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Advies: 
1. In te stemmen met het 'Beleidskader zon- 8i windenergie' 
2. De commissie Grondgebied om advies te vragen 
3. Het beleidskader ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad 

Besluit B en W: J 2J^Dį b ^ S ļ ' U U ^ b - P 

Korte samenvatting: 

In de aangenomen motie 'Uitnodigingskader zonnevelden' is het college verzocht om een uitnodigingskader op 
te stel/en voor zonnevelden (waar en onder welke randvoorwaarden willen we dit toestaan?). 

Via het 'Beleidskader zon- S windenergie' wordt invulling gegeven aan deze motie. Zoals de naam al aangeeft, 
gaat het beleidskader verder dan al/een zonnevelden. Het geldt ook voor initiatieven voor windenergie. Het 
uitgangspunt is om op een zorgvuldige en gebiedsgerichte manier initiatieven voor de opwekking van zon- en 
windenergie te stimuleren en kaders mee te geven om een project succesvol te laten ver/open. Als uitgangspunt 
is gekozen voor een kader dat sturend is, maar op voorhand niet al te beperkend (deze ontwikkelingen zullen 
niet overal passend zijn, via dit beleid worden kaders aan de inpassing gesteld). 

Door aan te geven hoe we zon- en windenergie binnen Hellendoorn willen opwekken, geeft dit beleidskader 
tevens verdere invulling aan: 

» De lokale doelstelling uit de 'Duurzame Energievisie Hellendoorn' om 20
0

Zo C02 te reduceren in 2020 
(ten opzichte van 2008). 

» De provinciale ambitie om in 2023 20
0

Zo hernieuwbare energie op te wekken, en een afname van de 
energievraag te realiseren van ruim 6

0

Zo door besparingsmaatregelen. 
» De nationale doelstelling om in 2050 volledig zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft onze 

energiebehoefte. 

Aanleiding: 
Op 12 december 2017 is de motie 'Uitnodigingskader zonnevelden' aangenomen. In de motie is het college 
verzocht om een uitnodigingskader op te stellen voor zonnevelden, en dit uiterlijk 1 juli 2018 voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 

Het is een verdere concretisering van de 'Duurzame Energievisie Hellendoorn' die eind 2017 is vastgesteld door 
de gemeenteraad. Hierin is vastgelegd hoe Hellendoorn haar bijdrage aan de nationale en provinciale 
klimaatdoelstellingen gaat leveren. Waarbij wordt ingezet op een reductie van het energieverbruik én de 
opwekking van hernieuwbare energie. 

Via dit 'Beleidskader zon- 8i windenergie' wordt invulling gegeven aan de bovenstaande ambities én het 
coalit ieakkoord. 
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Relevante eerdere besluiten: 

- 'Duurzame Energievisie Hellendoorn', d.d. 12 december 2017 (17int02927) 

Doelstelling: 
Het vaststellen van het 'Beleidskader zon- 81 windenergie'. Het uitgangspunt van het beleidskader is om op een 
zorgvuldige en gebiedsgerichte manier initiatieven voor de opwekking van zon- en windenergie te stimuleren en 
kaders mee te geven om een project succesvol te laten verlopen. Dit houdt in dat deze ontwikkelingen niet 
overal kunnen, maar dat er kaders aan de inpassing worden gesteld. 
Oplossing: 
Het beleidskader zon- 8» windenergie vaststellen. Met het beleidskader worden randvoorwaarden vastgelegd 
voor alle betrokken partijen (o.a. Initiatiefnemers, grondeigenaren, omwonenden, inwoners). Het beleidskader 
geeft een handvat om te beoordelen in hoeverre een initiatief voor zon- of windenergie wenselijk en kansrijk is. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede maatschappelijke inpassing door participatie, communicatie, 
compensatie én een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Het beleidskader helpt bij de afweging van 
de verschillende belangen. Hierbij houdt de gemeente de vrijheid om, in het kader van groot maatschappelijk 
belang, mee te werken aan een initiatief dat niet (geheel) voldoet aan het beleidskader. Üe achterliggende 
gedachte is het terugbrengen van de CO2 uitstoot, door het opwekken van hernieuwbare energie. 

Effecten: 
Op een zorgvuldige en gebiedsgerichte manier initiatieven voor de opwekking van zon- en windenergie te 
stimuleren en kaders mee te geven om een project succesvol te laten verlopen. Dit zal zich uiten in de locaties 
waar (grootschalig) zon- en/of windenergie wordt opgewekt. Dit draagt op zijn beurt weer bij aan het behalen 
van de doelen uit de 'Duurzame Energievisie Hellendoorn'. 

Planning: 
» 28 juni 2018 behandeling in de commissie Grondgebied/gezamenlijke commissie 
» 10 juli 2018 behandeling in de gemeenteraad 

Financiële consequenties: 
De werkzaamheden vallen voor een deel onder de reguliere werkzaamheden. Voor het actief begeleiden van 
initiatieven zal extra capaciteit noodzakelijk zijn in de vorm van een energieregisseur. 

Personele consequenties: 
De begeleiding van initiatieven (en coördinatie binnen de gemeente) zal in eerste instantie vanuit de huidige 
formatie voor duurzaamheid (via de functie programmamanager duurzaamheid) worden opgepakt. Het 
uitgangspunt hierbij is om initiatieven te begeleiden/faciliteren zodat zij binnen de gemeentelijke organisatie hun 
weg vinden, maar ook richting de samenleving in hun zoektocht naar draagvlak en participatie. Op termijn zal dit 
worden ingevuld door de energieregisseur. 

Juridische consequenties: 
Naar aanleiding van het vaststellen van dit beleidskader zijn er geen juridische consequenties. Voor het 
realiseren van initiatieven zal een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig zijn. Op de hiervoor te 
voeren procedure zijn de regels uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. 

Informatisering I Automatisering: 
Niet van toepassing 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Bij het opstellen van het beleidskader is geen sprake geweest van participatie. Gezien de uitgangspunten, 
waarbij veel waarde wordt gehecht aan participatie en draagvlak, wordt participatie per project gewaarborgd. 

Communicatie: 
Na vaststelling van het beleidskader wordt het besluit daartoe bekend gemaakt in zowel het Twents Volksblad 
als de gemeentelijke website. 

Overige consequenties: 
Geen. 
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Besluit B en W 
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Gemeente 
Hellendoorn 

Nummer Datum vergadering: 12 juni 2018 
18INT01547 

Onderwerp : B&W-advies: Beleidskader Zon- 81 Windenergie 

B 8t W advies: 

1. In te stemmen met het 'Beleidskader zon- 8i windenergie' 
2. De commissie Grondgebied om advies te vragen 
3. Het beleidskader ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad 

1. In te stemmen met het 'Beleidskader zon- 8i windenergie' 
2. De commissie Grondgebied om advies te vragen 
3. Het beleidskader ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. 
4. Het platform Duurzaamheid Hellendoorn om advies vragen. 
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