
We werken in Zwartewaterland aan een duur-
zame, schone en groene gemeente. Hoe we dat 
doen? Dát doen we samen. Als wethouder heb 
ik al veel mooie initiatieven, projecten en voor-
beelden gezien. Daar zijn we trots op. Samen 
zijn we op weg naar een aardgasvrij, energie-
neutraal, circulair en klimaatbestendig Zwar-
tewaterland. Het is een grote opgave, waar we 
flink vaart moeten maken, ook al klinkt 2050 
nog ver weg. Alle kleine beetje helpen en acties 
zijn nu nodig. 

We krijgen allemaal te maken met de gevolgen 
van deze duurzame stappen. Zo koken we in de 
toekomst niet meer op gasfornuizen. We moeten 
onze huizen straks duurzaam verwarmen en 
beter isoleren omdat de warmte in ons huis niet 
meer van een cv-ketel gestookt op aardgas komt. 
Tegelijkertijd moeten we besparen, zodat we 
minder energie nodig hebben. 

Veranderen is lastig en moeilijk. Toch is het nodig 
om in de toekomst te kunnen wonen en werken 
in een leefbaar klimaat. We moeten wennen 
aan de grootschalige zonneparken en windmo-
lens. Net zoals we hebben moeten wennen aan 
hoogspanningsmasten, nieuwe woonwijken en 
industrieterreinen. Tegelijkertijd levert de ener-
gietransitie ons ook iets op! Naast een beter 
leefklimaat zijn er ook economische kansen en 
kansen om onze dorpen, wijken en buurten te 
verbeteren. 

Denk, praat en doe mee! 
Om deze stappen te zetten gaan we als gemeente 
graag met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk als 
het om wind- en zonneparken gaat? Moet de om-
geving meeprofiteren van de duurzame parken? 
Hoe zit het met inpassing in het landschap? Hoe 
wilt u als inwoner betrokken worden? Wij horen 
dit graag van u. Door de geldende coronamaat-
regelen, zoekt de gemeente via verschillende 
communicatiekanalen contact met u. Zo vindt u 
informatie op onze website en social mediakana-
len, informeren wij regelmatig via onze huis-aan-
krant, verspreiden we een vragenlijst en organi-
seren we online bijeenkomsten en gesprekken. 

We gaan graag met u in gesprek! 
Want duurzaam, dát doen we samen!

Harrie Rietman
Wethouder gemeente Zwartewaterland 

Van een internationaal klimaatakkoord naar een Regi-
onale Energie Strategie West-Overijssel (RES). Wat is 
een RES, wie zijn daarbij betrokken, hoe gaat dat dan, 
waarom is die energietransitie nodig en wat betekent 
dit voor ons? 

Schone energie
We hebben schone energie nodig om klimaatverande-
ring in de wereld te stoppen. In 2015 ondertekende Ne-
derland samen met 195 andere landen het Akkoord van 
Parijs. In dit akkoord staan afspraken om de opwarming 
van de aarde tegen te gaan. Energie uit steenkool, olie en 
gas levert veel broeikasgassen op. Deze broeikasgassen 
zorgen voor opwarming van de aarde. Als we energie op-
wekken uit zon en wind hebben we veel minder steenkool, 
olie en aardgas nodig. Door om te schakelen naar energie 
uit zon, wind en aardwarmte krijgen we een schonere en 
gezondere lucht en een leefbaar klimaat. We krijgen ook 
een groene en circulaire economie die veel werkgelegen-
heid biedt. Om deze stappen mogelijk te maken, maakt 
elk land, provincie en gemeente een eigen plan. 

Regionale Energie Strategie 
West-Overijssel (RES)
In Nederland werken dertig energieregio’s aan een 
eigen Regionale Energiestrategie (RES). Dit is een plan 
om schone energie op te wekken. De gemeente Zwarte-
waterland is onderdeel van de regio West-Overijssel. In 
West-Overijssel werken wij samen met elf gemeenten 
(Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, 
Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewa-
terland en Zwolle), de provincie Overijssel, Waterschap 
Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq 
en Rendo. Samen werken wij aan de opdracht om duurza-
me energie op te wekken. 

Wat staat er in de Regionale Energie 
Strategie (RES)?
In de Regionale Energie Strategie West-Overijssel (RES) 
geeft de gemeente Zwartewaterland met onze samen-
werkingspartners aan hoeveel duurzame elektriciteit we 
samen in de regio kunnen opwekken. Ook geven we aan 
waar plek is voor het opwekken van zon- en windenergie. 
Daarnaast gaat de RES in op de aanwezigheid en verde-
ling van de warmtebronnen die nodig zijn om woningen 
op een duurzame en aardgasvrije manier te verwarmen. 
Tenslotte richt de RES zich ook op het netwerk dat nodig 
is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. 

De RES in stappen
Het proces van de RES bestaat uit de volgende stappen: 
de concept-RES en RES 1.0 (de definitieve RES). Eind april 
2020 hebben alle colleges van B&W in Overijssel, ge-
meenteraden, de Dagelijks Besturen van de waterschap-
pen en Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel 
ingestemd met de concept-RES West Overijssel. 

Op dit moment werken we aan de volgende stap, na-
melijk RES 1.0. Voor 1 juli 2021 stellen alle betrokken 
besturen dit document vast. Elke twee jaar wordt beke-
ken of de plannen nog kloppen of dat de strategie moet 
worden bijgesteld. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe tech-
nieken zijn waarmee er net zoveel energie kan worden 
opgewekt als met zon en wind. 
In 2030 moeten de plannen uit de RES 1.0 zijn uitge-
voerd. Hierbij is het streven dat minimaal 50% van de 
plannen in lokaal eigendom wordt gerealiseerd.

Samen op 
weg naar 
een duurzaam 
zwartewaterland 
In zwartewaterland werken we aan een duurzame, groene en schone gemeente. Hoe? we doen het samen! 
Samen zijn we op weg naar een aardgasvrij, energieneutraal, circulair en klimaatbestendig zwartewa-
terland. Het is een grote opgave waarvoor we flink vaart moeten maken, ook al klinkt 2050 nog ver 
weg. acties zijn nú nodig. ook u kan (mee)helpen aan een duurzame toekomst van zwartewaterland. 
dus denk, praat en doe mee! zo wordt duurzaam denken én doen vanzelfsprekend in zwartewaterland.

Bijdrage gemeente
zwartewaterland 
aan de reS
De gemeente Zwartewaterland gaat, stap voor stap, 
werken aan de opwek van schone energie als onder-
deel van Regionale Energie Strategie (RES). 

In het Programma Energietransitie van de gemeente 
Zwartewaterland staat het volgende doel: de gemeen-
te wil in 2030 minimaal 49% van alle energie die in 
Zwartewaterland wordt gebruikt binnen de gemeente-
grenzen duurzaam opwekken. In 2050 wil de gemeen-
te alle energie duurzaam en fossielvrij opwekken. 

Wat gaan we doen tot 2030?  
• 5 windmolens (van tenminste 3 MegaWatt)
• 160.000 zonnepanelen op daken
• 50 hectare zonneveld
• Biovergister 
• Besparing van 465 Terra Joule  

(= 20% minder t.o.v. 2016) 

Verandering nodig 
om in de toekomst 
te kunnen wonen en 
werken in een leefbaar 
klimaat

Regionale Energie Strategie: 
Wat betekent dit voor ons? 



Denk en praat mee 
over een duurzame 
toekomst!

Hoe denkt u over:
zonneparken en windmolens? 
Dat we overstappen naar duurzame energie is bekend. En dat we daarbij zonneparken en windmolens nodig 
hebben ook. Dat brengt kansen met zich mee. Maar de gemeente Zwartewaterland wil ook rekening houden met 
de natuur, het landschap en de leefomgeving. Dus wat vindt u belangrijk als het om windmolens en zonneparken 
gaat? Daarover willen we graag met u gesprek.

We horen graag van u, als inwoner of ondernemer, wat u belangrijk vindt. Moet de omgeving meeprofiteren? 
Hoe zit het met inpassing in het landschap? Hoe moeten omwonenden daarbij betrokken worden? Vertel het de 
gemeente via de vragenlijst of tijdens een van DuurzaamheidsTafels. Op www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat 
vindt u meer informatie over de vragenlijst en DuurzaamheidsTafels.

Onderzoek 
inwoners gemeente 
Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland gaat graag in gesprek over duurzame thema’s. Zo wil de gemeente graag van ge-
dachten wisselen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners en energiecoöperaties. Door kennis en 
krachten te bundelen gaan wij samen op weg naar een duurzame, schone en groene gemeente, voor onszelf en onze 
kinderen. Dus wat vindt u belangrijk als het gaat om wind- en zonne-energie? Hoe zorgen we ervoor dat onze woon-
wijken groener worden? En hoe gaan we de overstap maken naar aardgasvrij wonen? Belangrijke vragen waarover 
we de komende jaren graag met u in gesprek gaan. 

de gemeente maakt 
werk van een 

duurzame toekomst 
voor de gemeente 
zwartewaterland. 

daarvoor zetten we 
al de nodige stappen 

met verschillende 
projecten en plannen. 

omdat duurzaamheid 
van ons allemaal is,  

vinden we het 
belangrijk dat u 

meedenkt, meepraat 
en meedoet. 

Vult u ook de vragenlijst in?
In februari 2021 verspreidt de gemeente Zwartewater-
land een vragenlijst over de duurzame toekomst van 
Zwartewaterland. In de vragenlijst vraagt de gemeente 
Zwartewaterland onder andere naar uw mening als het 
om windmolens en zonneparken gaat. De resultaten 
helpen de gemeenteraad om de juiste keuze te maken 
voor een duurzame toekomst van Zwartewaterland. 

Online, schriftelijk of telefonisch 
Via www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat/vragenlijst 
kunnen alle inwoners en ondernemers zich aanmelden en 
de vragenlijst invullen. Daarnaast valt er bij een grote 
groep geselecteerde inwoners in de gemeente Zwarte-
waterland een persoonlijke uitnodigingsbrief op de deur-
mat, met het verzoek om de vragenlijst in te vullen. Deze 
inwoners kunnen met hun persoonlijke toegangscode de 
vragenlijst invullen via de website van de gemeente. Zij 
zijn een representatieve afspiegeling van de gemeente 
Zwartewaterland. Inwoners die liever een schriftelijke 
vragenlijst ontvangen, kunnen deze opvragen bij de ge-
meente Zwartewaterland. Daarnaast is het ook mogelijk 
om de vragenlijst telefonisch in te vullen. 

In maart 2021 verwacht de gemeente Zwartewaterland 
de resultaten van de vragenlijst te hebben. 

DuurzaamheidsTafels: 
we gaan graag met u in gesprek! 
Naast de vragenlijst wil de gemeente Zwartewaterland 
de verschillende duurzame onderwerpen ook bespre-
ken tijdens de DuurzaamheidsTafels. De gemeente wil 
graag in gesprek met zo’n 10 tot 15 personen (online) 
per tafel over zonneparken, windmolens, aardgasvrij 
wonen of het vergroenen van tuinen en woonwijken. 

Wilt u zich aanmelden voor een DuurzaamheidsTafel? 
Dat kan! Alle inwoners en ondernemers kunnen zich 
aanmelden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen 
naar duurzaam@zwartewaterland.nl. 

U kunt zich aansluiten bij een  
van de onderstaande tafels: 

• Hasselt
• Zwartsluis
• Genemuiden
• Buitengebied
• Bedrijven
• Professionele partners gemeente 
• Jongeren

www.zwartewaterlanD.nl/energie-klimaat

duurzaam@zwartewaterland.nl 

t. 14 038 

www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat/vragenlijst 

info & aanmelden  
vragenlijst

info & aanmelden 
duurzaamHeidstafels

duurzaam@zwartewaterland.nl 

www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat



Wat is een 
zoekgebied? 
Zoekgebieden zijn de gebieden die in aanmerking 
komen voor het opwekken voor de grootschalige 
opwek. Denk hierbij aan zon- en windenergie. 

Het aanwijzen van een zoekgebied is de wens om 
te onderzoeken of in dat gebied met slimme op-
lossingen energie kan worden opgewekt. Natuur-
lijk op basis van bepaalde voorwaarden. 

Bij voorwaarden moet u denken aan een zorgvul-
dige landschappelijke inpassing, leefbaarheid, 
landschap en natuur. Wanneer een gebied de 
status ‘zoekgebied’ krijgt, betekent het niet dat 
er ook echt een windmolenproject of een zonne-
park wordt gerealiseerd. De conclusie kan ook 
zijn dat er naar een oplossing op een 
andere locatie moet worden gekeken. 

Zes zoekgebieden 
voor windmolens en 
zonneparken

Wanneer een 
gebied de status 

‘zoekgebied’ krijgt, 
betekent het niet 

dat er ook echt een 
windmolenproject 

of een zonnepark 
wordt gerealiseerd. 

De conclusie, na 
verder onderzoek, 

kan ook zijn dat we 
naar een andere 

oplossing moeten 
kijken.

De gemeente Zwartewaterland heeft zes zoekgebieden aangewezen voor de realisatie van zonneparken en windmolens. Het 
zijn gebieden die voldoen aan de criteria van het verkenningsonderzoek. Het gaat om twee gebieden voor windmolens en 
vier gebieden voor zonneparken. In totaal gaat het om 5 windmolens en 50 hectare aan zonneparken. We gaan in gesprek 
met de samenleving over deze zoekgebieden en bepalen samen richtlijnen voor een zonnepark of windmolenproject. 

Op basis van een eerste verkenningsonderzoek zijn verschillende gebieden uitgesloten in de gemeente Zwartewaterland. In deze 
gebieden is het dus niet mogelijk om wind- of zonneparken te realiseren vanwege wet- en regelgeving, landschappelijke inpassing of 
cultuurhistorie. Denk hierbij aan natuurgebieden, het Nationaal Landschap en andere gebieden zoals ruimte rondom hoogspanningslijnen 
en woonwijken. Uit dit verkenningsonderzoek blijkt dat er zes mogelijke gebieden zijn aan te wijzen als ‘zoekgebied’. Hiervan zijn vier 
gebieden mogelijk geschikt voor de realisatie van een zonnevelden en twee gebieden voor de realisatie van een windmolenproject. 

Om welke gebieden gaat het?
Het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland stelt 
voor om zes zoekgebieden verder te onderzoeken voor de mogelijke opwek 
van grootschalige duurzame energie. De gemeenteraad bespreekt in januari 
2021 dit voorstel. In dit voorstel maakt het college bewust géén onderscheid 
tussen percelen, maar wordt het hele gebied meegenomen. Op deze manier 
kan de gemeente met alle belanghebbenden in het hele gebied in gesprek. 

Het gaat om de volgende zoekgebieden:
• Wind: locatie tussen de A28 en N377
• Wind: locatie ten oosten van Zwartsluis
• Zon: omgeving Genne - Holten
• Zon: ten oosten van Zwartsluis - De Velde
• Zon: omgeving Kamperzeezijk
• Zon: locatie Genne - Overwaters, ten oosten van N331

Informeren en raadplegen
Grondeigenaren en bewoners in de zes zoekgebieden zijn geïnformeerd 
door de gemeente Zwartewaterland over de zoekgebieden en het proces. 
De gemeente vindt het belangrijk om betrokkenen op de hoogte te houden 
en met hen in gesprek te gaan en te blijven. 

Daarnaast raadpleegt de gemeente de komende periode inwoners, het 
bedrijfsleven, maatschappelijke en bestuurlijke partners. De gemeente wil 
graag met hen in gesprek over de verschillende duurzame thema’s, zoals 
de realisatie van een zonnepark of windmolenproject. Dit wil de gemeente 
doen via een vragenlijst, persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten. In het 
voorjaar van 2021, als de gemeenteraad alle resultaten van de raadpleging 
heeft, valt het uiteindelijke besluit. 

Schets 
zoekgebieden voor 
wind- en zonne-energie



 

 

 

WINDENERGIE

WELKE SOORTEN WINDMOLENS ZIJN ER?
We gaan in West-Overijssel, en dus ook in onze eigen gemeente, de komende ti en jaar windmolens bouwen. Gevolg? Ons landschap gaat 
veranderen. Dat is lasti g, maar het is niet meer de vraag of dit er komt, maar waar en hoe. Het opwekken van duurzame energie is nodig 
om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Dan moet 49% van alle gebruikte energie in de gemeente Zwarte-
waterland duurzaam worden opgewekt. De opgave is zo groot dat windmolens noodzakelijk zijn om deze doelstelling te halen. 

WIND- OF ZONNE-ENERGIE, 
OF EEN COMBINATIE?
Windenergie of zonne-energie zijn beide vormen van duurzame ener-
gieopwekking. Om genoeg schone stroom te produceren, wordt in 
Nederland ingezet op duurzame energie uit wind, zon, water, aard-
warmte en biomassa. Windenergie is op dit moment de schoonste 
en goedkoopste optie voor duurzame energie. Zonne-energie is sterk 
in opkomst, maar momenteel nog duurder dan windenergie. En om 
evenveel op te wekken als één windmolen heb je ongeveer 28.000 
zonnepanelen nodig. 

Zonnepanelen en windmolens vullen elkaar mooi aan. Allebei 
hebben ze hun eigen piekmaanden. Dit zijn de maanden waarin ze 
het meeste energie leveren. Zonnepanelen produceren bijvoorbeeld 
meer energie in de zomer, terwijl windmolens meer energie leve-
ren in de winter. De zon is namelijk krachtiger in de zomer, terwijl 
de wind over het algemeen krachtiger waait in de winter. Op deze 
manier vullen windmolens en zonnepanelen elkaar het hele jaar door 
goed aan. En dat is ideaal. Want zo kunnen we ook met zijn allen het 
hele jaar door gebruik blijven maken van groene stroom voor thuis, 
opgewekt uit zonne- en windenergie.

Windmolens hebben een hoge energieopbrengst. De doorloopti jd van een 
windenergieproject is relati ef kort. Dat maakt windenergie nu één van de 
meest eff ecti eve bronnen van duurzame energie. Het voordeel van wind ten 
opzichte van zon is dat er minder oppervlakte voor nodig is en er eff ecti e-
ver stroom wordt opgewekt. Over het algemeen geldt dat hoe verder landin-
waarts, hoe meer belemmeringen er zijn voor windstromen. Daarom kunnen 
windmolens langs de kust lager zijn dan verder landinwaarts. 

Verschillende soorten windmolens
Er zijn verschillende soorten en maten windmolens. De hoogte die een wind-
molen heeft  hangt in veel gevallen af van de plek waar de windmolen staat. 
In Nederland onderscheiden we drie soorten windmolens, met elk hun eigen 
capaciteit. 

ERFMOLEN
Een erfmolen is circa 25 meter hoog, kan 8 huishoudens per jaar van 
energie voorzien en wordt vaak op een erf gerealiseerd bij een boer 
of landgoedeigenaar.

1. DORPSMOLEN
Een dorpsmolen is circa 100 meter hoog, kan 570 huishoudens per 
jaar van energie voorzien en wordt vaak door een grote boer of 
energiecoöperati e gerealiseerd. 

2. GROTE WINDMOLEN 
Een grote windmolen is circa 210 meter hoog, kan 3700 
huishoudens per jaar van energie voorzien en wordt vaak door een 
projectontwikkelaar of energiecoöperati e gerealiseerd. 

Geluid windmolen
Je hoort soms dat windmolens lawaai maken, maar hoe zit dat? We hebben afspra-
ken met elkaar gemaakt over hoeveel geluid een windmolen mag maken, gezien 
vanaf de dichtstbijzijnde woning. Dit staat in de wet. Het geluid van een windmo-
len mag gemiddeld per jaar niet meer zijn dan 47 decibel, gemeten op de gevel van 
een woonhuis. Maar de beleving van geluid is niet objecti ef. Wat voor de één een 
stoorzender is, hoort de ander niet. We kunnen dus nooit voor een ander beoorde-
len of het geluid van een windmolen als vervelend kan worden ervaren. Wel weten 
we dat de nieuwe generati e windmolens steeds minder geluid produceren. Dit kan 
komen door het gebruik van andere technieken in de generator of door het door-
ontwikkelen van de windmolens met geluiddempende maatregelen zoals het ver-
anderen van de bladvorm en het aanbrengen van structuren op de rotorbladen. 

Slagschaduw windmolen
Vaak spreekt men over slagschaduw van een windmolen, maar wat is het? De 
ronddraaiende wieken van een windmolen kunnen een bewegende schaduw 
werpen op de omgeving. Dit heet slagschaduw. Ook hiervoor is wet- en regelge-
ving opgesteld. Op een huis in de omgeving van de windmolen, mag maximaal 17 
dagen per jaar slagschaduw op de gevel vallen gedurende 20 minuten per dag.

Samen richtlijnen opstellen 
Windmolens leveren veel duurzame energie op, maar hebben ook impact op de 
omgeving. De gemeente Zwartewaterland vindt het daarom belangrijk om een 
windmolenproject in overleg of zelfs samen met de omgeving te ontwikkelen. 
Samen me de samenleving van Zwartewaterland ontwikkelen we richtlijnen zodat 
een initi ati efnemer van een windmolenproject weet waaraan hij moet voldoen. 
De richtlijnen gaan onder andere over hoe we windmolenprojecten kunnen inpas-
sen in het landschap, de omgeving kan meeprofi teren, lokaal eigenaarschap en 
hoe omwonenden worden betrokken bij een initi ati ef. 

HOEVEEL GELUID MAAKT EEN WINDMOLEN?



ZONNEPARKEN IN 
ZWARTEWATERLAND

WAT VINDT U BELANGRIJK? 
Net als de wind levert de zon ook onbeperkt schone energie. Steeds vaker, als onderdeel van de energietran-
siti e, zie je zonneparken. Zonneparken zijn er in verschillende groott es, zo kan een groot zonnepark een klein 
dorp helemaal van stroom voorzien. Ook in Zwartewaterland zijn zonneparken nodig, naast zonnepanelen op 
daken, windmolens en andere energiebronnen. 

Wat is lokaal eigendom?  

Een zonnepark wordt ook wel zon-op-land genoemd. Daarmee bedoelen we meerdere zonnepanelen opgesteld 
op de grond (niet op het dak). In de prakti jk zie je velden met zonnepanelen. Deze zonneparken dragen bij aan 
de opwek van duurzame energie en zijn nodig om ook in de toekomst ons van energie te voorzien. Want ook 
als we alle geschikte daken in Zwartewaterland vol leggen met zonnepanelen, levert dat niet genoeg duurzame 
energie op. Zonneparken leveren veel energie, maar hebben ook een grote invloed op het landschap, de natuur, 
de landbouw en inwoners in de omgeving. De ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Zwartewaterland 
moet daarom zorgvuldig gebeuren. 

Richtlijnen zonneparken
Om de aanleg van zonneparken in goede banen te leiden, wil de gemeente duidelijke voorwaarden stellen. 
Deze voorwaarden wil de gemeente samen met inwoners opstellen. Ook op basis van de ervaringen van de 
pilotprojecten. Zo vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van een zonnepark in hun omgeving. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat omwonenden 
fi nancieel kunnen meeprofi teren van zonneparken als ze dat willen. 

Gebiedsfonds
Naast ‘lokaal eigendom’ zijn er ook andere moge-
lijkheden om ervoor te zorgen dat de omgeving 
van zonneparken of windmolens financieel voor-
deel heeft. Een gebiedsfonds is zo’n voorbeeld. 
Een gebiedsfonds is een jaarlijkse geldstroom 
waarmee omwonenden (omgeving) de leefbaar-
heid in het gebied kunnen verbeteren. 

Hoe gaat het in zijn werk? 
Een investeerder van buiten de gemeente ont-
wikkelt een zonnepark of plaatst windmolens in 
een gebied. Een deel van de opbrengsten van 
het zonnepark of windmolens gaat naar het ge-
biedsfonds. Omwonenden kunnen het geld uit 
het fonds inzetten voor bijvoorbeeld ledverlich-
ting in straatlantaarns, het financieel steunen 
van een zwembad of dorpshuis, groenvoorzie-
ningen, speelvoorzieningen 
of internetverbindingen. 

Wat is lokaal?
Er is geen standaard uitleg wat er met ‘lokaal’ wordt bedoeld. Je kunt denken 
aan bewoners van een gemeente of gebied. Maar grondeigenaren of bedrij-
ven zijn ook onderdeel van een lokale omgeving. Elke gemeente moet zelf 
bepalen hoe ‘lokaal’ wordt ingevuld. 

Wat is eigendom?
‘Eigendom’ betekent eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen of een 
deel ervan. Een eigenaar heeft  zeggenschap over een zonnepark of windmo-
len. En dus ook over waar een zonnepark of een windmolen precies komt, 
hoe het wordt ontwikkeld en wat er met de opbrengsten gebeurt. Maar 
‘eigendom’ betekent ook investeren en daarmee risico’s lopen, zeker in de 
beginfase van een project.

Wat is lokaal eigendom?
‘Lokaal eigendom’ betekent dus dat inwoners en/of bedrijven uit de ge-
meente Zwartewaterland eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonnepark 
of windmolen. Dat eigendom is vaak collecti ef eigendom, vaak in de vorm 
van een coöperati e. Soms is de groep inwoners en/of bedrijven voor 100% 
eigenaar van het zonnepark of windmolen, soms voor een gedeelte, waar-
bij er samengewerkt wordt met een commerciële projectontwikkelaar. 

Duidelijk is dat we lokaal eigendom belangrijk vinden. Daarom staat in de 
concept-RES West-Overijssel dat we streven naar minimaal 50% lokaal ei-
gendom bij het realiseren van de energietransiti e. 

Waarom lokaal eigendom?
Door te streven naar 50% lokaal eigendom heeft  de gemeente Zwartewater-
land zeggenschap over de energietransiti e en houden we de opbrengsten 
lokaal. Bovendien zijn inwoners en/of bedrijven uit de gemeente Zwarte-
waterland die een zonnepark of windmolen willen bouwen meer betrokken 
bij onze gemeente. Zo kunnen we samen een aanpak ontwikkelen die erop 
gericht is om de omgeving goed te betrekken bij het project en de lusten en 
lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Lokaal eigendom 
is een veelgehoord 

woord bij de 
ontwikkeling 

van plannen voor 
windmolenprojecten 

en zonneparken. 

Maar wat 
betekent het 

eigenlijk? 
En hoe werkt het? 

Heb je er 
bijvoorbeeld geld 

voor nodig? 

DENKT U 
MET ONS MEE? 
We horen graag van u, als inwoner of on-
dernemer, wat u belangrijk vindt. Moet de 
omgeving meeprofi teren van zonneparken? 
Hoe zit het met inpassing in het landschap? 
Hoe moeten omwonenden daarbij betrokken 
worden? Vertel het de gemeente via de vragen-
lijst of ti jdens een van DuurzaamheidsTafels. 

Op www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat 
vindt u meer informati e over de vragenlijst en 
DuurzaamheidsTafels.

WWW.ZWARTEWATERLAND.NL/ENERGIE-KLIMAAT DUURZAAMHEIDSTAFELS


