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Beleidskader zon- 81 windenergie 

Aanleiding 
De doelstellingen die voortkomen uit het Klimaatakkoord van Parijs (2016) hebben geleid tot 
nationale, provinciale, regionale en lokale doelstellingen op het gebied van duurzame energie. 
Mede door de klimaatverandering, groeit het besef dat de manier waarop wij op dit moment 
voorzien in onze energiebehoefte risico's met zich meebrengt voor onze toekomst. Dit maakt dat 
een omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare 
bronnen (zoals zon, w ind , biomassa en de ondergrond) noodzakelijk is. 

Op nationaal niveau is de ambitie geformuleerd om in 2050 volledig zelfvoorzienend te zijn voor 
wat betreft onze energiebehoefte. Op provinciaal niveau wordt voor 2023 ingezet op 20*26 
hernieuwbare energie en een afname van de energievraag van ruim 60Zo door 
besparingsmaatregelen. In de 'Duurzame Energievisie Hellendoorn', die de raad eind 2017 heeft 
vastgesteld, is vastgelegd hoe Hellendoorn haar bijdrage gaat leveren. Hierin is een lokale 
doelstelling opgenomen om 2096 C O 2 te reduceren in 2020 , ten opzichte van 2008 . Om dit te 
behalen is een reductie van het energieverbruik én de opwekking van hernieuwbare energie 
noodzakelijk. 

Doelen 
De gemeente Hellendoorn wil op een gebiedsgerichte en zorgvuldige manier stimuleren dat een 
deel van de energievraag door zonnevelden en windturbines wordt opgewekt, zodat de doelen in 
de Energievisie kunnen worden behaald. Zorgvuldig betekent ook dat het niet overal kan, daarom 
stellen we kaders aan de inpassing van zonnevelden en windturbines in onze omgeving. 

Het nastreven van onze doelen kunnen we daarnaast niet alleen. Daarom zullen we met een 
positieve en actieve grondhouding duurzame initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen, 
waaronder duurzame energieopwekking op kansrijke locaties. 

Uitgangspunten beleid: 
« Dit beleidskader heeft een geldigheid tot en met 2022 . Door in die periode goed te 

monitoren en te leren van de resultaten, kunnen we het aantal zonnevelden en 
windturbines in de gemeente Hellendoorn beheerst verder laten groeien. 

« Windturbines en zonneparken hebben een beperkte levensduur. De gemeente geeft 
daarom voor windturbines en zonneparken een tijdelijke bestemmingsfunctie af tot 
maximaal 25 jaar. 

« We hanteren de provinciale 'Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden', de 'Gedragscode 
Acceptatie 81 Participatie Windenergie op Land', de 'Gedragscode Windenergie op Land' 
en de 'Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving'. 

« Op voorhand worden geen taakstellingen geformuleerd op aantal hectare zonnepanelen of 
windturbines. Tevens wijzen we op dit moment ook geen concrete locaties aan. 

» Is er een initiatief voor een windmolen op een bedrijventerrein, dan moet er een totaalplan 
komen voor de (aan te kopen of te pachten) grond voor de windmolen én voor de grond 
waarop risicocirkels liggen. Dit totaalplan wordt opgesteld in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid door de initiatiefnemer, de grondeigenaar en de gemeente. 



Uitgangspunten maatschappelijke inpassing: 
We vinden het belangrijk dat inwoners mee kunnen praten, denken en doen. Afhankelijk van de 
omvang van een project en de impact op de omgeving, worden de onderstaande aspecten daarin 
zwaarder meegewogen. 

» Participatie omgeving: Initiatiefnemers hebben de verplichting om de omgeving te 
betrekken bij hun initiatief en stellen hiervoor een participatieplan op. 

» Participatie direct betrokkenen/omwonenden: De initiatiefnemer dient met de direct 
omwonenden/direct betrokkenen afspraken te maken over de inpassing en invulling van 
het gebied rondom een project en maakt hierbij duidelijk in hoeverre omwonenden hierin 
mee kunnen participeren. 

» Compensatie: De initiatiefnemer geeft in een compensatieplan aan hoe de omgeving baat 
heeft bij de ontwikkeling (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden: aan initiatieven die 
meer bieden dan alleen het opwekken van energie, of initiatieven waarbij productie en 
afname bij elkaar worden gebracht). 

« Communicatie: De initiatiefnemer stelt een communicatieplan op waarbij de gemeente 
een ondersteunende en faciliterende rol kan hebben. 

Uitgangspunten ruimtelijke en landschappelijke inpassing: 
* De gemeente kiest voor kwaliteit op locaties waar een project wordt gerealiseerd, waarbij 

rekening wordt gehouden met de toekomstige uitstraling van het gebied. 
Landschappelijke inpassing betekent niet dat het project niet zichtbaar mag zijn. 

» Wij streven zoveel mogelijk naar meervoudig grondgebruik en behoud en ontwikkeling van 
de Biodiversiteit. 

» De handreiking 'Kwaliteitsimpuls zonnevelden' bevat inspirerende voorbeelden van 
zonnevelden met ruimtelijke kwaliteit, die duurzaam zijn in combinatie met sociale 
kwaliteit. 

Afweging: 
De gemeente hanteert de bovenstaande kaders om te beoordelen in hoeverre een initiatief 
kansrijk is. Deze kaders helpen bij het afwegen van de diverse belangen en het beoordelen of én 
in welke mate is voldaan aan de randvoorwaarden. Indien daar onvoldoende aan wordt voldaan, 
kan er toch vanuit groot maatschappelijk belang een reden zijn dat de gemeente zal meewerken 
aan een initiatief. 

De initiatiefnemer vraagt uiteindelijk bij de gemeente een omgevingsvergunning aan in afwijking 
van het bestemmingsplan. Daarbij horen terugkoppeling van de uitkomsten van het 
draagvlakonderzoek en een volledig uitgewerkt plan, met daarin hoe lang het project blijft 
bestaan, de motivering van de locatiekeuze, het communicatieplan en de participatie- en 
compensatiemogelijkheden voor inwoners. Deze onderwerpen worden naast de bestaande eisen 
van een omgevingsvergunning getoetst. 
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