Zoekgebieden-aanpak
Participatiecoalitie Noord-Holland

1. Aanleiding
Het traject van de Regionale Energie Strategieën voor de regio’s Noord-Holland Noord en NoordHolland Zuid vordert. De zoekgebieden worden binnenkort bekend gemaakt. Het creëren van
draagvlak en het vinden van passende projectinitiatieven in de zoekgebieden is dan de grote
uitdaging. Veel gemeentes zijn nog op zoek naar een manier om dit participatieve proces een goede
vorm te geven.
Om de volgende stap goed te kunnen zetten is er in de ogen van de participatiecoalitie een eerste
verkenning in zoekgebieden en van projectinitiatieven nodig. Maar ook een aanpak per zoekgebied
en ondersteuning van projectinitiatieven en andere belanghebbenden in die zoekgebieden. De
Participatiecoalitie Noord-Holland zet zich hier graag voor in en gebruikt haar kracht om in deze
gebieden het draagvlak te vergroten en om de kansrijke ideeën uit de gebieden tot succesvolle
realisatie te brengen. Dit doen wij met behulp van ons netwerk in de zoekgebieden
(energiecoöperaties, maatschappelijke-, milieu- en landschapsorganisaties) en ons regionale en
landelijke netwerk (maatschappelijke organisaties en zusterorganisaties in andere provincies). Wij
hebben gezamenlijk veel ervaring met participatie-trajecten, bewonersmobilisatie, het oprichten van
energie-initiatieven, opwekprojecten met (gedeeltelijk) lokaal eigendom met inpassing in de
omgeving. En we hebben een goed beeld van de belangen die er spelen.

2. Doel
Het doel van de zoekgebieden-aanpak is het creëren van voldoende draagvlak voor duurzame zon en
wind op land. In de zoekgebieden en in de provincie. En het vinden en begeleiden tot realisatie van
projectinitiatieven die een goede combinatie hebben van draagvlak en minimale impact op
landschap en natuur.

3. Beoogde resultaten






Een rapport met de resultaten uit een verkenning
van draagvlak en kansrijke projectinitiatieven per
zoekgebied
Een zoekgebieden plan-van-aanpak per
zoekgebied
Een verdiepend situatiebeeld per zoekgebied (zie
figuur 1)
X aantal duurzame energieprojecten per
zoekgebied

4. Aanpak
Wij stellen in onze aanpak verschillende fases voor:
1. Een fase na bekendmaking van de zoekgebieden, waar we een eerste voorzichtige
verkenning doen voor het draagvlak in de zoekgebieden en als vraagbaak dienen voor
partijen in de gebieden.
2. Een fase waar we, na terugkoppeling met de RES-organisatie, een plan van aanpak maken
per geselecteerd zoekgebied. Samen met belanghebbenden in het gebied.
3. Het maken van een situatiebeeld per zoekgebied, waar globaal in beeld wordt gebracht wat
kansrijke projectinitiatieven zijn (qua draagvlak en opwek). Inclusief een globale visualisatie
van hoe realisatie van deze projecten er uit zal zien in de gebieden.
4. Bij voldoende draagvlak en projectinitiatieven - het ondersteunen tot en met realisatie van
kansrijke initiatieven.
5. Bij nog onvoldoende draagvlak en projectinitiatieven - het draagvlak blijven vergroten in het
gebied.
Hieronder onze voorstel voor de zoekgebieden-aanpak schematisch weergegeven.

Toelichting Zoekgebieden aanpak 2020 Participatiecoalitie NoordHolland
Ad 1: Voorverkenning draagvlak en ondersteunen zoekgebieden-aanpak RES
Startbespreking Zoekgebieden op Provincie Schaal
Twee besprekingen
Voorverkenning zoekgebieden
Verkennende gesprekken in de zoekgebied
Eerste indrukken in verslag en terugkoppelen aan bestuur (RES?)
Vraagbaak voor eventuele vragen uit zoekgebieden
Beantwoorden en doorverwijzen vragen vanuit zoekgebieden
Gezamenlijke startbijeenkomsten met RES zoekgebieden aanpak
Twee bijeenkomsten + voorbereiding
Ad 2: Verkenning per vastgesteld zoekgebied (RES-fase 5b)
Plan van aanpak per geselecteerd zoekgebied ontwikkelen
Startgesprek organiseren met gemeente en stakeholders
Inventariseren lokale partijen en stakeholders
Benaderen lokale partijen in gebied
Kansrijke projectideeën en projectinitiatieven identificeren (1 á 2 bijeenkomsten met inwoners)
Eventueel info bijeenkomst in gebied
Stappenplan opstellen per gebied
Overleggen met lokale partijen over aanpak
Ad 3: Opstellen situatiebeeld/haalbaarheidsstudie per kansrijk projectidee/-initiatief
beschrijving situatiebeeld (zie kader hiernaast)
financiële haalbaarheid en energieopbrengst onderzoeken (extern)
schetsontwerp inpassing (visualisatie) (extern)
Bespreken situatiebeeld met stakeholders
Bespreken situatiebeeld in gebied
Definitief situatiebeeld

Ad 4: Indien voldoende draagvlak & kansrijke projectinitiatieven aanwezig in zoekgebied
Coordineren van oprichting projectinitiatieven met goede inpassing en draagvlak (4 jarig traject)
Coördineren en faciliteren van participatief ontwerpen tot definitief ontwerp
Inzet ontwerpers en landschappelijke professionals voor ontwerp
Coördineren en faciliteren van ecologische nulmeting en ecologische monitoring gedurende eerste 4
jaren
Inzet experts voor ecologische nulmeting en monitoring
Coördineren en faciliteren van burgerbeweging en lokaal eigendom tot en met realisatie
Materiaalkosten
Subtotaal uren
Subtotaal bedrag per projectinitiatief
Ad 5: Indien onvoldoende draagvlak & kansrijke projectinitiatieven aanwezig in zoekgebied*
*Na deze fase indien gewenst weer verder met fase 3
Draagvlak creëren en zoeken naar projectinitiatieven (verbinden van geïnteresseerden)
interviews in gebied (doel partijen bij elkaar te brengen en draagvlak creëren)
keukentafel gesprekken
2 bijeenkomsten in gebied

5. Planning
April
1. Voorverkenning draagvlak en ondersteunen
zoekgebieden-aanpak RES
2. Verkenning per vastgesteld zoekgebied (RESfase 5b)
3. Bij voldoende draagvlak: ondersteunen
kansrijke projectinitiatieven
4. Bij onvoldoende draagvlak: verder draagvlak
vergroten

Mei

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

2021

7. Projectteam

