
 

 

 

Uitgangspunten Energietransitie Lievelds Belang  11-09-19 

 

Op dit moment zijn er een aantal grote ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking in Oost 

Gelre gaande. Om geen verkeerde verwachtingen te scheppen en duidelijkheid te verschaffen over 

de doelen, middelen en taken van Lievelds Belang hebben we hieronder ons uitgangspunt op het 

gebied van de energietransitie verwoord. Ter informatie wordt allereerst aangegeven wat er in 

statuten is vastgelegd. 

 

Statutair is het volgende vastgelegd over het doel en de middelen van Vereniging Lievelds Belang: 

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van Lieveldse belangen binnen maatschappelijke, sociale, 
culturele en economische ontwikkelingen door die ontwikkelingen te coördineren en waar mogelijk 
richting te geven, zowel binnen Lievelde als naar buiten toe. 
De middelen tot dit doel zijn: 
a. het initiëren en stimuleren van activiteiten; 
b. de contacten tussen de bewoners van Lievelde te bevorderen; 
c. voorts al datgene, wat met wettige middelen bereikbaar is en in verband staat met het doel der 
vereniging 
 
 
 
Uitgangspunt ten aanzien van de Energietransitie  
De gemeente heeft als doel gesteld om energieneutraal te zijn in 2030. Om dit doel te bereiken zijn 
er veel kleinschalige en grootschalige energie-opwekkingsprojecten nodig. 
Vereniging Lievelds Belang ondersteunt en initieert kleinschalige projecten die een groot draagvlak 
binnen de Lieveldse bevolking hebben, zonder dat daar noemenswaardige nadelige effecten aan 
vastzitten of hinder/overlast door inwoners aan ondervonden wordt. Een voorbeeld hiervan is een 
gemeenschappelijk zonnedak waarin de Lieveldse inwoners en bewoners van aangrenzende 
postcodegebieden kunnen participeren.  
Daarnaast kunnen er op initiatief van bijvoorbeeld investeerders of energiecoöperaties grootschalige 
energieopwekkingsprojecten in en om Lievelde ontwikkeld worden. In de basis is Lievelds Belang 
voorstander van het grootschalig opwekken van duurzame energie.  
Echter, bij grootschalige projecten kan dit gepaard gaan met nadelige effecten of overlast voor de 
inwoners van Lievelde. Aangezien wij als belangenvereniging als primair doel hebben om de 
belangen van de inwoners te behartigen, kan het zijn dat wij ons in een dergelijk geval neutraal of 
indien nodig zelfs negatief opstellen tegenover een specifiek project.  
 
Indien door de gemeente besloten is dat een grootschalig energie-opwekkingsproject gerealiseerd 
mag worden, zal de verantwoordelijkheid voor (burger)participatie tevens bij de betreffende 
investeerder, initiatiefnemer of energiecoöperatie liggen, en niet bij Lievelds Belang. Indien gewenst 
zou Lievelds Belang hierbij ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten. Voorbeelden 
hiervan zijn communicatie via onze website en social media kanalen of het adviseren in de manier 
van aanpakken. 
 


