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De provincie Utrecht en gemeenten hebben een gezamenlijke ambitie om de 
energietransitie vorm te geven. De NMU organiseerde een excursie naar twee 
mooie voorbeeldprojecten in de provincie Utrecht. Hier deed de groep van ca 
40 Statenleden, wethouders, raadsleden en energie-initiatieven inspiratie op en 
kreeg informatie over uitdagingen die op ons afkomen en welke rol bestuurders 
daarin kunnen spelen. De politiek kan immers de juiste randvoorwaarden 
scheppen om de energietransitie vorm te geven.

Hierbij een korte impressie van de excursie.

LOCATIE 1: WINDPARK AVRI (GELDERMALSEN)

Bij afvalverwerkingsbedrijf Avri werden we opgevangen door Jan Jacob van Dijk (voorzitter) 

en Hans Adams (directeur penningmeester) van Betuwewind. We werden buiten rondgeleid 

langs de drie recentelijk geplaatste windmolens van Betuwewind. Betuwewind is een 

burgerwindcoöperatie en heeft zich ontwikkeld tot een kennis en ontwikkelingspartij.

Bij windpark Avri zijn 900 leden (particulieren) betrokken. Het project levert 15-20% rendement 

op dat gebruikt wordt om door te ontwikkelen en nieuwe projecten aan te jagen. De eerste 

fase is het meest risicovol en een grote kostenpost bij projecten zijn de aanloopkosten. 

Bestuurders kunnen faciliteren om risico’s af te dichten. Zo gaan RESsen helderheid en meer 

zekerheid geven. Daardoor kunnen projecten goedkoper geproduceerd worden, omdat de 

aanloopkosten van mislukte projecten niet meer verhaald hoeven worden. Bestuurders kunnen 

hier dus een belangrijke rol spelen vanuit de RES. Ook om speculaties over grondgebruik en 

netcapaciteit op te heffen.

Jan Jacob gaf een aantal tips aan bestuurders bij het ontwikkelen wind- en zonneparken:

Na de rondwandeling gaf Kees Quaadgras van IVN Amersfoort, een presentatie over natuur 

in combinatie met zonneparken. Zo pleit hij voor een opstelling waarbij er ook ruimte is voor 

de natuur. Hij was betrokken bij plannen voor een zonneveld in Amersfoort. Hij zette zich in 

om het ontwerp zodanig aan te passen dat natuur niet te leiden heeft onder de komst van de 

panelen. Zo zorgde de lobby ervoor dat de panelen een kwartslag gedraaid zijn. Een schuine 

opstelling richting het zuiden, met ruimte tussen de panelen zorgt voor meer licht en regen 

op de grond.

In de bus naar Mijn Groene Huis, sprak Gerben de Vries van de NMU, over energielandschappen 

en de tools die de NMU heeft ontwikkeld voor een zorgvuldige inpassing daarvan. De NMU pleit 

voor drievoudig duurzaam: 50% participatie, een goed inpassing en snelheid van ontwikkeling. 

Deze punten zijn bij ontwikkelaars niet vanzelfsprekend. Daarom heeft de NMU een aantal 

praktische instrumenten ontwikkeld, zoals de zonneladder en een afwegingsinstrument om 

ontwikkelingen te toetsen op deze punten. Zowel overheden als ontwikkelaars proberen we 

hiermee te helpen met. Alle tools zijn te vinden in de toolbox: https://www.nmu.nl/project/

toolbox-energie/.
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• Zorg dat de eerste zonne- of windpark een succes is, want deze is cruciaal voor verder draagvlak

• Communiceer vroegtijdig met burgers en laat hen participeren.

      - Mensen moeten overtuigd worden van noodzaak.

• Werk intensief samen met Energiecoöperatie/ projectontwikkelaar.

   - Voor de lokale coöperaties is het belangrijk dat ze door de politiek in positie worden  

• Zorg ervoor dat je vroegtijdig contact legt met de netbeheerder.

gebracht om mee te doen. Zo kunnen bewoners deelnemen aan de ontwikkeling 

van wind—en zonneprojecten, is er lokaal eigendom en wordt het risico samen 

gedragen.



LOCATIE 2: MIJN GROENE HUIS (ZEIST)

We werden ontvangen door wethouder 

Wouter Catsburg en Marius Keij en Evelien 

Raap van Stichting Energie Zeist (SEZ). De 

wethouder benadrukte dat Mijn Groene 

Huis midden in de samenleving staat. 

Met een locatie in het centrum van Zeist 

en ook met voorlichting in de wijk met 

energieambassadeurs. Het verhaal over 

het energiezuinig maken van de woning 

kan het beste door de bewoner zelf verteld 

worden. De gemeente Zeist heeft een brede 

milieuvisie waarin ze samenwerken aan een 

duurzaam Zeist. Er is een Energieplan en ze 

investeren in Mijn Groene Huis in tijd, geld 

en vertrouwen. De SEZ is een onafhankelijke 

stichting.

Evelien Raap vertelde over Mijn Groene 

Huis, het startpunt was gericht op bewoners 

die iets willen. Nu zijn ze doorontwikkeld 

en meer gefocust op bewustwording. 

Ze ontzorgen bewoners met advies over 

besparingsopties, omdat ze geloven dat je 

op die manier kunt versnellen. Ze ervaren 

dat bewoners geen zin hebben in gedoe. Zo 

ondersteunen ze bewoners bij het proces van 

het verduurzamen van de woning en weten 

bewoners gemiddeld binnen 3 maanden 

van plan naar uitvoering te brengen. Het 

face-to-face contact is hierbij belangrijk. 

Er worden nu 30-40% meer maatregelen 

genomen door de acties van SEZ.

GELEERDE LESSEN ZIJN:

•Voorhoede: wil is er, geld ook..

•Energietransitie is geen ‘projectje’, maar traject van de lange adem

•Bewoners stimuleren elkaar, maar urgentie blijft uitdaging

•Onafhankelijkheid van Mijn Groene Huis is essentieel en biedt 

vertrouwen

• Wat werkt in aanpak:

 - Fysiek informatiepunt

 - Ontzorgen helpt bewoners versnellen

 - Handelingsperspectief activeert

 - Kracht van de herhaling in communicatie 

 (boodschap en afzender)

 - Samenwerking met gemeente en lokale partners

•Werken met vrijwilligers werkt goed en = gunfactor

•Werken met professionals belangrijk voor continuïteit en kwaliteit

• Lastig om grip te krijgen op effecten. Hoe meten?

WAT MAG JE VAN BESTUURDERS VERWACHTEN?

• Continuïteit, ook in subsidieregelingen

• Actieve communicatie die duidelijk en eenduidig is en ook lokale 

initiatieven ondersteunt.

•Zorg er voor dat niet in elk dorp/stad wielen opnieuw worden 

uitgevonden

• Zorg voor heldere rolverdeling in energietransitie

•Zorg voor effectieve dataverzameling en – toegankelijkheid

•Zorg tijdig voor ondersteuning van eigenaren met een beperkte 

beurs

•Faciliteren en niet frustreren (beleid v.s. regelgeving)

ROL STEDIN IN DE ENERGIETRANSITIE

Tot slot, vertelde Roland Vink van Stedin, over de rol van Stedin, 

uitdagingen als netbeheerder, netcapaciteit in de politiek en de 

rol van Stedin in de RES-opgave. De energietransitie zorgt voor 

verschuiving in de energie-opwek, het gebruik en in de markt. 

De energietransitie heeft grote impact op de infrastructuur. De 

netcapaciteit is een beperkende factor.

Drie factoren spelen hierbij een rol:

1. Doorlooptijd

 -Bestelling, bouw, vervoer en plaatsing van TenneT en Stedin   

 Stations.

2. Ruimtebeslag,

 -Vergunningaanvraag kost veel tijd, milieueffectrapportages   

 (m.e.r.)

3. Kost veel geld, dus zekerheid nodig van gebruik.

 -Variaties in kosten door nieuw/uitgebreid en of grond 

 aangekocht moet worden.

Om deze problemen op te lossen moeten er lange termijnplannen 

gemaakt worden. Stedin wil vooraan staan in de energietransitie, 

aan tafel zitten en meedenken met de puzzel, zodat ze zo goed 

mogelijk kunnen anticiperen op de ontwikkelingen en daarmee de 

doorlooptijd kunnen verkorten. Daarom zit zij ook aan tafel bij de 

RES. Er moet nu al gekeken worden waar ruimte zit op het net, om 

Bestuurders kunnen een rol spelen door bij het opstellen van de 

omgevingsvisie goed samen te werken met partijen. 

Het is belangrijk dat de netbeheerder zo vroeg mogelijk wordt 

betrokken om mee te denken bij processen waar, wat uitgevoerd 

kan worden. Goede afstemming is noodzakelijk, zodat er een 

goed tempo zit in de ontwikkelingen. Stedin is bezig met het 

matchen van zoekgebieden en kansen in een kansenkaart. 

Daarnaast moet er worden gezorgd voor soepele en kortere 

vergunningsprocedures en daarbij passende wetgeving. 

Als Stedin eerder kan voorinvesteren, dan kunnen ontwikkelingen 

eerder in gang gezet worden. N.b. goedkopere batterijen voor 

opslag kunnen een enorme aanjager zijn om pieken op te 

vangen. Stedin is dan ook betrokken bij experimenten in een 

innovatiecentrum.

Op de terugweg in de bus wordt er nog druk nagepraat. Zo 

zijn we einde dag weer met nieuwe inzichten terug bij Utrecht 

centraal!

Meer informatie bij Alies van den Berg, a.vanden.berg@nmu.nl; 

06 38 080 972
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