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Algemeen 

De zesde avond in een reeks van inwonerssessies is bezocht door circa 10 personen. De presentatie zijn 

kritisch gevolgd. Algemeen wordt aangegeven dat inwoners steeds weer geconfronteerd worden met 

nieuwe plannen, visies en regelingen en niet het gevoel hebben daar iets aan te hebben. Na de vragenronde 

verliep het gesprek aan de tafel (1 groep) in goede sfeer en opbouwend. Hoog kennisniveau, goede urgentie 

en goede wil. 

 

1. Hoe staan we tegenover zonne-energie? 

In algemene zin staan de aanwezigen positief tegenover zonne-energie. De aanwezigen geven daarbij aan: 

- De opgave wordt systematisch afgepeld. Zon op daken wordt niet altijd fraai gevonden en 

detoneert soms met de bouwstijl en bebouwingsbeeld, uiteindelijk staat het de bewoner vrij het te 

doen, ook in beschermd dorpsgezicht. 

- Voor een zonneveld is steun, liefst een groter veld op 1 plek. Er wordt gewezen op het 

bedrijventerrein de Tjariet (ca 4 ha) . wel is uitgangspunt dat of de gemeente of het dorp invloed 

heeft op aanleg en er maximaal van profiteert. 

 

 

2. Hoe staan we tegenover windenergie? 

In eerste instantie is er weerstand tegen met name de grote windturbines met name vanwege de grote 

aantasting van het landschap. De bestaande turbines zijn zonder draagvlak en opbrengstdeling geplaatst. 

Kleine turbines zijn toegestaan mits het de energievoorziening van het eigen bedrijf dekt.  

Na enige tijd kwam een grote turbine in de discussie voorbij. De absolute voorwaarde is de turbine 100% 

van het dorp moet zijn en zo geplaatst wordt dat er geen overlast en effecten zijn. Wellicht aansluitend op 

bestaande windparken en richting kust.  Mocht er een keuze zijn, dan gaat de voorkeur uit naar een 

windturbine op zee. 

 

3. Wat is nog meer belangrijk? 

Aanwezigen willen duidelijker weten wat er met besparingsmaatregelen nog gewonnen kan worden. Dit 

moet de start zijn van een duurzaamheidsplan. Per woning kan dan bekeken worden wat haalbaar en 

mogelijk is en welke restopgave met zon en wind moet worden opgelost. Bijvoorbeeld door een hittescan, 

energielabel-onderzoek of inspecties door experts. Er wordt gevraagd naar een lokaal fonds om de 

aanloopkosten daarvoor te bekostigen. Zal naar geïnformeerd worden. 

Er zijn veel vragen over de aansluiting op en belasting van het net. Deze vragen zullen met Enexis besproken 

worden.  

Er wordt een dorpsvisie opgesteld. Dat zou uitgebreid kunnen worden naar energie. In dat kader zouden 

meer grootschalige maatregelen een plek kunnen krijgen. 

De groep ziet geen rol voor een restopgave van de provincie. 



 

 

4. Spelregels 

De volgende randvoorwaarden zijn meegegeven: 

- Creëer een lage drempel om financieel deel te nemen in parken. 

- Werk planmatig: eerst maximaal besparen en grotere oppervlakten voor zon. 

- Leg zonnevelden voor langere tijd vast. 

- Kleine turbines alleen voor eigen gebruik. 

- Grote turbines op afstand en alleen bij 100% eigen eigendom. 


