
Lunchsessie 

Financiële hulp bij plannen voor 
duurzame energieopwekking

08 september 2022

12:00 – 13:00
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Agenda

Introductie

Procesparticipatie 

Meervoudig ruimtegebruik 

Hoe gaan we te werk 

In gesprek 

Afronding 
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Regelingen

De provincie Noord-Holland heeft de 

regelingen ingesteld om gemeenten, 

waterschappen en initiatiefnemers (energie 

coöperaties/projectontwikkelaars) te 

ondersteunen bij de uitvoering van de RES.

• Procesparticipatie 

• Meervoudig ruimtegebruik 

• Solar carports 



Achtergrond 

• Ontzorgen bij concretisering zoekgebieden 

• Gebaseerd op de RES 1.0 (ateliers)

• Meer maatwerk (verschil zoekgebieden)

Aanbod

• Participatieplan, per zoekgebied 

• Doel, proces, begeleider en werkvorm

• Fysieke of  online bijeenkomsten 

• Betrokkene/belanghebbenden in beeld 

• Advisering 

• Samenwerking tussen Royal Haskoning DHV,  gemeente(n) en 

initiatiefnemer 
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Procesparticipatie



Aanvullend

• Lokaal eigendom en/of  financiële participatie 

• Borging in omgevingsbeleid 

Capaciteit 

• 2022 – 2023 

• €750.000-

• Grofweg 50 trajecten 
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Procesparticipatie



• Ruimte is schaars

• Meervoudige ruimteclaims (o.a. wonen, landbouw, 

energie, water, natuur, biodiversiteit, recreatie en 

mobiliteit)

• Meervoudig ruimtegebruik vroegtijdig betrekken in 

planvorming

• (mede)financiering door Noord-Holland in analyse, 

onderzoek en ontwerp

• ’22 – ’23 budget van €250.000 voor circa 10 cases.
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Meervoudig ruimtegebruik



Doel van de (deel)regeling:

Stimuleren van meervoudig ruimtegebruik/combineren van 

opgaven bij energieontwikkelingen
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Meervoudig ruimtegebruik



8Opzetten waterpeil in veenweidegebied i.c.m. zonnepanelen. Locatie: Buinerveen, Drenthe



9Ecologie, recreatie en educatie i.c.m. zonnepanelen. Locatie: De Kwekerij. Gemeente Bronckhorst, Gelderland



De werkzaamheden van het team vakexperts omvatten o.a.:

• analyseren en onderzoeken van mogelijke 

functiecombinaties op de kavel en/of  in de omgeving;

• maken van een (concept)ontwerp inclusief  visualisaties 

voor het energie-initiatief  in combinatie met andere 

opgaven;

• globale doorrekening van haalbaarheid.
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Meervoudig ruimtegebruik



Wat levert het op?
• Effectieve benutting van de ruimte

• Kwaliteitsimpuls van plannen en daarmee meer 

draagvlak

• Versnelling van planproces door betrokkenheid 

overheden.

• Haalbaar plan
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Meervoudig ruimtegebruik



Betreft een pilotregeling: Leren en kennisdelen

• Budget (€ 250.000) biedt ruimte voor ca. 10 cases 

• Gespreid over 2022 en 2023

• Bij deze selectie streven we een verscheidenheid

(geografisch, omvang, energiemodaliteit en type 

functiecombinatie) in casuïstiek na. 
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Meervoudig ruimtegebruik

Disclaimer: Deelname geeft geen garanties voor het verlenen van 

een omgevingsvergunning. Hiervoor moet het reguliere RO spoor 

worden doorlopen.
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Subsidie solar carports

• Doelgroep: gemeenten, energiecoöperaties, 
parkmanagementorganisaties, ondernemers en 
maatschappelijke instellingen.

• Haalbaarheidsonderzoek (tot €10.000)

• Realisatiekosten (tot €200.000)

• Voor solar carports vanaf  420 kWp

• Draagconstructie (45%)

• Fundering (45%)

• Batterij (45%)

• Projectmanagement

• Aanvragen beoordeeld op volgorde van ontvangst

• Subsidieplafond 2022: €750.000,- (Nog €100.000)

• Subsidieplafond 2023: €750.000,-

• www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies

http://www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies


Proces participatieA.

Meervoudig 
ruimtegebruik

B.

Inventarisatie vraagbehoefte

Plenair 
verleiden 

en adaptief 
inven-

tariseren

Stimuleringsregelingen en 
voorzieningen 

Vraagdefinitie & 
plan van aanpak

Doelmatig in 
gesprek geraken

Leren en escaleren

Integreren Concretiseren

Opdracht uitvoeren Leren

Individuele 
benadering 

en scope 
bepaling

Plan van aanpak

Verhelderen 
uitgangspunten

Analyseren 
uitgangssituatie

Voorstel aanpak



Proces participatieA.

Meervoudig 
ruimtegebruik

B.

Inventarisatie vraagbehoefte

Plenair 
verleiden 

en adaptief 
inven-

tariseren

Stimuleringsregelingen en 
voorzieningen 

Vraagdefinitie & 
plan van aanpak

Doelmatig in 
gesprek geraken

Leren en escaleren

Integreren Concretiseren

Opdracht uitvoeren Leren

Individuele 
benadering 

en scope 
bepaling

Plan van aanpak

Verhelderen 
uitgangspunten

Analyseren 
uitgangssituatie

Voorstel aanpak

Vraagdefinitie en plan van 
aanpak – 2 weken



Proces participatieA.

Meervoudig 
ruimtegebruik

B.

Inventarisatie vraagbehoefte

Plenair 
verleiden 

en adaptief 
inven-

tariseren

Stimuleringsregelingen en 
voorzieningen 

Vraagdefinitie & 
plan van aanpak

Doelmatig in 
gesprek geraken

Leren en escaleren

Integreren Concretiseren

Opdracht uitvoeren Leren

Individuele 
benadering 

en scope 
bepaling

Plan van aanpak

Verhelderen 
uitgangspunten

Analyseren 
uitgangssituatie

Voorstel aanpak

Hulp bij ontwerp
Hulp bij businesscase
Inzicht in subsidiemogelijkheden
Inzicht in ontwikkelstrategieën
Enz………..
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In gesprek 
Reflectie en waar liggen kansen? 
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Hoe kunt u ons bereiken?

Odile Rasch – Programmamanager RES NHN

Odile.Rasch@noord-holland.nl |06 51 60 71 87 

Roos Peters – Programmamanager RES NHZ 

Vlaarr@noord-holland.nl |06 46 32 31 02 

Pierre Kas – Provincie Noord-Holland Participatie 

Pierre.kas@noord-holland.nl |06 50 40 91 78 

Thijs Stam – Provincie Noord-Holland Meervoudig Ruimtegebruik

Thijs.stam@noord-holland.nl |06 52 60 11 16

Remko Blokpoel – Royal Haskoning DHV 

Remko.blokpoel@rhdhv.com  |06 10 39 41 90 
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