
 

 

 

  

Gemeente Rheden 

Afwegingsnota webinars 
Samen Energie Opwekken. 
 

Gemeente Rheden, maart 2021 
 



2 maart 2021                                                                Afwegingsnota Webinars Samen Energie Opwekken 

1  
 

Inleiding 
In deze nota staat de input die wij hebben opgehaald tijdens de webinars over het onderdeel Samen 

Energie Opwekken (voorheen genoemd: projectparticipatie) en welke afwegingen zijn gemaakt.  

Overzicht afwegingen Samen Energie Opwekken 
 

Input Reactie 

Webinar 16 november 2020  
1. Zorg dat inwoners/de omgeving zo vroeg 

mogelijk worden betrokken zowel bij de 
vraag ‘waar’ als ‘hoe’. Zo vroeg mogelijk is 
in ieder geval als er nog geen definitieve 
locatiekeuze  en inrichting is gemaakt. 
 
 
 
 
 

2. Kijk naar de samenhang met wat in de 
Omgevingswet wordt gezegd over 
participatie. 
 

3. Wie zijn de belanghebbenden? 
 

 
 
4. Wat wordt met gelijkwaardig bedoeld? 

 
 
 
 

5. Zorg dat inwoners die het dichtst bij een 
zonneveld/windmolens wonen ook de 
meeste invloed hebben. Zorg dus dat er een 
eerlijke weging van belangen plaatsvindt en 
hoe dichterbij je woont (en dus nadeel 
ondervindt) hoe zwaarder je stem 
meeweegt. 
 

6. Hoe kan iedereen uit de omgeving 
profiteren (dus niet alleen als je er 
financieel warmpjes bijzit en je het je kan 
veroorloven om financieel te participeren) 

 
7. Maak onderscheid tussen het betrekken 

van mensen bij proces/ontwerp en 
verdeling opbrengsten. 

 

1. Het zo vroeg mogelijk betrekken van 
inwoners/omgeving nemen we ook als  
uitgangspunt voor het Beleidskader. 
Dit betekent dat een initiatiefnemer de 
omgeving op zijn laatst betrekt direct na een 
toets door de gemeente van het voornemen 
voor een project. Daarna dient de inpassing 
in overleg met de belanghebbenden te 
gebeuren. 
 

2. Het Beleidskader sluit aan op de bepalingen 
in de Omgevingswet. 
 
 

3. Bewoners en bedrijven in de omgeving van 
een initiatief en belangengroepen voor 
bijvoorbeeld natuur of cultuurhistorie. 
 

4. Dat serieus naar belanghebbenden wordt 
geluisterd en dat zij invloed kunnen 
uitoefenen op het proces en de 
besluitvorming. 

 
5. Dit is een uitgangspunt in het Beleidskader. 

Omdat de situatie en impact per initiatief 
verschilt, zal de afbakening ook per initiatief 
verschillen. Dit wordt in overleg tussen 
initiatiefnemer, omgeving en evt. gemeente 
bepaald. 

 
 

6. Dit is een uitgangspunt in het Beleidskader. 
Per initiatief zal door de initiatiefnemer en de 
bewoners worden bepaald hoe hier invulling 
aan wordt gegeven. 
 

7. Dit wordt ook zo uitgewerkt in het 
Beleidskader. 
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8. Zoek belangengroepen en wijkraden in een 
vroegtijdig stadium op, maar let er wel op 
dat ze er zijn voor de inwoners en geen 
ambassadeurs zijn: geen verlengstuk van de 
gemeente of initiatiefnemers. 

 
9. Leg duidelijk de uitgangspunten/spelregels 

in het beleidskader vast, zowel voor 
financiële participatie als de participatie bij 
de ruimtelijke inpassing. 

 
10. Leg duidelijk vast hoe mensen moeten 

worden betrokken. 
 

 
 

11. Houd rekening met wat er uit de RES komt. 
 
 
 
 

 

8. Duidelijk signaal, sluit aan bij het 
Beleidskader. 
 
 
 
 

9. Dit gebeurt zo duidelijk mogelijk. Opgemerkt 
wordt dat er (veel) ruimte nodig  is voor 
maatwerkoplossingen omdat de situatie bij 
ieder initiatief anders is. 
 

10. Dit gebeurt zo duidelijk mogelijk. Opgemerkt 
wordt dat er ook (veel) ruimte nodig is voor 
maatwerkoplossingen omdat de situatie bij 
ieder initiatief anders is. 

 
11. Het Beleidskader is afgestemd op de RES voor 

zover bekend op het moment van schrijven 
van het Beleidskader. 

 

Webinar 26 november 2020  
 
1. Gebruik voor projectparticipatie de ervaring 

met de windmolens bij de Pleij bij Arnhem 
als voorbeeld. 
 

2. Coöperaties zijn belangrijk om de 
belanghebbenden bij initiatieven voor 
grootschalige opwek te laten participeren. 

 
 
3. Zorg voor duidelijke spelregels voor 

initiatiefnemers en maak gebruik van 
bestaande gedragscodes. 

 
 
 
 
 
 
4. Zorg als gemeente dat je de juiste partijen 

betrekt. 
 
 
 
 
5. Zorg dat je ook lager opgeleiden en laag 

geletterden bereikt. 
 
 

 
1. Dit is een inspirerend voorbeeld. De aanpak 

sluit aan bij het Beleidskader. 
 
 

2. Dit sluit aan bij het uitgangspunt in het 
Beleidskader dat we primair ruimte bieden 
aan initiatieven vanuit de lokale samenleving: 
door en voor onze inwoners. 
 

3. Dit gebeurt zo duidelijk mogelijk. Opgemerkt 
wordt dat er (veel) ruimte nodig  is voor 
maatwerkoplossingen omdat de situatie bij 
ieder initiatief anders is. 
Bestaande gedragscodes zijn meegenomen 
bij de uitwerking van het Beleidskader. 
Onder andere van de NWEA voor 
windenergie en de gedragscode Zon op land.  

 
4. Voor zover we daar als gemeente invloed op 

kunnen en mogen uitoefenen proberen we te 
zorgen dat de juiste partijen en 
belanghebbenden bij het initiatief worden 
betrokken.   

 
5. Een belangrijk aandachtspunt: iedereen in de 

omgeving van een initiatief moet 
geïnformeerd worden en kunnen 
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6. Zorg dat ook mensen met weinig geld 

financieel kunnen participeren/profiteren. 
 
 
 
7. Maak gebruik van provinciale regelingen 

voor burgerinitiatieven. 
 

8. Zorg bij participatie voor transparante 
kennis en informatie. 

 
 
 

participeren. Is opgenomen in het 
Beleidskader. 

 
6. Dit is een uitgangspunt in het Beleidskader. 

Per initiatief zal door de initiatiefnemer en de 
bewoners worden bepaald hoe hier invulling 
aan wordt gegeven. 
 

7. Als die bekend en beschikbaar zijn, zal daar 
op worden gewezen. 

 
8. Dit zijn twee belangrijke uitgangspunten die 

ook zijn opgenomen in het Beleidskader. 
   

Webinar 9 december 2020  
 

1. Gebruik voor projectparticipatie de ervaring 
met de windmolens bij de Pleij in Arnhem 
als voorbeeld. 
 

2. Informeer bij een initiatief direct 
omwonenden per brief. 

 
 
 
 
 
 
3. Hoe zit het met de waardevermindering van 

mijn huis als er windmolens in de buurt 
komen? 
 
 

 
 
4. Laat bewoners zoveel mogelijk zelf 

organiseren. 
 

5. Zorg dat de baten zoveel mogelijk bij de 
omwonenden terecht komen. 

 
 

 
1. Dit is een inspirerend voorbeeld. De aanpak 

sluit aan bij het Beleidskader. 
 

 
2. Het is aan de initiatiefnemer hoe deze de 

omwonenden informeert, maar het is 
belangrijk dat iedereen wordt bereikt. 
Uiterlijk als blijkt dat een voornemen voor 
een initiatief voldoet aan beleid, wet- en 
regelgeving dient een initiatiefnemer de 
omgeving te informeren. 
 

3. De berekening en compensatie zijn wettelijk 
vastgelegd.  Bij waardedaling van een woning 
is de landelijke planschadevergoeding van 
toepassing. De gemeente Rheden geeft hier 
uitvoering aan met de  Planschade-
procedureverordening. 

 
4. Hiervoor biedt het Beleidskader alle ruimte. 

 
 
5. Dat de omgeving zoveel mogelijk deelt in de 

opbrengsten, is één van de uitgangspunten in 
het Beleidskader.  


