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Hernieuwbare energie:
daar zorgen we samen voor!

Visie ter inzage

Wist u dat...

Het voorstel voor de visie Ruimte voor energie

Er op dit moment al verschillende vormen

kunt u bekijken van 5 december 2019 tot en met

van hernieuwbare energie zichtbaar zijn

15 januari 2020 bij de publieksbalies van de

in de gemeenten?

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

Het resultaat is de visie Ruimte voor energie, een

gemeentehuizen in Delfzijl en Loppersum en

werken aan een toekomst waarbij op een duurzame

visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare

het stadskantoor in Appingedam. U kunt de

manier wordt voorzien in energie. We willen stoppen

energie. Op welke plekken in uw omgeving (stad,

visie ook digitaal bekijken via: appingedam.nl/

met het gebruik van aardgas en dat betekent

dorp en landelijk gebied) kunnen welke energie-

ruimtevoorenergie, delfzijl.nl/ruimtevoorenergie

Loppersum is landelijk koploper in zonnedaken

dat we op andere, hernieuwbare soorten energie

bronnen komen voor hernieuwbare energie?

en loppersum.nl/ruimtevoorenergie. Als u wilt,

In Appingedam, Delfzijl en Loppersum zijn 		

moeten overstappen. In 11 bijeenkomsten in de drie

In deze special leest u van alles over deze visie.

kunt u een reactie geven. Dit heet een zienswijze.

gemeenten is met inwoners gepraat over wat zij

Na behandeling van de zienswijzen stelt de raad de

belangrijk vinden bij het inpassen van hernieuwbare

mogelijk gewijzigde visie vast.

energie in de omgeving, zoals zonneparken en

In Delfzijl zijn grote wind- en zonneparken gerea		 liseerd op en rond het industrieterrein Oosterhorn

		 gasloze wijken in ontwikkeling
In het landelijk gebied zijn de kleine windturbines
		 op agrarische erven inmiddels eerder regel dan
		 uitzondering.

windturbines.

Drie inloopavonden
De drie gemeenten organiseren drie inloopavonden. U kunt tijdens de avond kennis nemen
van de visie en er is gelegenheid om vragen te
stellen. Als u wilt kunt u een reactie geven. Dit
heet een zienswijze. Voor bezoekers ligt er een
energieke snack klaar. U bent van harte welkom
op onderstaande momenten:
• 9 december 17.00-19.00 uur
Stadskantoor Appingedam,
Wilhelminaweg 14 in Appingedam

Zelf energie besparen
of opwekken
Energieloket Groninger gemeenten
Het Energieloket van de Groninger gemeenten is het

• 10 december 17.00-19.00 uur

startpunt voor al uw vragen over energie besparen in uw

Gemeentehuis Loppersum,

woning en het opwekken van hernieuwbare energie. U

Molenweg 12 in Loppersum

vindt er informatie over isolatie, duurzame verwarming,
zonnepanelen, lokale initiatieven, subsidie, financiering,

• 17 december 17.00-19.00 uur

duurzame activiteiten in uw gemeente, deskundige

Gemeentehuis Delfzijl,

bedrijven en meer! Ook staan er op de website handige

J. van den Kornputplein 10 in Delfzijl

testjes waarmee u kunt berekenen hoeveel energie u
kunt besparen. www.energieloket-groningen.nl

Ruimte voor energie, de visie in het kort
Hier zetten we op in
Besparen stimuleren

Locaties voor hernieuwbare energie
		

Stimuleren van lokale participatie

Niet alle plekken in de gemeenten zijn even geschikt

Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te

Is het niet mogelijk om zelf energie op te wekken?

voor vormen van hernieuwbare energie. De gemeenten

wekken. Daarom gaan de drie gemeenten het besparen

Dan is het een optie om energie lokaal en samen

geven de voorkeur aan opwek dichtbij de gebruiker.

van energie stimuleren. Kijk voor tips over het besparen

op te wekken. Een goed voorbeeld is het leggen van

van energie op de website van het Energieloket.

zonnepanelen op het dak van een bedrijf in de buurt

Plannen voor buiten de bebouwde kom zijn dan ook

www.energieloket-groningen.nl

of deel te nemen in de ontwikkeling van een klein

een aanvulling op initiatieven voor de opwek van

zonnepark, en daar gezamenlijk de energie van af

hernieuwbare energie binnen de bebouwde kom.

te nemen. Draagvlak is hierbij erg belangrijk én het

Daarnaast is het van belang dat zonneparken, wind-

In de visie staat dat energie die toch nodig is zoveel

initiatief moet aansluiten bij de maat en schaal van

turbines en andere vormen van hernieuwbare energie

mogelijk in de buurt of in de omgeving van de gebruiker

een dorp.

geen onomkeerbare schade aanbrengen maar juist verder

Opwekken dichtbij de gebruiker
opgewekt moet worden. Een voorbeeld hiervan is het
plaatsen van zonnepanelen op het dak van een eigen
woning.

Onder voorwaarden toestaan
		van initiatieven & innovatie op 		
		bovenlokaal niveau
		

bouwen op en aan de landschappelijke kenmerken van
de gemeenten. Ook zal een initiatief een meerwaarde

3.

Buiten de bebouwde kom

2.

Binnen of nabij de bebouwde kom

1.

Op eigen dak of erf

moeten leveren aan de omgeving op bijvoorbeeld
Uitzonderingsgebieden; deze

recreatie en biodiversiteit.

De totale energievraag is groter dan de energie die

Voor de locatiekeuze zijn daarom een zonne- en

lokaal en bij de gebruikers zelf opgewekt kan worden.

windladder opgesteld. Met deze ladders sturen de

Bovenlokale voorzieningen zoals zonneparken en

gemeenten op een verantwoorde locatiekeuze. Daarbij

windturbines voorzien in die behoefte. Het is wense-

wordt onderscheid gemaakt in 4 soorten locaties:

0.

zijn niet geschikt voor vormen
van hernieuwbare energie zoals
natuurgebieden

lijk dat deze initiatieven zoveel mogelijk worden
gerealiseerd met lokaal eigenaarschap.
Bovenlokaal
opwekken

Lokaal
opwekken

Meedenken én
meeprofiteren
De drie gemeenten vinden het belangrijk dat
inwoners vroegtijdig worden meegenomen in
initiatieven in hun woon- en leefomgeving.
Ook moeten inwoners meeprofiteren van de
initiatieven, zodat er een eerlijke verdeling

Besparen

tussen de lusten en de lasten is.
In de visie is een proceswijzer opgenomen
die initiatiefnemers verplicht om de omgeving
te betrekken bij het ontwikkelen van een
groot energieplan.

Colofon: dit is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl en gemeente Loppersum.
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Opwekken
bij gebruiker

