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Kernboodschap:
Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van de communicatie en participatie tijdens het 
onderzoek naar de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energieprojecten.  
 
Toelichting:
In de commissievergaderingen van 7 juni jl zijn de concept uitgangspunten en uitsluitgebieden voor  
grootschalige duurzame energie-opwek besproken. Voorgesteld wordt een onderzoek uit te voeren 
naar geschikte zoekgebieden. Dit onderzoek bevat diverse vormen van communicatie en participatie. 
Op uw verzoek is deze communicatie en participatie in deze memo nader omschreven.

De belangrijkste stappen zijn:
1. Dorpen van Morgen: de afgelopen jaren hebben we veelvuldig gesproken met de Dorpen van 

Morgen over energieprojecten. Zij hebben veel kennis van de gemeente. Daarom willen wij de 
Dorpen van Morgen graag betrekken bij het onderzoek. Voor aanvang van het onderzoek nodigen 
we de vrijwilligers uit om aandachtspunten en informatie mee te geven voor dit onderzoek. Het 
onderzoeksbureau  verwerkt dit in het onderzoek. Het conceptrapport wordt plenair met de 
Dorpen van Morgen besproken, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de ingebrachte 
aandachtspunten en informatie. Overlegverslagen worden als bijlage opgenomen in het rapport.

2. Lokale kennis: het onderzoek werkt vanuit de hoekpunten uit de RES (energie-opgave, netwerk, 
ruimte en inwoners). Veel lokale informatie is de afgelopen jaren verzameld en deze gegevens 
worden gedeeld met het onderzoeksbureau. Onderdeel van deze inventarisatie is een uitgebreide 
rondgang door de gemeente. Indien nodig, zal door het bureau aanvullende informatie bij lokale 
partijen en inwoners worden opgevraagd.

3. Inwoners informeren: Op verschillende momenten kunnen inwoners informatie ontvangen en 
vragen stellen over de energietransitie en zoekgebieden. In februari jl is een uitgebreide enquête 
gehouden onder onze inwoners over duurzame energie. De enquête bevatte ook veel informatie 
over de energietransitie en inwoners konden suggesties doen over geschikte locaties. Deze 
gegevens worden meegenomen in het onderzoek. 
We vinden het ook belangrijk dat onze inwoners de gelegenheid krijgen om kennis te nemen van 
de uitkomst en hierop hun zienswijzen te geven. Voor aanvang communiceren we over het 
onderzoek, de belangrijkste stappen en de planning. Na afloop worden de concept resultaten 
gepresenteerd via een webinar. Inwoners worden geïnformeerd en uitgenodigd voor het stellen 
van vragen en het geven van hun respons. Hiervan wordt een verslag gemaakt en bijgevoegd in 
het rapport. Vervolgens leggen we het rapport een aantal weken ter inzage (digitaal en 
schriftelijk). Beleidsambtenaren en het onderzoeksbureau zijn bereikbaar om vragen te 
beantwoorden. Eventuele zienswijzen moeten schriftelijk worden ingediend. In een rapportage 
wordt per zienswijze aangegeven waarom en hoe deze wel of niet is verwerkt in het definitieve 
rapport. De zienswijzerapportage wordt als bijlage toegevoegd aan het onderzoeksrapport. 
Onlangs hebben de gemeenten Ommen en Raalte een soortgelijke werkwijze gehanteerd en de 
reacties waren positief.

Opgemerkt wordt dat, naast het onderzoek, ook een participatieplan wordt uitgewerkt voor het 
uiteindelijk gekozen zoekgebied. Dit plan bevat onder meer de vervolgstappen die we willen zetten 
samen met de grondeigenaren en de bewoners van het gebied. Het plan bevat diverse mogelijkheden 
voor deelname en verschillende opties voor rolverdeling. 



Financiën:
Binnen het uitvoeringsplan Duurzaamheid is voldoende budget beschikbaar voor dit onderzoek en 
bijbehorende participatie en communicatie. 
 
Communicatie:
Per stap zijn de belangrijkste communicatievormen en -middelen weergegeven. Dit is afgestemd met 
onze communicatiemedewerkers. Tijdens de uitvoering vindt continu interne afstemming plaats.
 
Vervolg:
Zodra de raad akkoord is met het onderzoek, wordt het onderzoek gestart. De inventarisatie en 
afstemmingen nemen circa 2 maanden in beslag. Het uitwerken van de concept-rapportage, webinar 
en inzage-periode nemen eveneens circa 2 maanden in beslag. Het doel is besluitvorming in 
november of december 2021.
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