
Ondersteuningsregelingen
De provincie Noord-Holland wil gemeenten, waterschappen 
en initiatiefnemers ondersteunen bij het uitwerken van de 
zoekgebieden voor duurzame energie om zo de uitvoering te 
versnellen. Dit doet de provincie door het beschikbaar stellen 
van 3 regelingen.

Provincie Noord-Holland biedt expertise bij de uitwerking van 
de zoekgebieden voor zon en wind.  
Er is ondersteuning bij onder andere participatie met 
bewoners en meervoudig ruimtegebruik.  

Regeling Cases Budget ‘22-’23

Ondersteuning Participatie Circa 25 stuks   € 375.000

Meervoudig Ruimtegebruik Circa 10 stuks € 250.000

Ruimtelijke Samenhang Circa 5 stuks € 130.000

Ruimtelijke samenhang
Doel van deze regeling is om gemeenten te ondersteunen 
een aantal clusters van RES-zoekgebieden die meerdere 
regio’s beslaan  in samenhang verder uit te werken.Dit door 
het ontwikkelen van een overkoepeld en verhaal/visie/
uitgangspunten voor het betreffende gebied. Kwalitatieve 
uitgangspunten staan hierbij centraal. 

De regeling biedt:
Ondersteuning middels capaciteit en expertise op maat 
(met o.a. projectbegeleiding, (landschaps)ontwerp, 
organiseren en begeleiden van werkateliers

Wat levert het op:
  verdere concretisering middels (locatie-specifieke) 

kwalitatieve en ruimtelijke uitgangspunten
  Een goede ruimtelijke basis om zoekgebieden, binnen 

een bovenregionaal cluster, op projectniveau verder 
uit te gaan werken

  Een inspirerend verhaal en (beeld)materiaal om te 
gebruiken in participatieprocessen.

Meer weten?
Zie Regeling ruimtelijke samenhang 
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Procesparticipatie
Het doel van deze regeling is gemeenten en 
initiatiefnemers te helpen bij participatie met bewoners 
en omwonenden van een zoekgebied. Het verkrijgen van 
draagvlak voor eventueel te nemen maatregelen voor het 
opwekken van hernieuwbare energie staat hierbij centraal. 
De regeling kan eventueel ook samen door de initiatiefnemer 
en gemeente worden aangevraagd. 

De regeling biedt:
  Een plan met een doel, een proces, begeleider en 

passende werkvorm;  
  Fysieke of online bijeenkomsten voor de uitwerking van 

een zoekgebied; 
  Een analyse van de betrokkenen in het zoekgebied; 
  Een participatieadvies.

Wat levert het op:
  Een plan met een doel, proces, begeleider en passende 

werkvorm;
  Fysieke of inline bijeenkomsten voor de uitwerking van 

een zoekgebied;
  Een beeld betrokkenen en een advies aan de indieners.

Meer weten?
Zie Regeling procesparticipatie

Meervoudig ruimtegebruik
We stimuleren initiatiefnemers om bij het opwekken van 
duurzame energie op land de mogelijkheden naar meervoudig 
(dubbel) gebruik van de ruimte te onderzoeken.  
Een voorbeeld hiervan kan zijn een zonnepark in combinatie 
met natuur door bijvoorbeeld het vernatten van veenweide 
gebieden.

De regeling biedt: 
  Ondersteuning van initiatiefnemers in een vroege fase 

van planvorming;
  Capaciteit en expertise op maat met o.a. 

landschapsontwerp, ecologie, energietechnologie en 
planeconomie voor: 
- Analyseren en onderzoeken  
- Maken van een (concept)ontwerp of programma  
-  Globale doorrekening naar de haalbaarheid van het 

ontwerp 

Wat levert het op:
 Inhoudelijke analyse en rapportage; 
  Ontwerp met doorrekening business case en 

maatschappelijke impact;
  Goede inhoudelijke voorbeelden voor toekomstige 

initiatieven.

Meer weten?
Zie Regeling meervoudig ruimtegebruik

https://www.noord-holland.nl/Loket/Regelingen_uitwerking_Regionale_Energiestrategie/Regelingen_uitwerking_Regionale_Energiestrategie/Regeling_ruimtelijke_samenhang.pdf
https://www.noord-holland.nl/Loket/Regelingen_uitwerking_Regionale_Energiestrategie/Regelingen_uitwerking_Regionale_Energiestrategie/Regeling_participatie.pdf
https://www.noord-holland.nl/Loket/Regelingen_uitwerking_Regionale_Energiestrategie/Regelingen_uitwerking_Regionale_Energiestrategie/Regeling_meervoudig_ruimtegebruik.pdf



