
Een zonneveld in 
mijn achtertuin?



Initiatief zonneveld Standdaarbuiten

◦ Initiatiefnemer heeft aan de hand van een 
globaal plan contact gezocht met gemeente.

◦ Gemeente heeft geen beleid om actief 
medewerking te verlenen aan zonnepanelen in 
veldopstelling.

◦ Gemeente is wel bereid om lokale initiatieven te 
ondersteunen, als die bijdragen aan de 
energietransitie.

◦ Initiatiefnemer is op pad gestuurd met de 
mededeling: verken eerst in het dorp of er 
behoefte aan het plan is en hoe het plan van 
meerwaarde kan zijn voor het dorp. Kom daarna 
terug.



◦ Initiatiefnemer heeft vervolgens aan de 
dorpstafel het idee gepresenteerd en een 
informatieavond georganiseerd.

◦ Conclusie: er is weinig lokaal draagvlak voor het 
plan.

◦ Standpunt wethouder Brummans: 
Zonder lokaal draagvlak zijn er onvoldoende 
aanknopingspunten voor een vergunning.



Energietransitie 
in 

Standdaarbuiten



De energietransitie in het algemeen

Doelstellingen:
In 2030 49% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990
In 2050 95% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990

CO2 komt in grote hoeveelheden vrij bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen: aardolie, 
aardgas, kolen, biomassa

De energietransitie is nodig om gebruik van fossiele 
brandstoffen te vervangen door duurzame 
bronnen



MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD

Voor 
iedere kWh

die we besparen,

hoeven er 
3

niet opgewekt
te worden!



De energietransitie is van iedereen

Energietransitie kun je niet alleen, iedereen doet 
mee.

Iedereen moet mee kunnen doen.

Het hoeft niet allemaal nu, maar in 2050 moeten 
we wel klaar zijn.



De energietransitie in Moerdijk

In de Regionale Energie Strategie (RES) spreken 
de regiogemeenten af met Rijk hoeveel duurzame 
elektriciteit we hier gaan opwekken.
Planning: concept gereed, definitieve versie eerste helft 2021

In het Energieprogramma Moerdijk leggen we 
vast hoe we onze bijdrage aan de nationale 
doelstellingen in de gemeente Moerdijk gaan 
leveren.
Planning: eerste versie begin 2021 beschikbaar

In de Transitievisie Warmte verkennen we de 
mogelijkheden om ‘van het gas af’ te gaan.
Planning: eerste versie eind 2021 beschikbaar



De energietransitie in Standdaarbuiten

In Lokale Energieagenda’s bedenken 
gemeenschappen samen welke collectieve stappen 
er in de energietransitie gezet kunnen worden.

Wie van u (of uw buren) vindt het leuk en 
interessant om zich in te zetten voor een lokale 
energieagenda voor Standdaarbuiten?

Is er animo voor een Werkgroep energietransitie?

Wilt u zelf nu al aan de slag? Begin met een gratis 
energiescan door www.energiekmoerdijk.nl!

http://www.energiekmoerdijk.nl/

