om met het burgerinitiatief in gesprek te gaan en 
een startnotitie op te leveren over samenwerking.





Waar staan we nu?

- Pauzeknop ingedrukt
- In gesprek met Burgerinitiatief



In gesprek

- Eerste gesprekken met gesprekleider, 
wethouder, programmamanager en 
beleidsambtenaren

- Tijdstip: einde van dag met eten
- Kerngroep aanwezig plus afwisselend 

mensen uit de achterban.
- Ritme: eerst tweewekelijks, nu 

maandelijks



Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek

https://youtu.be/74uTr-IsVe8


Wat zijn hun plannen?

• Begrijpen
Verbeteren van kennis en begrip over de energietransitie onder de burgers

• Betrekken
Beter betrekken van burgers bij de realisatie van de energietransitie

• Bedenken
Nieuwe ideeën aandragen voor de realisatie van de energietransitie

• Balanceren
Een gebalanceerde afweging maken tussen de alternatieven. Samen met 
de gemeente de zonneladder afdalen



Wat is het effect?
• De mens komt weer in beeld
• Begrip over en weer
• Zeer constructieve gesprekken
• Steeds andere mensen uit de achterban sluiten aan
• Inzicht in de complexiteit
• Betrokken bij nieuwe initiatieven



Waar gaan we naar toe?
• Groot publieks event in voorbereiding – oktober
• Oprichting Energiecoöperatie
• Start realisatie eerste daken met zon, aandacht 

voor energiearmoede
• Ontwikkeling dashboard en website
• Innovatie werkgroep
• En waarschijnlijk nog veel meer ….



Bedankt voor jullie aandacht.

Heeft er iemand een vraag?


