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Nota met de reacties en de antwoorden hier op naar aanleiding van de informele ter inzagelegging van het beleidskader Samen Energie Opwekken (SEO). 

Hieronder volgt per reactie een samenvatting van de ingediende reactie en de beantwoording. 

Alleen de reacties die betrekking hebben op het beleidskader Samen Energie Opwekken zijn in onderstaand overzicht opgenomen. De mensen die 

opmerkingen en suggesties hebben gedaan die betrekking hebben op ruimtelijke aspecten, hebben een antwoord ontvangen waarin wordt gewezen op de 

mogelijkheid om op het beleidskader Energie en Landschap te reageren bij de formele ter inzagelegging van 4 maart tot en met 14 april 2021.  

Bij de reacties die tot een aanpassing hebben geleid in het beleidskader SEO zijn de antwoorden cursief gedrukt.  

 

Nr. Verkorte inhoud van de reacties 

 

Antwoorden en overwegingen 

1 zaaknummer 768071.1   

 1. Indiener geeft aan dat belanghebbenden ook bij fase 1 van een 
project (toetsen van projectvoornemen) betrokken zouden moeten 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Indiener geeft aan dat belanghebbenden meegenomen moeten 
worden in het besluitproces op welke locatie de Gemeente een 

1. In deze fase wordt bepaald of het projectvoornemen niet bij voorbaat 
kansloos is vanwege beleid, wet- en regelgeving. Als blijkt dat het project bij 
voorbaat kansloos is, is het ook niet zinvol om het project met inwoners en 
andere belanghebbenden te bespreken. Het betreft een projectvoornemen 
de uitwerking vindt plaats in de volgende fase, waar inwoners en andere 
belanghebbenden vanaf het eerste moment bij betrokken zijn.  
Het zal in veel gevallen wel verstandig zijn om bewoners en andere 

belanghebbenden al gedurende fase 1 te informeren. Daarom staat aan het 

begin van de beschrijving van fase 2 ook dat een initiatiefnemer uiterlijk 

direct na het verkrijgen van groen licht op het projectvoornemen 

omwonenden en andere belanghebbenden informeert. 

Naar aanleiding van deze reactie is de tekst in het Beleidskader aangepast 

en verduidelijkt. 

 

2. In het participatieproces voor het beleidskader Energie & Ruimte is 

uitgebreid bij bijeenkomsten en gesprekken met belanghebbenden 



 

 

windenergie of zonneveld project mogelijk wil realiseren met een 
Initiatiefnemer. 
 
 
 
3. Indiener geeft aan dat  belanghebbenden vroegtijdig 
geïnformeerd moeten worden over de voorgenomen plannen en 
eerst draagvlak gecreëerd moet worden. Pas nadat er een voldoende 
draagvlak tussen alle stakeholders is vastgesteld (kan nooit 100% 
zijn) kan er pas een intentieverklaring tussen alle stakeholders 
worden getekend waarna fase 2 van start gaat. 
 
 
 
 
4. Indiener geeft aan dat de wethouder niet transparant is geweest 
over het voornemen voor een initiatief voor windmolens aan de 
Broekdijk. 
 
 
 

overlegd over mogelijke zoeklocaties voor zonnevelden en windenergie. 

Als er een project is binnen een zoekgebied, moet de initiatiefnemer de 

exacte locatie met de belanghebbenden bespreken. 

 

3. Het vroegtijdig informeren van belanghebbenden is 1 van de 

uitgangspunten van het beleidskader. Met de bijeenkomsten en 

gesprekken met belanghebbenden over mogelijke zoeklocaties voor 

zonnevelden en windenergie is gewerkt aan draagvlak hiervoor. Of er 

voldoende draagvlak is om een locatie als zoekgebied aan te wijzen, wordt 

bepaald door de gemeenteraad. Als er een initiatief is op een zoeklocatie 

dient de initiatiefnemer door een zorgvuldig participatieproces ook te 

zorgen voor zoveel mogelijk draagvlak. 

 

4. Dat er via de media en andere kanalen allerlei verhalen de ronde doen, 

gaat buiten de wethouder om. 

Feit is dat een initiatiefnemer in oktober 2019 twee gesprekken heeft 

gevoerd met de wethouder over het voornemen voor een project voor 

windmolens bij de Broekdijk. De gemeente heeft toen aangegeven dit 

projectvoornemen niet in behandeling te nemen, zolang er geen 

Beleidskader door de gemeenteraad is vastgesteld om het aan te toetsen. 

Meer betrokkenheid van de gemeente is er niet. Dit bevindt zich dus nog 

voor fase 1. 

2 zaaknummer 768071.2  

 1. Indiener geeft aan dat het belangrijk is om ook de noodzaak van 
duurzame opwek aan te geven en als gemeente te communiceren. 
 
 
 
 

1. Dit is zeker belangrijk en wordt besproken in het beleidskader voor de 

klimaataanpak in Rheden 2019 - 2022, dat in februari 2019 door de 

gemeenteraad is vastgesteld. We communiceren hier regelmatig over als 

gemeente. Zie hiervoor onder andere: 

https://www.watisjouwrheden.nl/onze-uitdaging-2/onze-klimaataanpak/ 

https://www.watisjouwrheden.nl/onze-uitdaging-2/onze-klimaataanpak/


 

 

2. Indiener geeft aan dat de opgewekte energie zoveel mogelijk 
gebruikt zou moeten worden binnen de gemeente door 
huishoudens. 
 
 
 
3. Indiener geeft aan bij het financieel mee participeren door 
inwoners de postcoderegeling te missen. Dat zou het draagvlak 
vergroten, als je je deelname ook direct op je energierekening ziet. 
 

2. We stimuleren zo veel mogelijk dat initiatieven met lokaal eigendom 

worden gerealiseerd. Energie die grootschalig wordt opgewekt, wordt 

teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze lokaal opgewekte energie kan 

niet worden ‘gereserveerd’ voor lokaal gebruik. 

 

3. Deze suggestie past goed bij het streven naar lokale initiatieven en is 

daarom overgenomen in hoofdstuk 4 van de bijlage over financiële 

participatie. 

3 zaaknummer 768071.3  

 1. Indiener vraagt of de gemeente zich bewust is van de 
ontwikkelingen en trends in de energiemarkt en van de mogelijke 
gevolgen daarvan voor de opbrengsten van zonnevelden en 
windmolens? 
 
 
2. Wat zijn in dergelijke scenario's de gevolgen voor de 
participerende bewoners? Dienen zij dan ook voor dergelijke kosten 
op te draaien, of vallen deze verliezen buiten het risico van de 
participerende burgers? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hoe de prijs van elektriciteit zich op langere termijn zal ontwikkelen, is 
natuurlijk onzeker. Dat er volop wordt geïnvesteerd in zonnevelden en 
windmolens geeft aan dat er vertrouwen is in de opbrengsten hiervan. De 
vraag naar elektriciteit zal komende jaren alleen maar toenemen door de 
omschakeling van olie en gas op elektriciteit. 
 
2. De mate van risico bij een investering hangt af van de vorm waarin dit 
gebeurt. Zie hiervoor ook het schema in Bijlage 4 van de bijlage bij het 
beleidskader. Een initiatiefnemer zal de risico’s ook steeds helder moeten 
aangeven. Zie hiervoor ook de website van energiecoöperatie Rijn en IJssel 
en hoe zij dit bij zonneveld De Bocht in Dieren hebben gedaan. Het 
informatiememorandum dat hier wordt genoemd, geeft veel 
achtergrondinformatie. 
https://www.rijnenijsselenergie.nl/project/project-de-bocht 
De risico’s worden beperkt doordat projecten veelal een SDE++ krijgen en 
daardoor sprake is van gegarandeerde inkomsten. 
Een eis in het beleidskader is dat een initiatiefnemer transparant moet zijn 
over de verwachte kosten en opbrengsten van een project. Dit zal getoetst 
worden door de gemeente, bijvoorbeeld of hierbij ook rekening is 
gehouden met de kosten voor ontmanteling aan het einde van het project. 
 

https://www.rijnenijsselenergie.nl/project/project-de-bocht


 

 

3. Hoe wordt aantoonbare kennis geborgd? 
 
4. Hoe borgt de gemeente dat de initiatiefnemer de omwonenden 
correct en afdoende weet te benaderen? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Kan de gemeente actief een actueel overzicht verstrekken en 
beschikbaar maken van projecten waarin duidelijk aangeven is in 
welke face ieder project zich bevind? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Graag blijf ik actief op de hoogte van verschillende initiatieven en 
ben daarbij ook beschikbaar mijn kennis ten aanzien van de 
Nederlandse en Europese energiemarkt daarbij actief te delen, 
mocht dat wenselijk zijn. 

3. De gemeente controleert dit bij toetsing van het projectvoornemen. 
 
4. De gemeente volgt het participatieproces direct door bij het project 
betrokken te blijven en indirect doordat zij wordt geïnformeerd door de 
omgevingsraad. Bovendien toetst de gemeente het communicatie- en 
participatieplan dat een initiatiefnemer moet opstellen. 
Als een vergunning wordt aangevraagd toetst de gemeente of er voldoende 
inspanning is geweest mbt communicatie en participatie. Is dit niet het 
geval, dan kan de gemeente weigeren planologische medewerking te 
verlenen. 
 
5. De volgende projecten  voor windmolens en zonnevelden zijn bij de 
gemeente bekend. 
Zonneveld De Bocht: 
Vergunning is verleend, verwacht wordt dat de aanleg begin van deze 
zomer zal starten. 
Zonnepanelen in de buurt van de A348: 
Er wordt nu een haalbaarheidsstudie gedaan naar evt. mogelijkheden. 
Zonnepanelen tussen de op- en afritten A348/N348 bij Ellecom: 
Projectidee, ligt stil ivm onduidelijkheid over medewerking provincie. 
Windmolens bij de Broekdijk tussen Spankeren en Laag Soeren: 
Projectidee, de gemeente heeft aangegeven dit pas behandeling te nemen 
als het beleidskader gereed is, om het te kunnen toetsen.  
 
6. Fijn dat u actief betrokken wilt blijven en uw kennis beschikbaar wilt 
stellen. Het is het handigst als u zich daarvoor aansluit bij één van de 
energie- en initiatiefgroepen die in de gemeente Rheden actief zijn. U kunt 
voor de contactgegevens contact opnemen met de gemeente. 

4 zaaknummer 768071.4  

 1. Indiener vraagt hoe kun je deelnemen aan de gebiedstafel, hoe de 
samenstelling daarvan wordt bepaald en waarom deze een brede 
scoop hebben? 

1. De initiatiefnemer dient een breed verspreide uitnodiging te doen voor 
een gebiedstafelbijeenkomst, naar omwonenden en andere 
belanghebbenden. Gebiedstafels zijn meer algemeen, voor de 



 

 

 
 
 
 
 
2. Op het plaatje op blz. 15 staan bewoners alleen genoemd bij 
”gebruikers”, die zou je toch ook bij beïnvloeders willen zien?  

omgevingsraad zal een initiatiefnemer moeten zorgen dat 
belanghebbenden met een groter belang ook meer vertegenwoordigd zijn.  
De tekst in het beleidskader is  naar aanleiding van deze opmerking 
verduidelijkt. 
 
2. Zeer terechte opmerking, de afbeelding is aangepast. 
 

5. zaaknummer 768071.5  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

6. zaaknummer 768071.6  

 Indiener geeft aan voorstander te zijn van het collectief en lokaal 
samen opwekken van energie. 

Dit sluit volledig aan bij het beleidskader Samen Energie Opwekken. 

7. zaaknummer 768071.7  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

8. zaaknummer 768071.8  

 Indiener doet, naast ruimtelijke suggesties, de suggestie om te 
streven naar het oprichten van een Gemeentelijk Energie Bedrijf. 

Hiervoor is veel specialistische kennis nodig. Dit is iets om eventueel op 
langere termijn samen met andere overheden te onderzoeken. Op dit 
moment ontbreken daarvoor de middelen.  

9. zaaknummer 768071.9  

 Indiener noemt een aantal casussen: 
Casus 1 
Een windturbine wordt na 15 jaar gekocht door inwoners van een 
nabijgelegen woonwijk. 
(de SDE subsidie is dan verlopen, de sloopkosten zijn enorm, de 
turbine is technisch en economisch vrijwel afgeschreven. De 
ontwikkelaar verkoopt in feite zijn probleem aan leken) 
Casus 2 

 
Naar aanleiding van de casussen en gemaakte kanttekeningen is de 
volgende tekst opgenomen in de bijlage bij het beleidskader SEO: 
Bij financiële transacties tussen een initiatiefnemer en inwoners, 
bijvoorbeeld bij eigendomsoverdracht, dient de initiatiefnemer de inwoners 
volledig en transparant te informeren over mogelijke toekomstige kosten en 
risico’s. 
Eerder gemaakte afspraken tussen de initiatiefnemer en de 



 

 

Windturbine is volledig eigendom van een zestal gezinnen via een 
gedeeld opstalrecht. 
(ieder gezin draait in beginsel op voor schade en kosten a.g.v. 
calamiteiten, turbine die voortijdig defect raakt en de opruimkosten. 
De ontwikkelaar strijkt de verkoopopbrengst op en laat de baten, 
lasten en risico’s over aan leken). 
Casus 3 
Een zonnepark moet 50% eigendom worden van burgers. Een 
collectief wordt haastig opgericht. De externe intiatiefnemer moet 
zelf het collectief opleiden om overleg mogelijk te maken. 
Het park moet voor de externe partij minimaal 5 ha groot zijn om 
voldoende interessant te zijn. Gemeente stelt 50% collectief 
eigendom als eis => park moet nu minimaal 10 ha groot worden. 
Anders trekt de externe partij zich terug. Grondeigenaar wil geen 
zaken doen met een collectief en een externe partij, omdat de 
risico’s van opruimen, goed beheer etc. dan 2X zo groot zijn. 
 
Casus 4 
Een boer laat voor eigen rekening en risico op zijn eigen erf een 
windturbine neerzetten. 
Hoe kan hij 50% van het eigendom overdragen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

belanghebbenden blijven na verkoop of overdracht van een project 
onverminderd van kracht en dienen onderdeel te zijn van een 
verkoopovereenkomst.. 
 
 
 
 
Naar aanleiding van casus 3: 
Het beleidskader Samen Energie Opwekken geeft een kader met 
randvoorwaarden, waarbinnen de initiatiefnemer, belanghebbenden en de 
gemeente afspraken maken met elkaar. Dat geldt ook voor deze casus. Hoe 
de precieze afspraken er in specifieke situaties uit komen te zien is 
maatwerk dat in onderling overleg wordt afgesproken. 
 
 
 
 
Naar aanleiding van casus 4: 
50 procent overdragen kan door middel van het oprichten van een 
rechtsvorm en ten behoeve van die rechtsvorm een opstalrecht te laten 
vestigen ten laste van de grond van een van de grondeigenaren. Bij 
gezamenlijke exploitatie van een windmolen zijn beiden c.q. de rechtsvorm 
aan te merken als initiatiefnemer en dus ook zelf degenen die de 
planschade veroorzaken. Daarnaast zullen wij in de nader te sluiten 
intentieovereenkomst vast laten leggen dat wij eventueel hieruit 
voortvloeiende planschade gaan verhalen op de initiatiefnemers c.q. de 
rechtsvorm. In welke rechtsvorm dit het best juridisch kan worden vorm 
gegeven hangt af van de omstandigheden waaronder zij de samenwerking 
willen vormgeven. Dit is een ondernemingsrechtelijke vraag die het beste 
door een derde deskundige kan worden beantwoord, zoals Kamer van 
Koophandel, en/of de Notaris c.q. Juridisch adviseur. 
 



 

 

Naast genoemde casussen maakt indiener nog een aantal kritische 
kanttekeningen bij het streven naar 50% lokaal eigenaarschap. 

50% lokaal eigenaarschap is geen doel op zich, maar een middel dat zich in 
de praktijk heeft bewezen om de baten meer bij de lokale omgeving terecht 
te laten komen. Het is goed dat indiener wijst op de risico’s. De gemeente 
heeft daarom de eis opgenomen dat een initiatiefnemer transparant moet 
zijn en inwoners over de risico’s dient te informeren.  

10. zaaknummer 768071.10  

 Indiener merkt op dat er geen concrete plannen aan de orde komen 
en dat inwoners onvoldoende geïnformeerd zouden zijn. 
 
 

Het betreft inderdaad een beleidskader om plannen te toetsen. De 
gemeente heeft aangegeven geen plannen in behandeling te nemen voor 
grootschalige zonnevelden en windmolens, zolang de beleidskaders niet 
zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
De gemeente heeft de volgende middelen in gezet om zoveel mogelijk 
inwoners te informeren en te betrekken: 
• advertenties in de regiobode 
• persberichten naar lokale en regionale kranten 
• berichten op social media 
• berichten op de website van de gemeente 
• een grote bijeenkomst op 17 februari 2020 waar meer dan 140 
              bewoners en andere belanghebbenden aan hebben deelgenomen 
• bijeenkomsten met belangengroepen 
• individuele gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden 

11. zaaknummer 768071.11  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

12. zaaknummer 768071.12  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

13. zaaknummer 768071.13  



 

 

 Indiener geeft aan dat het uitstekend is draagvlak, betrokkenheid en 
financieel eigendom na te streven en hier als bewoner aan deel te 
zullen nemen. Daarnaast worden nog ruimtelijke suggesties gedaan. 

Dit sluit aan bij de doelstellingen van het beleidskader SEO. 

14. zaaknummer 768071.14  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

15. zaaknummer 768071.15  

 Indiener stelt dat het beleidskader SEO wellicht goed gaat werken bij 
kleinschalige zonneweiden, maar niet bij grote projecten. 

Het beleidskader is net zo goed van toepassing op grote projecten als voor 
kleine. Ook voor grote initiatieven geldt dat als er geen zorgvuldig 
participatieproces is doorlopen, de gemeente planologische medewerking 
kan weigeren. 

16. zaaknummer 768071.16  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

17. zaaknummer 768071.17  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

18. zaaknummer 768071.18  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

19. zaaknummer 768071.19  

 Indiener geeft aan: 
1. geen participatie, maar schadevergoeding (planschade 
vergoeding) voor de direct betrokkenen te willen.  
                          
2. Geen subsidie verstrekken aan plannen waar geen draagvlak voor                                                                                                                                                         
is. 

 
1. Bij waardedaling van een woning, is de landelijke planschadevergoeding 
van toepassing. De gemeente Rheden geeft hier uitvoering aan met de  
Planschadeprocedureverordening. 
2. Het betreft subsidies van de landelijke overheid, waar we als gemeente 
geen invloed op hebben. 

20. zaaknummer 768071.20  



 

 

 1. Indiener vraagt: “zoveel mogelijk draagvlak gezocht en gekregen” 
=> hoeveel is dat en hoe kun je dat toetsen? 
 
 
 
 
 
2. Hoeveel van de ingebrachte reacties zijn er meegenomen in de ter 
visie voorgelegde versie? 
 
 
 
 
 
3. “Deze uitgangspunten en richtlijnen zijn algemeen geldig en de 
gemeente toetst of inspanningen van de initiatiefnemer hier 
voldoende aan tegemoet komen.” Indiener vraagt wie er met ‘de 
gemeente’ wordt bedoeld? 
 
4. Indiener veronderstelt dat de initiatiefnemer het participatieplan 
opstelt en daarmee de mate van invloed van de inwoners bepaalt. 
 
 
 
 
5. Indiener vraagt wat de criteria zijn om te beoordelen of  het 
proces niet zorgvuldig is verlopen en of hier voorbeelden van zijn. 
 
 
 
 
 
 

1. In absolute zin is dit niet meetbaar, wel is het zo dat de initiatiefnemer 
zijn inspanningen om draagvlak te verkrijgen moet documenteren, de 
gemeente het proces volgt en de omgevingsraad, bestaande uit 
belanghebbenden, de gemeente hier over adviseert. Dit geeft een goed 
beeld of er zoveel mogelijk draagvlak is gezocht en gekregen. Het is aan de 
gemeenteraad om te besluiten of dit voldoende is geweest. 
 
2. Alle reacties die binnen zijn gekomen, zijn bestudeerd en per reactie is 
een afweging gemaakt of we op grond hiervan een aanpassing moesten 
maken in de tekst van het beleidskader. De antwoorden van de gemeente 
staan in dit overzicht dat ook is gepubliceerd op de website bij de formele 
ter inzagelegging. De antwoorden die hebben geleid tot een aanpassing zijn 
cursief gedrukt. 
 
3. De gemeenteraad neemt een besluit over de planologische wijziging, 
waarbij de beslissing hierover mede  afhangt van de toets van de 
inspanningen met betrekking tot participatie. 
 
 
4. Er staat dat de initiatiefnemer dit in overleg met de omgevingsraad 
doet. Toegevoegd aan de tekst is dat het plan ook besproken wordt in een 
gebiedstafel. Daarnaast kan de omgevingsraad bij de gemeente aangeven 
dat inwoners te weinig invloed hebben in het proces en zal de gemeente dit 
meewegen bij het besluit of er planologische medewerking wordt verleend. 
 
5. Hiervoor zijn onder andere de volgende criteria opgenomen: 
De initiatiefnemer stelt in overleg met de omgevingsraad een 
communicatie- en participatieplan op waarin tenminste het volgende wordt 
beschreven: 

 Een analyse van de belanghebbenden; 

 Een analyse van de thema’s en belangen die in de omgeving spelen; 

 De verschillende rollen en mate van invloed van de verschillende 
belanghebbenden. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Op het plaatje op pagina 15 van de Bijlage staan omwonenden  
alleen als gebruikers en geen beslissers en ook geen beïnvloeders? 

 Hoe belanghebbenden bij het project worden betrokken; 

 Hoe de projectcommunicatie richting belanghebbenden wordt 
vormgegeven. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 
toegankelijkheid van de informatie voor alle doelgroepen; 

 Op welke wijze de afspraken met en aandachtspunten van 
belanghebbenden worden vastgelegd en gemonitord; 

 Hoe de afspraken met belanghebbenden invloed hebben op de 
vormgeving, ontwikkeling en exploitatie van het project. 

 De communicatie met de omgeving is primair een verantwoordelijkheid 
van de initiatiefnemer; hij of zij gebruikt hiervoor eigen 
communicatiekanalen. De bijeenkomsten vinden plaats op een 
toegankelijke locatie. De locatie zelf of een locatie in de directe 
nabijheid heeft de voorkeur; 

 Een professionele, onafhankelijke gespreksleider begeleidt de 
bijeenkomsten. 

 De initiatiefnemer biedt de gemeente de mogelijkheid om aanwezig te 
zijn. 

 Er wordt een onafhankelijk verslag gemaakt van de bijeenkomsten. Het 
verslag wordt  verstuurd naar alle genodigden;  

 Initiatiefnemers maken inzichtelijk wat er met de opmerkingen van 
belanghebbenden wordt gedaan;  

 Wanneer er door de belanghebbenden specifieke wensen worden geuit 
ten aanzien van het ontwerp voor de ruimtelijke inpassing van het 
zonneveld of de windmolen(s), moet gemotiveerd worden aangegeven 
waarom wel/geen uitvoering wordt gegeven aan deze wensen. Het 
Beleidskader Energie en Landschap is een belangrijk uitgangspunt voor 
de motivatie van de keuzes. 

Binnen de gemeente Rheden is er nog maar 1 project geweest waar een 
proces is doorlopen tot en met de vergunningverlening. Hierbij is een 
zorgvuldig participatieproces geweest. 
 
6. Terechte opmerking, de afbeelding is aangepast en de bewoners zijn 
opgenomen als beïnvloeders. 



 

 

7. Welk onafhankelijk orgaan, door beide partijen geaccepteerd  
bepaalt de planschadevergoeding en de hoogte ervan? 

7. Bij waardedaling van een woning is de landelijke planschadevergoeding 
van toepassing. De gemeente Rheden geeft hier uitvoering aan met de  
Planschadeprocedureverordening. Het College van B&W wijst een 
onafhankelijk en deskundig planschadeadviseur aan. 

21. zaaknummer 768071.21  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 

Samen Energie Opwekken. 

 

22. zaaknummer 768071.22  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

23. zaaknummer 768071.23  

 Indiener stelt met betrekking tot het beleidskader SEO:  
1. Geef bij aanvang van het document de status ervan aan. Het gaat 
daarbij om de juridische status. 
 
2. In de bijlage dienen geen punten aan de orde te komen die in het 
beleidskader thuis horen. 
 
 
3. Gelet op het lopende RES proces, waarin de inwoners nauwelijks 
bereikt zijn bij het zoeken naar locaties voor windmolens en 
zonnevelden, zou de gemeente in het beleidskader SEO de 
betrokkenheid van de inwoners in een zeer vroeg stadium kunnen 
vastleggen. 
 
 
 
 
 
 

 
1. De beleidskaders zijn beleidsregels in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht (zie art. 1:3, lid 4 en titel 4.3). 
 
2. Naar aanleiding van deze opmerking is aan het begin van de Bijlage 
expliciet aangegeven dat de Bijlage dezelfde status heeft als het 
Beleidskader zelf. 
 
3. Dit sluit aan bij de doelstellingen en aanpak van de gemeente: 
    - het in een vroeg stadium van projecten betrekken van de 
      belanghebbenden staat expliciet als eis in het beleidskader SEO 
    - bewoners en andere belanghebbenden zijn bij het opstellen van het 
      beleidskader Energie en Landschap betrokken bij het vaststellen van 
      zoekgebieden voor zonnevelden en windmolens; onder andere met 
      bijeenkomsten en webinars. 
     - één van de uitgangspunten die is opgenomen in het beleidskader SEO is 
       dat de gemeente de voorkeur geeft aan lokale initiatieven. Juist omdat 
       hiermee de betrokkenheid van inwoners vanaf het allereerste moment 
       wordt bereikt. 



 

 

 
4. In het algemeen blijft onduidelijk hoe de gemeente beoordeelt of 
iets voldoet aan het Beleidskader SEO. Criteria zijn in het 
beleidskader niet te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Het gaat er om de initiatiefnemer duidelijk verantwoordelijk te 
maken om belanghebbenden te informeren en invloed uit te kunnen 
laten oefenen. 
 
 
 
 
6. Indiener stelt dat de initiatiefnemer de belanghebbenden bij een 
projectvoornemen moet informeren, voordat een projectvoornemen 
bij de gemeente wordt ingediend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Het Beleidskader SEO bevat duidelijke uitgangspunten, die als criteria 
    dienen, waaraan getoetst zal worden. Er zijn 2 redenen waarom de 
    uitgangspunten soms algemeen zijn geformuleerd: 
      - de uitgangspunten moeten algemeen toepasbaar zijn, dus voor zeer 
         verschillende situaties, denk aan kleine zonnevelden versus grote 
         windmolens. 
      - er moet ruimte zijn voor belanghebbenden en de initiatiefnemer om 
        invulling te geven aan de specifieke wensen van de belanghebbenden. 
        Dit is voor ieder project maatwerk. 
 
5. Dit is naar aanleiding van deze opmerking scherper geformuleerd: 
“De initiatiefnemer nodigt zo spoedig mogelijk belanghebbenden uit om een 
actieve rol te nemen in het proces en stelt hen in de gelegenheid 
daadwerkelijk invloed te hebben op de vormgeving en ontwikkeling van het 
project. Om dat te bereiken wordt, nadat de belanghebbenden 
zijn geïnformeerd, een omgevingsraad opgericht.” 
 
6. In deze fase wordt bepaald of het projectvoornemen niet bij voorbaat 
kansloos is vanwege beleid, wet- en regelgeving. Als blijkt dat het project bij 
voorbaat kansloos is, is het ook niet zinvol om het project met inwoners en 
andere belanghebbenden te bespreken. Het betreft een projectvoornemen 
de uitwerking vindt plaats in de volgende fase, waar inwoners en andere 
belanghebbenden vanaf het eerste moment bij betrokken zijn.  
Het zal in veel gevallen wel verstandig zijn om bewoners en andere 
belanghebbenden al gedurende fase 1 te informeren. Daarom staat aan het 
begin van de beschrijving van fase 2 ook dat een initiatiefnemer uiterlijk 
direct na het verkrijgen van groen licht op het projectvoornemen 
omwonenden en andere belanghebbenden informeert. 
De tekst is aangepast. Er is nu duidelijker aangegeven waarom de gemeente 
het in veel gevallen wel zeer wenselijk vindt, maar niet verplicht stelt: 
In veel gevallen is het ten sterkste aan te raden dat een initiatiefnemer zijn 
voornemen voor het project al voor of tijdens de toetsing door de gemeente 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Naar aanleiding van een tekst over mogelijke subsidie stelt 
indiener: 
Geef direct aan dat er subsidie aangevraagd kan worden en in welke 
subsidieverordening dit is of wordt geregeld. 
 
8. Onder Fase van de aanvraag van de vergunning staat vermeld: 
Indien als er geen zorgvuldig proces is doorlopen, kan de gemeente 
besluiten geen planologische medewerking te verlenen.”  Wij vinden 
dat de gemeente zou moeten besluiten om dan planologische 
medewerking te weigeren. 
 
9. Indiener stelt dat in het hoofdstuk over de verdeling van de 
opbrengsten: 
Uitgangspunt dient te zijn dat de ruimtelijke kwaliteit niet achteruit 
gaat. Daarnaast zal het woongenot niet moeten afnemen maar door 
win-winsituatie mogelijk moeten toenemen. Op de eerste plaats 
dient dus een ruimtelijke afweging te worden gedaan.  Wanneer de 
ruimtelijk impact significant negatief is zou een vergunning 
geweigerd moeten worden. 
 
10. “We stimuleren als gemeente dat belanghebbenden voldoende 
worden betrokken bij de verdeling van de opbrengsten en er een 
goede verdeling over inwoners en belangen plaatsvindt.” Indiener 
stelt: Dit punt is nog niet verder uitgewerkt. 
Indiener stelt met betrekking tot de Bijlage (Handreiking SEO):  

communiceert met de belanghebbenden, zodat zij niet worden overvallen 
door een bericht in de krant of via andere kanalen. De initiatiefnemer is hier 
echter niet toe verplicht, omdat voor dat de gemeentelijke (of provinciale) 
toets heeft plaatsgevonden het vaak allerminst zeker is of een voornemen 
daadwerkelijk een project wordt. 
 
 
 
7. Deze tekst is uit het beleidskader gehaald  omdat we als gemeente de 
intentie hiertoe hebben, maar op dit moment nog niet concreet kunnen 
aangeven hoe deze regeling er precies uit komt te zien. We willen hier op 
korte termijn invulling aan geven. 
 
8. Wij verwachten dat de gemeenteraad hier in de praktijk ook toe zal 
besluiten. Dit is een afweging die de gemeenteraad moet maken. 
 
 
 
 
9. Voor de uitgangspunten met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit 
wordt verwezen naar het beleidskader Energie en Landschap dat vanaf 4 
maart 2021 formeel ter inzage ligt. 
  
 
 
 
 
 
10. Dit is verder uitgewerkt in de Bijlage. 
 
 
 
 



 

 

11. Daarnaast is de uitkomst voorgestelde eerste fase (voor fase 1 in 
het beleidskader SEO) ook van belang voor het groene licht dat de 
gemeente afgeeft aan de initiatiefnemer voor het vervolgproces. Het 
resultaat van fase nieuw 1 is daarbij van belang.  
 
12. Belanghebbenden hebben een belangrijke juridische status. Dit 
moet ook in juridische termen  worden beschreven. Bijvoorbeeld 
volgens “Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op 
Land (Oktober 2020) 
 
 
 
13. Wat is de rol/functie van het beleidskader Energie&Landschap bij 
de gebiedstafels? 
 
 
14. Gemeente wordt te veel als neutrale, toehorende, toetastende 
partij neergezet en te weinig als belanghebbende en beslissende. 
 
 
 
15. Is de Omgevingsvisie buitengebied samen met omgeving tot 
stand gekomen? 

11. Zie het antwoord bij punt 6.  
 
 
 
 
12. Naar aanleiding van deze reactie overweegt de gemeente de 
beschrijving van het begrip belanghebbenden aan te passen. Dit is niet 
gelukt voor de start van de formele ter inzagelegging. Indiener ontvangt zo 
spoedig mogelijk een antwoord hoe we het begrip belanghebbende willen 
invullen. 
 
 
13. In het beleidskader Energie&Landschap worden de ruimtelijke 
uitgangspunten beschreven. Deze zullen bijvoorbeeld bij een gebiedstafel 
over de ruimtelijke inpassing een belangrijke rol spelen. 
 
14. De rol van de gemeente wordt duidelijk beschreven in hoofdstuk 2 van 
de Bijlage bij het beleidskader SEO. Daarnaast wordt in bijlage 1 (in het 
Bijlagedeel) stapsgewijs aangegeven op welke momenten de gemeente 
toetst en beslissingen neemt. 
 
15. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie buitengebied heeft een 
uitgebreid participatieproces plaatsgevonden. 

24. zaaknummer 768071.24  

 1. Indiener vraagt waarom in de bijlage de volgende tekst is 
opgenomen: 
“Realiseren van gedeeld eigenaarschap vergt een serieuze en 
aantoonbare inspanning van betrokken partijen, maar kan geen 
reden zijn voor het onthouden van instemming, als die inspanning 
niet tot het gewenste resultaat leidt.” 
 
 

1. Deze tekst is opgenomen omdat het kan zijn dat een initiatiefnemer er 
alles aan doet om gedeeld eigenaarschap te realiseren, maar dat inwoners 
hier geen belangstelling voor hebben. Als een initiatiefnemer dat kan 
aantonen, zal het ontbreken van gedeeld eigenaarschap geen reden zijn 
voor de gemeente om geen medewerking te verlenen aan het initiatief. 
Dit staat los van het op andere manieren laten profiteren van de omgeving 
van de opbrengsten van een initiatief. 
 



 

 

2. Indiener geeft aan dat juist de nabij omwonenden, betrokkenen 
(oid) een deel van de opbrengst moeten hebben en een stem dienen 
te hebben in het betreffende project. 
 

2. Om het belang aan te geven van de stem van de omwonenden, is de 
volgende zin opgenomen in het beleidskader SEO: “Omwonenden dienen 
een belangrijke stem te hebben in de omgevingsraad”.  
 

25. zaaknummer 768071.25  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 

Samen Energie Opwekken. 

 

26. zaaknummer 768071.26  

 1. Indiener stelt dat de invloed van inwoners bij projecten zeer 
beperkt is. 
 
 
 
2. Hoe wordt gewaarborgd dat belangrijke zaken/afspraken niet in 
de informele communicatie worden afgesproken/behandeld? 
 
 
3. Indiener stelt dat er criteria moeten zijn voor de verschillende 
rollen en mate van invloed van de verschillende belanghebbenden. 
 
 
4. Voor de transparantie is het ook belangrijk dat niet genodigden 
kennis kunnen nemen van verslagen van bijeenkomsten; 
bijvoorbeeld via internet. 
 
5. Indiener stelt dat een voorstel om de omgeving mee te laten 
profiteren ook moet worden aanvaard door 
omwonenden/belanghebbenden. 
 
6. Gelet op de impact van de grote zonnevelden en de 240 meter 
hoge windturbines lijkt het een zeer grote uitdaging dat de 

1. In het beleidskader SEO is beschreven hoe inwoners invloed kunnen 
hebben op de ontwikkeling van het initiatief. Als de initiatiefnemer 
inwoners onvoldoende bij een initiatief betrekt, kan de gemeenteraad 
besluiten dat de gemeente geen medewerking te verleent aan het project. 
 
2. Naar aanleiding van deze vraag is in het beleidskader SEO toegevoegd 
dat belangrijke besluiten moeten worden vastgelegd en naar alle 
betrokkenen moeten worden gecommuniceerd.  
 
3. Dit is maatwerk per project en dient in overleg tussen de initiatiefnemer 
en de omgevingsraad ingevuld te worden en besproken te worden bij een 
gebiedstafel.  
 
4. Is een goed aandachtspunt om te worden meegenomen door de 
omgevingsraad. 
 
 
5. Van de initiatiefnemer wordt een redelijk voorstel verwacht. Tegelijk 
wordt van de belanghebbenden verwacht dat zij ook geen onredelijke eisen 
stellen. 
 
6. De initiatiefnemer zal hiervoor in overleg met de belanghebbenden en de 



 

 

ruimtelijke kwaliteit verbeterd moet worden, omdat deze objecten 
niet tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving 
zullen leiden. 
 
7. Fase van de aanvraag van de vergunning: Als er geen zorgvuldig 
proces is doorlopen waarbij de belangen van de omgeving 
voldoende zijn meegenomen, kan de gemeente besluiten geen 
planologische medewerking te verlenen. Dit is te vrijblijvend. Als er 
geen zorgvuldig proces is doorlopen, dan moet de consequentie zijn 
dat de gemeente geen planologische medewerking verleent. 
 
8. Indiener geeft aan dat de financiële participatie geen recht doet 
aan de overlast die kan worden ondervonden. 
 
 
9. “Realiseren van gedeeld eigenaarschap vergt een serieuze en 
aantoonbare inspanning van betrokken partijen, maar kan geen 
reden zijn voor het onthouden van instemming, als die inspanning 
niet tot het gewenste resultaat leidt.” Reactie indiener: 
Dat kan in het algemeen niet zo gesteld worden; dat zal moeten 
afhangen van de reden van niet instemmen. 
 
 
10. Het omgevingsfonds kan worden gebruikt om het verlies aan 
omzet te vergoeden van de exploitant als de windturbine in 
sommige situaties stil wordt gezet. Indiener stelt dat het 
omgevingsfonds hier niet voor is bedoeld. 
 
 
11. Indiener stelt: Socialisatie van grondopbrengsten moet goed 
gecommuniceerd worden met de grondeigenaren.  
 
 

gemeente een voorstel moeten doen. Uiteindelijke beslist de 
gemeenteraad of hier voldoende invulling aan is gegeven. 
 
 
7. Wij verwachten dat de gemeenteraad hier in de praktijk ook toe zal 
besluiten. Ook dit is een afweging die de gemeenteraad moet maken. 
 
 
 
 
 
8. Financiële participatie is belangrijk om de mensen die lasten ervaren ook 
zoveel mogelijk te laten delen in de lusten. In hoeverre dit recht doet aan 
de ondervonden lasten, zal per persoon verschillen. 
 
9. Het gaat hier om het niet instemmen van de gemeente met het project 
en het daarmee niet verlenen van planologische medewerking. 
Deze tekst is opgenomen omdat het kan zijn dat een initiatiefnemer er alles 
aan doet om gedeeld eigenaarschap te realiseren, maar dat inwoners hier 
geen belangstelling voor is. Als een initiatiefnemer dat kan aantonen, zal 
het ontbreken van gedeeld eigenaarschap geen reden zijn voor de 
gemeente om geen medewerking te verlenen aan het initiatief. 
 
10. De besteding van het omgevingsfonds wordt in onderling overleg 
bepaald tussen belanghebbenden en initiatiefnemer. Er zijn wettelijke 
normen om de overlast te beperken. Het omgevingsfonds is niet bedoeld 
om aan de wettelijke normen te voldoen. Wel kan het worden ingezet voor 
bovenwettelijke maatregelen. 
 
11. Hierover dient inderdaad vooraf goed overleg plaats te vinden met alle 
betrokkenen. Het gaat hier ook weer om een zo eerlijk mogelijke verdeling 
van lusten en lasten. 
 



 

 

12. Indiener stelt: gelet op de door de gemeente gehanteerde kaders 
(afstanden voor windturbines op woonkernen en woningen) bestaat 
er niet veel vertrouwen dat alle belanghebbenden (omwonenden) in 
beeld komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Indiener stelt dat het onduidelijk is waarom het aantal 
omwonenden mede bepalend is voor de afbakening welke bewoners 
tot de omwonenden worden gerekend.  

12. In de bijlage is het begrip als volgt beschreven:  
“Welke bewoners en andere belanghebbenden als omwonend worden 
beschouwd wordt per project gemotiveerd vastgesteld op basis van de 
impact die het project heeft en de relatie die bewoners en 
belanghebbenden tot het project hebben. In het algemeen geldt dat de 
gemeente iedereen die binnen een gebied of landschappelijke eenheid 
woont dat door het project op een of andere manier wordt beïnvloed als 
omwonende beschouwt.” 
Het gaat dus niet om een kader met vaste afstanden, maar om de 
verwachte impact, die per specifieke situatie gemotiveerde wordt 
vastgesteld. 
 
13. De tekst is aangepast: het aantal omwonenden is verwijderd als 
criterium. 

27. zaaknummer 768071.27  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

28. zaaknummer 768071.28  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

29. zaaknummer 768071.29  

 1. Indiener vindt de aankondiging van de informele ter inzagelegging 
niet transparant. 
 
2.Indiener stelt dat de opwek van energie lokaal eigendom dient te 
zijn. 

1. Zie antwoord bij punt 10. 
 
 
2. Dit is ook één van de uitgangspunten van het beleidskader SEO, echter 
de gemeente kan dit niet afdwingen. 

30. zaaknummer 768071.30  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 



 

 

31. zaaknummer 768071.31  

 1. Indiener stelt dat communicatie en participatie volledig is 
neergelegd bij de initiatiefnemer.  
 
 
2. Indiener stelt dat de financiële compensatie niet in verhouding 
staat tot de schade. 
 

1. In het beleidskader staat dat dit in overleg met de omgevingsraad, 
bestaande uit belanghebbenden, dient te gebeuren. De gemeente toetst of 
de  communicatie en participatie zorgvuldig plaatsvindt. 
 
2. Bij waardedaling van een woning is de landelijke planschadevergoeding 
van toepassing. De gemeente Rheden geeft hier uitvoering aan met de  
Planschadeprocedureverordening. 
Daarnaast dienen belanghebbenden zoveel mogelijk te delen in de 
opbrengsten. In hoeverre dit tegemoet komt aan de immateriële schade, 
zal individueel verschillend zijn. 

32. zaaknummer 768071.32  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

33. zaaknummer 768071.33  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

34. zaaknummer 768071.34  

 Indiener geeft aan het niet eens te zijn met de insteek dat 
omwonenden ervan moeten kunnen profiteren. 

De gemeente gaat er vanuit dat omwonenden een relatief groter deel van 
de lasten van een project hebben en vindt daarom dat zij ook meer moeten 
delen in de lusten (opbrengsten). Standaard wordt een deel van de 
opbrengsten gebruikt voor ruimtelijke compensatie. 

35. zaaknummer 768071.35  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

36. zaaknummer 768071.36  

 1. Indiener vraagt naar aanleiding van de tekst “De omgeving 
profiteert mee. We zorgen dat een redelijk deel van de opbrengst 
ten goede komt aan de omgeving.” 

1. De combinatie van mogelijkheden om de opbrengsten ook ten goede te 
laten komen aan de omgeving zal per project verschillen, omdat de situatie 
en de wensen van de bewoners verschillend zullen zijn. Hoe de verdeling er 



 

 

Wat is een redelijk deel, 10-20 of 60 % definieer dit door een 
bandbreedte aan te geven waaraan moet worden voldaan, b.v. 40-
60% of laat de belanghebbenden dit mede bepalen.. Anders kan 
hierover discussie ontstaan? 
 
 
 
2. Wat gebeurt er wanneer blijkt dat de verdeling van de 
opbrengsten niet goed is? Wie bepaalt of iets goed is? 
 
 
3. Indiener heeft naar aanleiding van de tekst: “De gemeente toetst 
daarom het proces dat de initiatiefnemer, in overleg met de 
belanghebbenden, organiseert aan het van toepassing zijnde beleid. 
Daarbij ziet de gemeente erop toe dat de belanghebbenden 
voldoende mogelijkheid hebben gehad voor inbreng, de belangen 
van de omgeving voldoende zijn meegewogen bij de besluiten en 
belanghebbenden mogelijkheden tot financiële deelname zijn 
geboden die aansluiten bij het streven naar tenminste 50% lokaal 
eigendom.” 
De volgende vragen/opmerkingen: 
 ·         Aan de belanghebbenden vragen of zij de inspanning 
voldoende vinden. 
·         Wat gebeurt er wanneer de inspanning gepleegd is, maar het 
resultaat negatief is? 
 
4. Afspraken die zijn gemaakt met belanghebbenden worden soms 
niet meegenomen als een project wordt verkocht. 
 
 
 
 
 

uit zal zien, wordt bepaald in een dialoog tussen de initiatiefnemer, 
gemeente en de omgevingsraad en wordt vastgelegd in het projectplan. 
Er is voor zonnevelden geen richtlijn maar voor windenergie wel. Deze is in 
de bijlage opgenomen onder punt 4.4 en geeft aan dat er zowel voor het 
omgevingsfonds als de omwonendenregeling minimaal €0,40 - €0,50 per 
MWh beschikbaar gesteld moet worden. 
 
2. De gemeente toetst dit op basis van het advies van de omgevingsraad en 
de financiële gegevens van het project en zal hier over in overleg gaan met 
de betrokkenen. 
 
3. De gemeente wordt door de omgevingsraad geadviseerd of hier 
voldoende inspanning voor is geweest. Daarnaast dient de initiatiefnemer 
te documenteren welke inspanningen hij heeft gepleegd. 
Als de initiatiefnemer aantoonbaar voldoende inspanningen heeft 
gepleegd, is het niet realiseren van de doelstelling van 50% lokaal 
eigenaarschap geen reden om geen medewerking te verlenen aan de 
plannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Hiervoor is in de nieuwe versie van het beleidskader SEO de tekst 
opgenomen:  
Eerder gemaakte afspraken tussen de initiatiefnemer en de 
belanghebbenden blijven na verkoop of overdracht van een project 
onverminderd van kracht. 
 
 



 

 

5. Indiener stelt dat belanghebbenden al bij fase 1 betrokken dienen 
te worden 
 

5. Zie hiervoor het antwoord bij reactie 23.6 

37. zaaknummer 768071.37  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

38. zaaknummer 768071.38  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

39. zaaknummer 768071.39  

 Deze reactie had geen betrekking op de inhoud van het beleidskader 
Samen Energie Opwekken. 

 

40. zaaknummer 768071.40  

 De opmerkingen uit de reactie die betrekking hebben op de inhoud 
van het beleidskader Samen Energie Opwekken: 
1. Participatie geeft geen enkele garantie dat er wordt geluisterd en 
dat geen merkbare overlast wordt veroorzaakt. 
 
 
 
2. Indiener stelt dat alleen mensen die betrokken zijn bij de klimaat 
problematiek worden uitgenodigd om inbreng te leveren. 
 
 
 
3. Indiener stelt dat invloed van de mensen die het meeste met 
nadelen/lasten te maken hebben, makkelijk kan verwateren.  
En dat de financiële compensatie niet in verhouding staat tot de 
schade. 

 
 
1. De gemeente toetst of er door de initiatiefnemer geluisterd is naar de 
belanghebbenden en hun inbreng voor het minimaliseren van de overlast 
serieus is meegenomen. Blijkt dit onvoldoende gebeurd te zijn, dan kan de 
gemeente besluiten geen medewerking te verlenen aan het project. 
 
2. Zie het antwoord bij reactie 10. voor de uitnodiging om inbreng te 
leveren op het beleidskader SEO. 
In het beleidskader is uitvoerig beschreven hoe een initiatiefnemer moet 
zorgen dat alle belanghebbenden inbreng kunnen hebben.  
 
3. In het beleidskader SEO is expliciet opgenomen dat omwonenden een 
belangrijke stem moeten hebben in de omgevingsraad. 
Bij waardedaling van een woning is de landelijke planschadevergoeding van 
toepassing. De gemeente Rheden geeft hier uitvoering aan met de  
Planschadeprocedureverordening. 



 

 

Daarnaast dienen belanghebbenden zoveel mogelijk te delen in de 
opbrengsten. In hoeverre dit tegemoet komt aan de immateriële schade, 
zal individueel verschillend zijn. 

 


