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Waarom deze avond

• We moeten dingen anders gaan 
doen

• Dit heeft consequenties, mate is 
nog onduidelijk

• Belangrijk om elkaar te spreken, 
elkaar weten te vinden



Er is in Valkenswaard geen 
sprake van ontwikkeling van 
zonne- of windparken

Uw gemeente wil samen met u 
voorbereid zijn op (aanvragen in) 
de toekomst, mocht dit zich 
voordoen
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Besluit Locatie vs
Besluit voorwaarden plaatsing



Wat moeten we meenemen?

• Landelijke- en provinciale kaders
zonne- en windenergie

• Ruimtelijke en landschappelijke
afwegingen

• Sociaal-maatschappelijke
afwegingen (focus hierop)



• <5 MW; gemeente is bevoegd gezag 
• 5-100 MW; Provincie & gemeente
• Vanaf 100 MW: het Rijk is bevoegd 

gezag 

• Vermogen één windmolen: 3-10 MW

Landelijke kaders windenergie



• Klimaatakkoord: 95% 
energieneutraal (2050) en

• 35 TWh opwekken op land in 
2030 (wind, zon en anders)

Doelstellingen



• Gemeente verleent 
omgevingsvergunning

• Geen voorwaarden Rijk tot 50 
MW

• Zonne-ladder Faber

Landelijk kader 
zonne-energie



1. Lokaal eigendom

2. Rol van inwoners omgeving

3. Gebiedsbenadering; hoe bekijk je  
het gebied?

4. Financiële opbrengsten; 
verdeling?

Sociaal-maatschappelijke 
uitgangspunten



Lokaal Eigendom

Mogelijk om coöperatief ontwikkelen 
als eis stellen

100 % lokaal eigendom, maar 
minstens 50% gewenst

Mogelijkheid voor omwonenden om 
eigenaar van het ontwikkelproces 
en windpark te worden



• Omwonenden betrekken in 
ontwikkelproces 

• Letten op samenhang in 
omgeving 

• Neem omgeving serieus; betrek 
vanaf het begin

Rol van omgeving



• Eén voorstel/gebied of 
tenderen

• Goede ruimtelijke ordening 
t.o.v. bestaande 
grondcontracten

• Socialiseren v.h. te 
ontwikkelen park en de 
grondvergoeding

Gebiedsbenadering



Financiële opbrengsten; 
mogelijkheden om te verdelen  

• Sociale verdeling; 
grondeigenaren en 
omwonenden

• Omgevingsfonds
• Duurzaamheidsfonds
• Financiële participatie



• Binnen zoekgebied
• Zoveel mogelijk geconcentreerd
• Landschappelijk ingepast
• Kansen voor combinatie met 

andere opgaven
• Ontmantelen na gebruik

Ruimtelijk/Landschappelijk



Laat elkaar uitspreken. 
Je hoeft het niet met elkaar eens 
te zijn maar we gaan wel met 
respect met elkaar om.

Start: even voorstellen 
(nog geen standpunten!)

Spelregels



1)Welke zorgen heeft u over 
windmolens en zonnevelden?

2)Welke voorwaarden wilt u stellen 
aan het verdelen van lusten, 
lasten en eigenaarschap?

3)Hoe kiezen we het beste 
project? Wie het eerst komt? 
Faseren?

4)Hebt u nog andere 
voorwaarden en kansen?

Discussieronde



• Gemeente verleend 
omgevingsvergunning

• Geen voorwaarden Rijk tot 50 
MW

• Zonne-ladder Faber

Landelijk kader 
zonne-energie

Dank voor uw aandacht

Vragen? 


