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1. Invullen lokaal eigenaarschap (Jolanda de Heer – Elmar Theune)

2. Boerenbedrijven zijn onderdeel van oplossing (Harmen)

3. Investeren in zon en wind door regionale ondernemers (Wim – Harmen)

4. Investeren in (grootschalig) zon en wind door energiebedrijven (Wouter) 

5. Zon op daken van woningen en bedrijven (Annelies)



Invullen lokaal eigenaarschap



Aan welke vragen wordt gewerkt?

• Wat verstaan we onder lokaal?

• Wat verstaan we onder eigenaarschap?

• Hoe borgen we lokaal eigenaarschap in gemeentelijk beleid?

• Hoe helpen we lokale energie coöperaties in hun proces naar schaalvergroting en 

professionalisering?
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Oplossingsrichtingen:
• Lokaal eigenaarschap begint met een goed participatieproces

• Kijk eerst naar belangstelling in de buurt van het project, dan gemeentebreed en daarna regionaal
• Lokaal eigenaarschap is mede eigendom met mede zeggenschap
• Een maatschappelijke tender is een oplossingsrichting voor het borgen van lokaal eigenaarschap 

in gemeentelijk beleid
• Een regionale of gemeentelijke garantstelling kan energie coöperaties helpen om te 

professionaliseren.

Issue: 
• Is 50% lokaal eigenaarschap een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Welke oplossingsrichtingen zijn in beeld?



Boerenbedrijven zijn onderdeel van oplossing



Boeren / LTO – bereidheid tot investeren 
Twee mogelijkheden: Zon op onze daken, op en rond het erf + Grond verhuren / beschikbaar stellen voor turbines / boerderijmolens

Belangrijk voor ons:

• Investeringen rendabel ( voorfinanciering nodig)

• Zekerheid van aansluiting / levering aan het net 

• Moet aansluiten bij integrale visie om duurzame landbouw (kringlooplandbouw, water huishouding, natuur, bodemvruchtbaarheid)

• Niet-energie subsidie mogelijkheden benutten, zoals bijv. asbest verwijderen

• Zonnedaken en windturbines graag lokale investeerders, blijft werk en geld in regio  

• Meer regie vanuit de gemeenten.  Zonder gemeenteregie zal een ontwikkelaar gaan voor de beste business case. Met regie komen er goede plannen

Geen zonneweiden: 

• Onttrekken aan agrarische grond pas in laatste instantie als optie bekijken

• Maximeren van wat tot 2030 onttrokken mag worden

• Zoeklocaties door overheden aangewezen

• Zon op land kan zolang het geen landbouwgrond is



Boeren / LTO – belangrijkste vragen 

1. We (regio) willen concrete plannen voor zoveel mogelijk daken
• Hoe nemen we barrières weg? (netbeheer, verzekeringen, etc.)

• Welke subsidie mogelijkheden kunnen we benutten?  Financiële prikkel voor zon op dak boven zon op land

2. Windmolens op onze erven
• Hoe zorgen we dat lokaal eigenaarschap tot versnelling leidt? (en wat hebben ze te zeggen)

• Wegnemen belemmering maximale bouwhoogte voor boerderijmolens (naar max. 35 meter)

3. Zonneweiden op landbouwgrond

• We zijn hier tegen. Hoe komen we gezamenlijk tot een oplossing die ik ook aan mijn achterban kan verkopen?



Investeren in zon en wind door regionale ondernemers



FOV Regio Foodvalley 
Ondernemers altijd bereid te investeren, ook in energietransitie (ook in zon en wind).

Voor ondernemers belangrijk:

• Voldoende rendement investeringen

• Potentieel voor regio (30.000 bedrijven): meer werk meer werkgelegenheid, innovatie 

• Ondersteuning door overheden: financiële bijdrage voor ontwikkelkosten projecten (€1 mln. euro jaarlijks), subsidies, 

aantrekkelijke financieringsarrangementen (BNG, Waterschapsbank, Triodos Bank en ASN Bank).

• Beschikbaarheid Energie Expertise Center Regio Foodvalley 

• Geen vertragingen: netbeheerders , (lokaal) eigenaarschap, vergunningen (gemeenten)

• Aantrekkelijk landschap om te wonen en te werken:  vestigingsklimaat, geen “postzegellandschap”

• Lopend programma Living Lab circulaire economie regio Foodvalley gaat bijdragen

• Voor uitwerking die aansluit bij de Strategische Agenda RFV 2020-2025



FOV Regio Foodvalley – belangrijkste vragen 
• Hoe houden we de leefomgeving aantrekkelijk (wonen, werken en recreëren)? Meer concentratie windparken en zonneweiden 

(clustering)

• Hoe krijgen we voldoende ondersteuning van regio en gemeentes om snel projecten te realiseren? Energie Expertise Center regio

Foodvalley, financieren ontwikkelkosten projecten etc.

• Hoe zorgen we voor voldoende opgeleid personeel in de regio? Samenwerking met het onderwijs in de regio

• Hoe  kunnen we het werk in de regio houden? Bij gebleken gelijke geschiktheid geen busjes met werkvolk vanuit de Randstad.

• Zijn we bereid om extra geld uit trekken voor behoud ons landschap / leefklimaat?

• Hoe gaan we Lokaal Eigenaarschap vorm geven (voor windmolens / zonneweiden/zon op daken )? Zeggenschap voor ondernemers 

belangrijk. Niet de lusten bij de ene partij en de lasten bij anderen

• In termen van governance: welke positie hebben de ondernemers in de top van het besturingsmodel van de energietransitie

• Toetsen we RES RFV 1.0 wel voldoende aan de ambities  voor 2050?

• Benutten we bedrijventerreinen wel voldoende als locatie voor windturbines (naast zon op bedrijfsdaken)? 



Investeren in (grootschalig) zon en wind door energiebedrijven



Wat maakt het interessant om te investeren in RES Food Valley?

• Goed uitvoerbare plannen 
Uitvoerbaarheid veel concept RES’sen nog niet scherp (zie ook analyses van PBL en 
NVDE)

• Samen staan we sterker
RES-opgave is complex en vraagt inbreng van ALLE relevante mensen. Dus ook 
mensen met kennis van / ervaring met ontwikkelen van duurzame energieprojecten

• Geen “stapeling” van eisen die RES nog complexer maakt
Zie bijvoorbeeld Q&A participatie en lokaal eigendom (van o.a. Energie Samen en de 
landelijke Natuur- en Milieufederaties)

• Indicatie investeringspotentieel: ca. € 400 miljoen om 0,75 TWh te realiseren 1)

Met 100% wind: € 456 miljoen (114 windmolens van 3 MW (150 m tip); € 4 mio/stuk)
Met 100% zon: € 370 miljoen (625 ha voor € 600.000/ha) 

1) Bronnen indicatie: Voor wind: adviesbureau Bosch & Van Rijn. Voor zon: expert opinion van Solarfields (25-1-2021)
N.B. Indicatie geldt voor investeringen in de opwekking. Eventuele investeringen in verzwaring elektriciteitsnetten zit hier niet in.

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-regionale-energie-strategieen-een-tussentijdse-analyse-1-oktober-2020_4217.pdf
https://www.nvde.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200728-NVDE-analyse-concept-RES-sen-HoL-en-Warmte-FIN.pdf
https://hollandsolar.nl/u/files/qena-participatie-holland-solar.pdf


Wat moet er vóór 1 april nog gebeuren?

1. Grondige uitvoerbaarheidscheck van bod 0,75 TWh en ambitie 1,0 TWh

door experts met ervaring bij ontwikkelen duurzame energieprojecten, die (net als 
iedereen) gedreven zijn om een goede RES te realiseren
• van bedrijven en/of grote energiecoöperaties; en/of van
• van adviesbureaus

2. Plannen voor regionale warmtetransitie een stuk verder en concreter uitwerken



Zon op daken van woningen en bedrijven



Corporaties in Food Valley op weg naar C02 neutraal in 2050

Corporaties als startmotor?
• 40.000 betaalbare sociale huurwoningen
• Nog 8000 woningen toevoegen tot 2035
• Verduurzamingsopgave en nieuwbouw tot 2035 vraagt al 

investering van 2,5 mrd



Corporaties in Food Valley op weg naar C02 neutraal in 2050

• Onze huurders
- Betaalbaarheid huurders (woonlastenneutraliteit)
- Begeleiding bewoners (ook eigenaar/bewoners)
- Betrokkenheid/ participatie

• Financieerbaarheid Transitie
- Betaalbaarheid corporaties (belastingdruk/ verhuurderheffing)
- Salderingsregeling  doorzetten

• Randvoorwaarden
- Beschikbaarheid bronnen
- Samenwerking
- Planning afstemmen
- Gefaseerde aanpak



Corporaties in Food Valley op weg naar CO2 neutraal in 2050


