
Gemeentebestuur Hellendoorn - Beleidskader zon- & windenergie 

Geachte leden van de raad,
Geachte heer Op den Dries (verantwoordelijk portefeuillehouder namens het college van 
B&W),

Op 13 juni jl. hebben we als Platform het Beleidskader zon- & windenergie ontvangen.
Op 18 juni jl. begrepen we dat dit stuk vanavond in de commissie Grondgebied wordt 
behandeld en op 10 juli in de gemeenteraad.
Daarbij is ook aangegeven dat dit traject in het vervolg anders zal verlopen.

Ons platform bestaat uit een breed scala van maatschappelijke organisaties op het brede 
terrein van duurzaamheid. Binnen het platform is afgesproken dat adviezen die gevraagd 
en ongevraagd aan de gemeente (college en raad) gegeven worden, gedragen dienen te 
worden door het platform als geheel.
Dergelijke stukken worden voorbereid door het bestuur of door één van de 3 werkgroepen 
(Educatie en Biodiversiteit, Activiteiten en Communicatie en Energie).

Dit betekent concreet dat we gisterenavond in de de werkgroep Energie het stuk hebben 
besproken. De resultaten vanuit die werkgroep hebben we als bestuur vanmorgen 
besproken met de ambtenaren Oonk en Poortinga.
Met hen is afgesproken dat we middels deze mail u kort informeren over een aantal zaken 
die door ons zijn geconstateerd en dat we vanuit de werkgroep energie een advies zullen 
opstellen, dat we de komende dagen schriftelijk voorleggen aan alle deelnemers in het 
platform.
Op die manier kunnen we als platform met een uitgewerkt advies komen op maandag 2 juli 
a.s. We hopen dat dit voor de fracties op een dusdanig tijdstip is, dat alle fracties ons 
advies nog kunnen meenemen in de definitieve standpuntbepaling over dit beleidskader.
Dit advies zal concrete wijzigingsvoorstellen omvatten die zullen worden voorzien van een 
toelichting waarom wij dit voorstellen.

Een aantal constateringen vanuit de werkgroep energie zonder al volledig te zijn:
1. Waardering voor wat er ligt als beleidskader, niet te gedetailleerd, laat ruimte voor 
initiatiefnemers.
2. We hebben een aantal tekstuele voorstellen voor aanpassing.
3. We missen bij de Uitgangspunten voor het beleid een uitgangspunt dat ingaat op de 
noodzaak van een mix aan opwekking van elektriciteit.
4. We pleiten bij de Uitgangspunten voor de maatschappelijke inpassing voor het opnemen 
van een aparte bullet voor financiële participatie.
5. Behalve meervoudig grondgebruik zoals vermeld bij de Uitgangspunten ruimtelijke en 
landschappelijke inpassing zouden we ook graag bij dit punt biodiversiteit genoemd willen 
hebben.

Van: Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn 
<platformduurzaamhellendoorn@gmail.com>

Aan: <griffie@hellendoorn.nl>, <d.op.den.dries@hellendoorn.nl>
Datum: 27-6-2018 15:11
Onderwerp: Beleidskader zon- & windenergie
CC: Bas Oonk <b.h.oonk@hellendoorn.nl>, Wim Poortinga <w.poortinga@hellendoo...
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6. Wat we geheel missen is hoe de gemeente invulling wil geven aan het streven om de 
regie bij de eigen bevolking neer te leggen. De gemeente kan met een "beloningsbeleid" 

voor lokale energiecoöperaties, waarbij eigenaarschap en zeggenschap geheel bij de lokale 

bevolking liggen, ervoor zorgen dat er een gelijkwaardig speelveld ontstaat ten opzichte 
van projectontwikkelaars uit binnen- en buitenland, dat ervoor zorgt dat een beweging 

zoals die nu in Haarle ontstaat succesvol kan zijn. In diverse gemeenten is hiervoor al 

beleid ontwikkeld.

Wij hopen dat u als raad en wethouder ons advies van 2 juli a.s. nog mee wilt en kunt 

nemen in uw uiteindelijke besluitvorming over dit beleidskader.

Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn

J  an Nije Bijvank

Wilma Paalman
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