Inspraaknotitie Dorpen Overleg Midden Drenthe
Raadscommissie Ruimte en Groen
Duurzaamheidsvisie gemeente Midden Drenthe

Aanleiding
De duurzaamheidsvisie van de gemeente Midden Drenthe, die nu ter advisering aan deze
raadscommissie wordt aangeboden, is gebaseerd op een lang en intensief traject. De
meningen en visies van verschillende groeperingen uit de gemeente zijn daarbij betrokken
geweest. Op 24 februari nodigde het DOM de dorpen uit voor een laatste bespreking van
deze visie. 12 van de 20 kleine dorpen en buurtgemeenschappen hebben hier aan gehoor
gegeven en komen tot de volgende conclusies over de voorgestelde energietransitie.

Algemeen
Er is een soliede draagvlak onder de bevolking van de kleine dorpen en
buurtgemeenschappen om in te zetten en bij te dragen aan de uitdagingen van de
energietransitie. Men voelt zich betrokken en wil graag zelf (zowel individueel en als ook
collectief) bijdragen. Vanuit die positieve betrokkenheid wil men de volgende opvattingen
kenbaar maken.

Inhoudelijke opvattingen
Kleinschalige zon- en wind energie
De onderdelen van de duurzaamheidvisie die veel aandacht besteden aan de lokale
initiatieven van kleinschalige zon- en wind energie opwekking, worden van harte
toegejuicht. Echter, de huidige capaciteits- en toegangsbeperking van het energienetwerk
staan de groei van die kleinschalige initiatieven in de weg. Daar moeten nog belangrijke
stappen worden gemaakt die wellicht op een hoger niveau haar beslag moeten krijgen.
Grootschalige zon- en wind energie
Er is groeiende opvatting dat de voorkeur voor zonneparken afneemt omdat mensen nu
daadwerkelijk zien hoe het er uit ziet, hoe grootschalig het is (parken bij Zuidwolde en
Oosterwolde). Men wil daarom bij voorbaat de optie van grote windturbines niet uitsluiten
en op zoek gaan naar de optie met de minste beschadiging van het landschap en
tegelijkertijd met de hoogste rendement.
Argumenten tegen zonneparken:
- Het enorme ruimtebeslag die ze inneemt
- Landschapsvervuiling
- Industrialisatie van het mooie landschap
- Onttrekking van goede landbouwgrond
- Onduidelijk welke ecologische schade er aangebracht wordt onder de panelen
- Onduidelijk wie de zonneparken opruimt na x (25) jaar
- Zonneparken draaien op subsidie en windmolens kunnen zich meer en meer zelf
bedruipen
- Windmolens hebben een hoger rendement.

Lokaal eigendom
- Het vorm geven van het Eigenaarschap per dorp is een belangrijk onderwerp.
Vooralsnog is het onduidelijk wat er mee bedoeld wordt.
- Voor ieder dorp kan het er anders uit zien. In het ene dorp met bv een Energiecoöperatie
(bv Broekstreek, Hooghalen) kan het dorp misschien zelf de energie opwekken, in het
andere kan ze partner worden met een projectontwikkelaar, in bepaalde
eigendomsverhoudingen 49/51, of andere tussenvormen.
- Ook kan de gemeente eisen stellen aan de energieleverancier t.a.v. de teruggave van de
financiële opbrengst aan de gemeenschap.

Aanpak

De uitdagingen van de energietransitie zijn zo omvangrijk en ingrijpend dat we
alleen dit samen kunnen aanpakken: de schouders er onder!

Kleinschalige zon- en wind
1. zonnepanelen op huizen, bedrijven en ander maatschappelijk vastgoed,
2. aanvullen met windmolens.
3. neem goede zaken als postcoderoos mee.
4. koppel de ombouw van asbestdaken (voor 2024) aan de opbouw van zonnepanelen.
5. het verzwaren van en het verbeteren van de toegang tot het netwerk zijn essentieel
om gemeenschappen zelf een rol te laten spelen in de energieopwekking.
Grootschalige zon en wind
1. Minder accent op zonneparken en meer op de mogelijkheden van windmolens
2. Samen met iedere dorpsgemeenschap de haalbare opties voor grootschalige zon /
wind energie verkennen en vaststellen. Dit vraagt om gesprekken tussen de
gemeente en gemeenschappen om tot gezamenlijke aanpak te komen. Dan is er in
elk geval een gemeenschapsgesprek geweest, kent ieder elkaars argumenten en
weet waarom die keuze gemaakt is.
3. Dit maakt dat er ook per gebied/gemeenschap andere keuzes gemaakt kunnen
worden.
4. Zoek per gebied goede plekken voor windmolens. Er zijn voldoende plekken in de
gemeente waar ze minder storend zijn.
Participatie en Eigendom
1. Gesprekken met gemeenschappen zijn essentieel om de praktische mogelijkheden
van elkaar te begrijpen. Daarmee wordt het draagvlak voor de energietransitie
versterkt.
2. De lokale deelname, in de vorm van een eigendomsregeling, aan zowel kleinschaligeals ook grootschalige energie opwekking, moet nog verder worden uitgewerkt. Zij
dient bij voorkeur aan te sluiten bij de specifieke mogelijkheden en wensen van de
verschillende betrokken gemeenschappen. Dit kan onderdeel uitmaken van de
gesprekken met die gemeenschappen.

