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1| Inleiding
1.1 Algemeen

Voor u ligt de Leidraad Monitor Ontwerp van de nieuwe landelijke Monitor Participatie Hernieuwbare energie op land, verder te noemen de ‘(participatie)monitor’. Deze leidraad dient in
samenhang beschouwd te worden met het rapport Monitor participatie hernieuwbare Energie
op land: resultaten nulmeting (30 juni 2020). De nulmeting en leidraad zijn het resultaat van een
onderzoeksproject dat in de eerste helft van 2020 is uitgevoerd in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken en Klimaat.
Het doel van de opdracht was om een monitor te ontwerpen die de ontwikkeling en de effectiviteit op jaarlijkse basis volgt van participatie van de omgeving (burgers, bedrijven) in hernieuwbare energieprojecten op land, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van juni 2019. De voorliggende Leidraad is bedoeld als ondersteuning van de uitvoering van deze monitor.
Klimaatakkoord en participatie van de omgeving
Burgerparticipatie in de energietransitie is een belangrijke pijler onder het Klimaatakkoord. Het
motto is ‘iedereen moet mee kunnen doen’. Voor de realisatie van wind op land en alle nietgebouwgebonden zon projecten is dit geconcretiseerd in voorwaarden omtrent participatie van
de lokale omgeving. In het bijzonder komt dit naar voren in het streven naar 50% eigendom van
de productie van de lokale omgeving in energieprojecten. Het doel van deze afspraken is het
verkrijgen van draagvlak en acceptatie voor hernieuwbare elektriciteitsproductie op land, waarbij participatie wordt gezien als een cruciale randvoorwaarde in het gedragen realiseren van een
project. De behoefte bestaat om meer zicht te krijgen op de invulling van participatie in de praktijk. Met dit doel voor ogen is de participatiemonitor ontwikkeld.

1.2 Onderzoeksproject
Begin 2020 is een onderzoeksproject gestart om de nieuwe participatiemonitor te ontwikkelen
en om een eerste nulmeting uit te voeren die zicht geeft op de nulsituatie, dat wil zeggen op de
situatie vóór het Klimaatakkoord. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau ASISEARCH en Bosch & Van Rijn.
Twee vragen stonden centraal in het onderzoeksproject:
(1) Hoe vindt de invulling van participatie van de omgeving in de praktijk plaats bij wind op land
en niet-gebouwgebonden zonprojecten, en in het bijzonder: in hoeverre krijgt het streven naar
50% lokaal eigendom vorm in de praktijk?
(2) In hoeverre draagt participatie bij aan meer draagvak en/ of acceptatie van hernieuwbare
energieprojecten op land?
Het onderzoek heeft geleid tot twee producten:
1. Een Leidraad Monitorontwerp
2. Een eerste monitor: de Nulmeting

1.4 Leidraad
De voorliggende Leidraad Monitorontwerp omvat een advies gericht op de jaarlijkse uitvoering
van de monitor. Het omschrijft het ontwerp (afbakening, definities, begrippen, indicatoren), de
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aanpak en planning van de jaarlijkse monitoringcyclus en de afstemming met andere monitors
zoals de Monitor Wind op Land, Monitor Zon, Lokale Energie Monitor en de Monitor Klimaatbeleid.
De Leidraad is bedoeld:
 als ondersteuning voor de uitvoerders van de jaarlijkse monitoring .
 als toelichting, verantwoording en achtergrond bij de rapportage over de nulmeting.
In de ontwerpfase van de monitor is veel aandacht uitgegaan naar het vastleggen van begrippen
en definities van participatie van de omgeving. Het woord ‘participatie’ wil nogal eens aanleiding
geven tot Babylonische spraakverwarringen. Wat betekent financiële participatie of lokaal eigendom eigenlijk? Hebben we het over participatie van de omgeving bij de ontwikkeling van
(lokaal) beleid of bij de ontwikkeling van projecten?
De monitor sluit zo nauw mogelijk aan bij de begrippenkaders en definities zoals die landelijk
zijn vastgelegd in documenten als de Handreiking participatie in duurzame energieprojecten, de
Participatiewaaier en de nadere toelichtingen daarop1. Waar nodig zijn de definities van diverse
participatievormen nader aangescherpt, met name voor de projectparticipatie met lokaal eigendom.
Een eerste versie van de Leidraad is voorafgaand aan de nulmeting opgesteld. Deze is besproken
met specialisten en was richtinggevend voor de uitvoering van de nulmeting. Vervolgens hebben
de ervaringen van de nulmeting geleid tot aanpassing van de Leidraad. Het resultaat hiervan ligt
voor u.

1.5 Nulmeting
De resultaten van de nulmeting zijn vastgelegd in een apart rapport: Monitor Participatie hernieuwbaar op land: resultaten nulmeting wind op land en niet-gebouwgebonden zon (juni
2020).
Voor de nulmeting is een groot aantal gerealiseerde projecten tegen het licht gehouden: 183
zonneparken (niet- gebouwgebonden) en 87 windparken (peildatum 1-1-2020; voor wind projecten gerealiseerd na 2015). Deze projecten zijn ontwikkeld en gerealiseerd vóór de presentatie
van het Klimaatakkoord (juni 2019) en geven zicht op de nulsituatie waarbij de effecten van de
afspraken nog niet zichtbaar zijn. Er is gekeken naar alle vormen van omgevingsparticipatie, met
specifieke aandacht voor de eigendomssituatie van wind- en zonneparken en de mate waarin
op dit moment al sprake is van lokaal eigendom.
Uit de nulmeting blijkt dat op basis van openbare informatie (deskresearch, online bronnen) een
redelijk beeld op te bouwen is van de participatievormen bij wind- en zonneparken. Dit beeld
kan nog wel verder aangescherpt worden. In deze Leidraad zijn de ervaringen van de nulmeting
verwerkt.

1 Q&A over afspraken participatie

en lokaal eigendom in Klimaatakkoord, Energie Samen, Natuur- en Milieufederaties,
NWEA, Holland Solar, NVDE, 30 april 2020.
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Het Klimaatakkoord over omgevingsparticipatie en 50% lokaal eigendom
Over omgevingsparticipatie:
“De initiatiefnemer doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving
van participatie. Het gaat hierbij om de participatiewaaier; dit kan zijn procesparticipatie, financiële
participatie, financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een combinatie hiervan. Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefnemers en omgeving hierover het gesprek aangaan.
Voor de handreiking participatie, die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Participatie van
de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten, zullen voor bevoegde gezagen alle mogelijkheden aan
instrumentering van participatie in kaart worden gebracht.
Afspraken met de omgeving worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan
wordt er een projectplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe binnen het project de participatie
optimaal wordt ingericht”.
Over 50% lokaal eigendom:
“Om de projecten voor de bouw en exploitatie van hernieuwbaar op land in de energietransitie te
laten slagen, gaan in gebieden met mogelijkheden en ambities voor hernieuwbare opwekking, de omgeving en marktpartijen gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie. Dit vertaalt zich in een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied waarbij gestreefd wordt naar 50%
eigendom van de productie van de lokale omgeving (burgers en bedrijven).
Het streven voor de eigendomsverhouding is een algemeen streven voor 2030. Er is lokaal ruimte om
hier vanwege lokale projectgerelateerde redenen van af te wijken. Hierbij wordt ook in acht genomen
de bijzondere positie van de waterschappen die zowel lokale ontwikkelaar zijn als decentrale overheid
met een verduurzamingsopgave van hun eigen bedrijfsprocessen”.
Bron: Klimaatakkoord, pagina 164-165.

1.6 Leeswijzer

De Leidraad begint in hoofdstuk 2 met een advies over de beoogde aanpak van de jaarlijkse
monitoring en de samenhang met andere monitors. Dit is een advies bedoeld voor het ministerie
en de uitvoerders van de monitor en is gericht op de uitvoering in komende jaren. In hoofdstuk
3 wordt het begrip participatie nader toegelicht, en de verschillende vormen daarvan. In de
hoofdstuk 4 gaat de aandacht uit naar de projecten, de wind -en zonneparken en de informatiebronnen waarmee een zo volledig mogelijk overzicht samengesteld kan worden. De begrippen
en keuzes worden nader toegelicht. De volgende hoofdstukken 5 tot en met 8 gaan over de
participatievormen, de definities, begrippen en de informatiebronnen die gebruikt zijn om een
beeld te krijgen van de manier waarop dat in de praktijk vorm krijgt. Hierin zijn de ervaringen
uit de nulmeting (juni 2020) verwerkt. Voor hoofdstuk 9 en 10 geldt hetzelfde, maar dan gericht
op het meten van procesparticipatie in de beleidsfase en van acceptatie.
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2| Monitoring uitvoering
2.1 Algemeen
De Participatiemonitor wordt jaarlijks uitgevoerd. In dit hoofdstuk staat de aanpak, planningscyclus, informatiebronnen en de samenhang met andere monitors centraal. Dit dient gezien te
worden als een advies aan het ministerie en de uitvoerders en is gericht op de toekomstige uitvoering van de nieuwe participatiemonitor. De praktijkervaringen van de onderzoekers, opgedaan tijdens de nulmeting zijn verwerkt in dit uitvoeringsadvies.

2.2 Afbakening, scope
De monitor volgt de voortgang van participatie in projecten met windenergie op land en nietgebouwgebonden zonne-energie op land en water. Deze projecten dragen bij aan de doelstelling van het Klimaatakkoord 35 TWh per jaar hernieuwbare elektriciteit op land in 2030, en zijn
vanuit oogpunt van participatie en acceptatie met name relevant. Zon op dak projecten kunnen
ook bijdragen aan de 35 TWh per jaar doelstelling, maar leiden zelden tot discussies met de
omgeving en vallen om die reden buiten de scope van deze monitor.

2.3. Aanpak
De uitvoering van de monitoring verloopt in vier fasen:
Fase 1. Actualiseren projectlijst: basisinformatie per project
De monitor volgt de voortgang van participatie in projecten. Startpunt is een volledig overzicht
van alle wind- en zonprojecten op land. In 2020 is een eerste projectlijst samengesteld die alle
wind- en zonprojecten omvat tot en met peiljaar 2019. Deze projectlijst wordt jaarlijks bijgewerkt met nieuwe projecten, saneringen of afgeblazen plannen. De projectlijst wordt afgestemd
met de projectlijst voor de RVO Monitor wind op land en RVO Zon monitor. De projectdatabase
is opgezet in Excel.
Fase 2. Informatieverzameling over participatie
Informatie over participatie(varianten) van de projecten is voor de eerste keer verzameld voor
de nulmeting (rapportage juni 2020) en wordt jaarlijks bijgewerkt voor de nieuw gerealiseerde
projecten.
Fase 3. Analyse, interpretatie
De informatie wordt verwerkt tot trendgrafieken en tabellen met toelichtende tekst. Voor de
analyse en interpretatie van waargenomen trends kan verdere navraag nodig zijn bij experts.
Ook kunnen de resultaten voorgelegd worden aan een panel van specialisten die in de praktijk
betrokken zijn bij participatieprocessen van wind- en zonprojecten.
Fase 4. Rapportage, presentatie
Rapportage met trendgrafieken, tabellen en toelichtende tekst.

2.4. Informatiebronnen
De Participatiemonitor maakt in principe alleen gebruik van openbare informatie- en databronnen. De belangrijkste bronnen zijn:
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RVO SDE+ projecten in beheer (elk kwartaal)
RVO houdt een overzicht bij van projecten met een SDE beschikking. Dit overzicht verschijnt elk
kwartaal en is zover mogelijk bijgewerkt met gegevens uit de laatste openstellingronde. De lijst
geeft een overzicht van SDE beschikkingen voor projecten en basisinformatie (locatie, vermogen, beschikte productie, type opstelling (dak, veld, water) en status (gerealiseerd, pijplijn
SDE beschikt). De lijst geeft een vrijwel volledig beeld geeft van alle gerealiseerde wind- en zon
op land projecten, inclusief pijplijnprojecten met een SDE beschikking, omdat voor vrijwel alle
wind- en zonneparken SDE subsidie wordt aangevraagd2. Deze lijst geeft geen zicht op de invulling van participatie in projecten.
Lokale Energie Monitor LEM (jaarlijks: eind november)
De LEM is de voortgangsrapportage van, voor en door energiecoöperaties en andere energiecollectieven in Nederland en wordt uitgebracht door HIER opgewekt en RVO. De LEM verschijnt
jaarlijks eind november met als zichttermijn het gehele jaar tot eind december. De LEM geeft
een overzicht van alle projecten waar energiecoöperaties en andere burgerinitiatieven bij betrokken zijn, inclusief projecten die geen gebruik maken van SDE maar van de postcoderoosregeling. De informatie wordt aangeleverd door lokale coöperaties (via een directe uitvraag in een
enquête, meldingen bij HIER opgewekt direct contact), regionale partners, natuur- en milieufederaties, projectontwikkelaars en crowdfundingplatforms (online informatie, direct contact) en
maakt daarnaast gebruik van de lijst SDE projecten in beheer en uit openbare bronnen. De LEM
geeft zicht op participatie en eigendom van alle projecten waar energiecoöperaties en andere
burgerinitiatieven bij betrokken zijn.
Deskresearch, openbare bronnen
Informatie over de invulling van participatie van de projecten wordt verzameld uit openbare
bronnen, zoals websites van de initiatiefnemers, ontwikkelaars, coöperaties, gemeenten, persberichten, vergunningaanvragen, participatieplannen, ruimtelijke onderbouwingen, informatie
memoranda, kamer van koophandel, etc.
Uitvraag bij initiatiefnemers en anderen
Indien nodig kan informatie worden nagevraagd bij projectontwikkelaars, initiatiefnemers en/of
provinciale, regionale zon- en windcoördinatoren.
Projectinformatie kan concurrentiegevoelig zijn. Stelregel is dat alles wat openbaar online vindbaar is in de participatiemonitor kan worden opgenomen. Voor publicatie van overige informatie wordt akkoord gevraagd bij de initiatiefnemers.
Zie verder onder de paragraaf dataverzameling in de volgende hoofdstukken.

2.5. Planningscyclus, samenhang
De monitoringcyclus begint in januari en loopt tot 1 mei van elk jaar.
In de figuur is zichtbaar gemaakt hoe de planningcycli voor de verschillende informatiebronnen
en monitors zich tot elkaar verhouden.

Projecten die gebruik maken van de regeling verlaagd tarief (postcoderoos) zijn in beeld met de Lokale Energie
Monitor. Een aantal zonneparken maakt gebruik van de postcoderoosregeling, vaak in combinatie met kavels die
gebruik maken van de SDE regeling.
2
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Figuur: planningscyclus
Afstemming informatiebronnen en monitors.
De informatie van de participatiemonitor moet op 1 mei van elk jaar beschikbaar zijn zodat de
resultaten kunnen worden meegenomen in de Voortgangsmonitor Klimaatbeleid.
De SDE lijst projecten in beheer van januari van elk jaar kan gebruikt worden voor de participatiemonitor. Deze is bijgewerkt tot de voorjaarsronde van het voorgaande jaar. Deze lijst wordt
ook gebruikt voor de RVO Wind op Land monitor en de nieuwe Zon Monitor van RVO. Het volledige overzicht van beschikte projecten van het voorgaande jaar is pas later in het jaar beschikbaar (in 2020: juni) en komt daarmee te laat voor de participatiemonitor.
De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt is jaarlijks begin december beschikbaar van het
jaar voorafgaand aan de monitoring van participatie. Deze informatie is bruikbaar voor de participatiemonitor en geeft een volledig jaaroverzicht.
De planningscycli van de RVO Wind op Land Monitor en de nieuwe RVO Zon Monitor lopen parallel aan de planning van de EZK Participatiemonitor, namelijk van januari tot mei van elk jaar.
Voor de RVO Monitor Wind op Land vindt ook een uitvraag plaats richting de markt (projectontwikkelaars, initiatiefnemers) en overheden (provinciale, regionale zon- en windcoördinatoren).
De drie monitors zijn complementair en belichten specifieke deelonderwerpen voor wind- en
zon op land projecten. Afstemming en coördinatie is nodig zodat de drie monitors uitgaan van
dezelfde projectenlijst en basisinformatie en dubbelwerk wordt voorkomen3.
Het is ten tijde van de ontwerpfase van de Participatiemonitor nog niet duidelijk welke informatie uit de RES regio’s beschikbaar komt en in welke mate dat bruikbaar is voor de participatiemonitor. De landelijke RES rapportage geven informatie over procesparticipatie in de
3

De hier voorgestelde planning dient nader besproken te worden met het ministerie EZK en RVO.
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beleidsfase en maatschappelijke betrokkenheid waaronder ook over participatie en lokaal eigendom. Mogelijk kunnen de resultaten van de Participatiemonitor als input dienen voor de
landelijke RES rapportages.

Figuur: Monitors en informatiebronnen met projectinformatie.
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Tabel: Overzicht participatiemonitor: informatiebronnen en rapportages
Wind op land

RVO SDE+ projecten in beheer
Lokale Energie Monitor (coöperatief eigendom, crowdfunding)
Windstats Bosch&Van Rijn
Afstemming met:
RVO Monitor Wind op Land
Mogelijk aanvullende informatie: provinciale databases, uitvraag projectontwikkelaars.

Zon op Land

RVO SDE+ projecten in beheer
Lokale Energie Monitor (coöperatief eigendom, crowdfunding)
Afstemming met:
RVO Zon-Monitor
Mogelijk aanvullende informatie: provinciale databases, uitvraag projectontwikkelaars, NMF inventarisatie (o.a. Utrecht).

2.6 Ervaringen nulmeting
In 2020 is de participatiemonitor voor de eerste keer uitgevoerd. De resultaten zijn gepubliceerd
in het rapport Monitor Participatie Hernieuwbare Energie op Land: resultaten nulmeting (30 juni
2020).
Voor de nulmeting is een groot aantal gerealiseerde projecten tegen het licht gehouden: 183
zonneparken (niet- gebouwgebonden) en 87 windparken (peildatum 1-1-2020; voor wind projecten gerealiseerd na 2015). Er is gekeken naar alle vormen van omgevingsparticipatie, met
specifieke aandacht voor de eigendomssituatie van wind- en zonneparken en de mate waarin
op dit moment al sprake is van lokaal eigendom.
Informatie over participatie van de omgeving was nog niet eerder op een systematische manier
in kaart gebracht. Om het onderzoeksproces enigszins hanteerbaar te houden is een getrapte
pragmatische aanpak gevolgd.
 De projecten zijn eerst globaal gescreend door de onderzoekers. Op basis van de eigen kennis en ervaring zijn de projecten gecategoriseerd naar typen. Bijvoorbeeld: windparken, solitaire windturbines, naar type eigenaren zoals coöperaties, agrariërs, waterschappen, ontwikkelaars. Voor bepaalde typen is steekproefgewijs gekeken naar de invulling van de participatie.
 Voor windprojecten is de aandacht uitgegaan naar projecten die zijn gerealiseerd na 2015.
Aangenomen is dat projectparticipatie voor die tijd, voor het Energieakkoord (2013) en de
Gedragscode Wind op Land (2014), beperkt voor kwam. Voor zonprojecten was een dergelijke schifting niet nodig omdat vrijwel alle niet-gebouwgebonden zonprojecten na 2015 zijn
gerealiseerd.
 De onderzoekers hebben een tijdlimiet in acht genomen voor het onderzoek naar informatie
projecten. Er is alleen gebruik gemaakt van online bronnen, informatie die redelijk snel vindbaar was.
 Er is geen uitvraag gedaan richting de projectontwikkelaars of eigenaren van het wind- of
zonnepark. Waar de informatie ontbrak of pas na lang zoeken vindbaar zou zijn, bijvoorbeeld in de online archieven van gemeenten, is dit gemeld in de database.
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Binnen deze randvoorwaarden bleek het mogelijk om op basis van openbare informatie (deskresearch, online bronnen) een redelijk beeld op te bouwen van de participatievormen bij winden zonneparken. Dit beeld kan nog wel verder aangescherpt worden.
Zo was het gegeven het tijdsbestek niet altijd mogelijk om voor alle bestaande projecten een
volledig beeld te krijgen van alle participatievormen. Er is relatief veel tijd gaan zitten in het
samenstellen van een goede projectenlijst. Met name voor de niet-gebouwgebonden zonneparken was nog geen goed overzicht beschikbaar van de projecten (Zie toelichting bij hoofdstuk 4:
projectenlijst basisinformatie over de relatie SDE beschikkingen en projecten).
Ook het onderzoek naar procesparticipatie bij projecten, ofwel de betrokkenheid van de omgeving bij het ontwikkelproces en mogelijk later in de beheerfase, is bewerkelijk en vraagt tijd. Bij
wind- en zonneparken van niet-lokale ontwikkelaars was het niet altijd goed vast te stellen wie
de eigenaren zijn; de aandeelhouders zijn lastig uit openbare bronnen te achterhalen. Dat geldt
in het bijzonder voor projecten met meerdere eigenaren. Voor de monitoring in de volgende
jaren zal dit minder bewerkelijk zijn, omdat in dat geval alleen de in een jaar nieuw gerealiseerde
projecten onderzocht hoeven te worden.
In de volgende hoofdstukken over de participatievormen wordt de ervaring uit de nulmeting
nog nader gespecificeerd.
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3| Participatie: algemeen beschrijvend kader
3.1 Algemeen
In de ontwerpfase van de monitor is veel aandacht uitgegaan naar het vastleggen van begrippen
en definities van participatie van de omgeving. Het woord ‘participatie’ wil nogal eens aanleiding
geven tot Babylonische spraakverwarringen. Wat betekent financiële participatie of lokaal eigendom eigenlijk? Hebben we het over participatie van de omgeving bij de ontwikkeling van
(lokaal) beleid of bij de ontwikkeling van projecten? Dat zijn twee heel verschillende zaken. In
alle gevallen gaat het over de manier waarop de omgeving betrokken is in de vorming van beleid
en de ontwikkeling van concrete projecten.
De participatie monitor sluit zo nauw mogelijk aan bij de begrippenkaders en definities zoals die
landelijk zijn vastgelegd in documenten als de Handreiking participatie in duurzame energieprojecten, de Participatiewaaier en de nadere toelichtingen daarop4. Waar nodig zijn de definities
aangescherpt, met name voor de projectparticipatie met lokaal eigendom.
Dit deel omschrijft het algemene kader, algemene definities voor omgevingsparticipatie en de
verschillende participatievormen. In de volgende hoofdstukken worden deze vormen nader uitgewerkt en gedefinieerd.

3.2 Participatievormen
De algemene term participatie van de omgeving in energieprojecten of omgevingsparticipatie
verwijst naar de mogelijkheid voor bewoners en bedrijven om invloed uit te oefenen en/ of mee
te beslissen over de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten in hun (leef)omgeving. Het omvat zowel de invloed op het beleid van het bevoegd gezag, de daadwerkelijke projectontwikkeling, bijdragen aan een project (inhoudelijk, financieel), als het onderdeel uitmaken van de exploitatiefase waarin de lusten verdeeld worden.
De Omgevingswet omschrijft participatie als: het in een vroegtijdig stadium betrekken van
belanghebbenden bij het proces van besluitvorming over een project of activiteit5.
Het Klimaatakkoord gaat uit van een bredere interpretatie: participatie ziet toe op en bevordert de uitwerking van het motto ‘iedereen kan meedoen en meedenken’ en een ‘eerlijke
verdeling van lusten en lasten’. Omwonenden moeten worden betrokken bij alle fasen van
de ontwikkeling, de beleidsontwikkeling en projectparticipatie6.
Er zijn verschillende vormen van participatie mogelijk.
Participatievormen:
I.
Procesparticipatie in de beleidsfase (bevoegd gezag)
II.
Projectparticipatie in specifieke projecten
met de volgende varianten:
1. Procesparticipatie in projecten

4 Q&A over afspraken participatie

en lokaal eigendom in Klimaatakkoord, Energie Samen, Natuur- en Milieufederaties,
NWEA, Holland Solar, NVDE, 30 april 2020.
5 Toelichting Omgevingsbesluit, Stb. 2018, 290, p 130.
6 Participatiewaaier.
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2. Mede-eigendom, eigendomsparticipatie, financiële participatie met eigendom via
een collectief of individueel, waaronder ook lokaal eigendom
3. Financiële participatie zonder eigendom (individueel), participatie van een publiek
fonds
4. Omgevingsfondsen
5. Omwonendenregeling, zoals een aanbod lokale stroom
Bij de projectparticipatie varianten II. 1, 2 en 3 kan de omgeving betrokken zijn bij alle fasen van
een project: voorbereiding, ontwikkeling, bouw en exploitatie. Bij varianten 4 en 5 is de omgeving alleen betrokken in de exploitatiefase. De participatievormen zijn schematisch weergegeven in het beschrijvend kader in figuur 1.
Figuur 1 – Beschrijvend kader voor de verschillende participatievormen.
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Algemene definities:
Projectparticipatie is een bijzondere vorm van omgevingsparticipatie. Hiermee worden alle
vormen van participatie van de omgeving bedoeld in de ontwikkeling, bouw en exploitatie
van een project, zowel procesparticipatie in het project als financiële participatie met of zonder eigendom7. Het gaat hierbij om meebeslissen over de uitvoering van het project, de
ruimtelijke inpassing en het ontwerp, over het verminderen van overlast en over mogelijkheden voor maatschappelijke en economische waardecreatie (procesparticipatie). Daarnaast komt ook de eigendomsverdeling en het meeprofiteren door de lokale gemeenschap
aan de orde (financiële participatie)8.
Financiële participatie is een bijzondere vorm van projectparticipatie. Hiermee wordt bedoeld: het investeren in en/ of voordeel ervaren van de opbrengsten van een initiatief of
project9. De participatiewaaier onderscheidt daarbij:
 Actieve financiële participatie: een vorm van financiële participatie waarbij sprake is van
een ondernemend element. Deze vorm is risicodragend voor de deelnemers. Hiervan is
sprake bij de mede-eigenaarschap/ eigendomsparticipatie (variant II.2) en financiële
participatie zonder eigendom (variant II.3)10.
 Passieve financiële participatie: een vorm van financiële participatie waarbij een deel
van de opbrengsten wordt gebruikt om de omgeving tegemoet te komen. Hiervan is
sprake bij een omgevingsfonds of omwonendenregeling (varianten II.4 en 5)11.
Lokaal eigendom is een bijzondere vorm van projectparticipatie, van de variant mede-eigendom en eigendomsparticipatie. Hiervan is sprake als lokale partijen uit de omgeving (burgers, bedrijven) mede-eigenaar zijn van de productie-installaties. Uit de nulmeting blijkt dat
het wenselijk is om onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten lokaal eigendom: eigendom van de lokale omgeving en eigendom van een of enkele lokale partijen. Zie:
hoofdstuk 5: (lokaal) mede-eigendom.

3.4 Basismodel: Lokaal eigendom, zeggenschap en financiering
Voor deze monitor voor het eerst in Nederland, gedetailleerd naar eigendomsverhoudingen gekeken en financiering gekeken van Nederlandse windparken en zonneparken. Eigendom kan op
verschillende manier geregeld zijn. In de praktijk wordt het eigendom van een wind- of zonnepark vrijwel altijd ondergebracht in een besloten vennootschap (B.V.). De eigenaren zijn in dit
geval de aandeelhouders. De aandeelhouders financieren de installaties door inbreng van eigen
vermogen en hebben zeggenschap in de BV. De aandelenverhouding bepaalt de verdeling van
eigendom.
Als de omgeving betrokken is als mede-eigenaar (variant II.2) dan wordt dit vaak via een coöperatie georganiseerd. In dat geval is de coöperatie aandeelhouder van de BV en daarmee (mede)eigenaar. De leden brengen ‘ledenkapitaal’ in als eigen vermogen in de B.V. Er is daarmee dus
sprake van financiële participatie van de leden van de coöperatie. De leden zijn individueel geen
‘mede-eigenaar’, er is sprake van collectief eigenaarschap. Wonen of werken de leden van de
7

8

Participatiewaaier (11). RES Handreiking Begrippen V 7.9

Participatiewaaier.

Participatiewaaier (11). RES Handreiking begrippen V 7.9
10 Participatiewaaier (4).
11 Participatiewaaier (4).
9
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coöperatie en deelnemers in het project in de omgeving van het project, dan is sprake van ‘lokaal
coöperatief eigendom’. Wonen ze elders dan is alleen sprake van ‘coöperatief eigendom’.
Er zijn ook andere vormen om eigendom van de lokale omgeving te organiseren. Bijvoorbeeld,
een lokale stichting kan als aandeelhouder en (mede-)eigenaar de installaties namens de omwonenden beheren. Omwonenden hebben geen zeggenschap en kunnen in principe ook niet
direct via de stichting mee investeren. Vaak participeren zij dan door aandelen aan te schaffen
van de BV en behartigt de stichting hun belangen.
In figuur 2 is schetsmatig weergegeven hoe de eigendomsvormen, financiering en zeggenschap
zich tot elkaar verhouden. Zie verder hoofdstuk X: Projectparticipatie: lokaal mede-eigendom.
Figuur 2 Verschillende vormen van projectparticipatie. In groen (rechts) eigendomsparticipatie met verschillende
typen aandeelhouders. In blauw (links) financiële participatie zonder eigendom.
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3.5 Indicatoren
De eindresultaten van de monitor worden samengevat in vijf indicatoren. De eerste indicator
‘lokaal eigendom’ is onderverdeeld in drie subtypen: (1) eigendom van de lokale omgeving, (2)
eigendom van een of enkele lokale partijen en (3) eigendom van niet-lokale partijen (geen lokaal
eigendom).
Tabel 1 – Resultaten (uitgedrukt in de indicatoren).

% van aantal
projecten
1

2
3
4
5

% van totale
productie

Lokaal eigendom: Eigendom van de lokale omgeving
(burgers, bedrijven)
Lokaal eigendom: Eigendom van een of enkele lokale partijen
(zonder brede omgeving)
Geen lokaal eigendom: (Mede-)eigendom niet-lokale partij(en)
Financiële participatie omgeving zonder eigendom
Omgevingsfonds
Omwonendenregeling, lokale stroom
Procesparticipatie in projecten

De bijdrage (of %) van een specifieke participatievorm is uitgedrukt in aantallen projecten en de
zon- en windproductie. De productie van de projecten met een specifieke participatievorm is
opgeteld tot een landelijk totaal en vervolgens gerelateerd aan het totale productievolume van
respectievelijk zon- of windprojecten in Nederland (%).
Voor de indicatoren ‘lokaal eigendom’ wordt rekening gehouden met de eigendomsverhoudingen: als een zonnepark of windpark voor 30% eigendom is van de lokale omgeving dan is 30%
van de productie van dat park toegerekend aan de indicator ‘eigendom van de lokale omgeving’
en 70% aan eigendom va de niet-lokale partner (‘geen lokaal eigendom’) .
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4| Projectenlijst basisinformatie
4.1 Algemeen

Startpunt voor de Participatiemonitor is een actuele projectenlijst met:
 alle niet-gebouwgebonden zonprojecten.
 alle wind op land projecten gerealiseerd na 2015.
Van deze projecten is basisinformatie opgenomen, zoals de projectnaam, locatie, omvang, productie, status en type regeling waarvan gebruik gemaakt wordt.
De projectenlijst is voor het eerst samengesteld voor de nulmeting met peildatum 1-1-2020 en
wordt jaarlijks bijgewerkt met nieuwe gerealiseerde projecten. De peildatum is steeds 1 januari
van het jaar volgend op het jaar waarop de monitor betrekking heeft (dus 1-1-2021 voor de
monitor 2020).
Uitgangspunt zijn de lijst SDE projecten in beheer van RVO en de Lokale Energie Monitor van
HIER opgewekt. De database wordt jaarlijks afgestemd met RVO die projectlijsten bijhoudt voor
de Monitor Wind op Land en de (nieuwe) Zon-monitor.
De database bevat de volgende basisinformatie per project.
Basisinformatie projecten
Informatie

Toelichting

Project

Projectnaam

Locatie

Gemeente
Plaats
RES regio
Provincie
Optioneel: GIS locatie

Naam van een project zoals opgenomen in de vergunningaanvraag.
Meest recente indeling na fusies
Dorp, kern, buurtschap binnen de gemeente
Naamgeving conform afspraken NP RES

Initiatiefnemer
Projectinstallatie

Projectfase

Aantal windturbines
Aantal zonnepanelen
Vermogen
[kW/ kWp]

Niet in nulmeting: mogelijk toe te voegen
[RVO overweegt GIS locatie]
De aanvrager van de vergunning

Volgens opgave bestaande monitors, SDE of opgave initiatiefnemer.

Productie of opbrengst
[kWh per jaar]

In principe is dit de gemiddelde verwachte opbrengst van
het project. Dit kan zijn de productie volgens de opgave
in de aanvraag voor de SDE beschikking.
Alternatieven: werkelijke productie (indien bekend) of
berekend op basis van vollasturen conform SDE afspraken eindadvies basisbedragen van jaar toekenning.
(wind: Windviewer)

Gerealiseerd
SDE beschikt/
bouw in voorbereiding

Conform afspraken RVO.
De monitor richt zich op gerealiseerde projecten en pijplijnprojecten met een SDE beschikking.
[Voor zover mogelijk aangevuld met overige pijplijnprojecten op basis van openbare bronnen.

aanvullend: Vroege pijplijn, plannen
stopgezet
Start voorbereiding
vergunningaanvraag
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[jaar]
Vergunningprocedure gestart
[jaar]
Vergunning onherroepelijk
[jaar]
Type subsidie/regeling Postcoderoos/ SDE
SDE beschikking toegekend
[jaar]
SDE_ID
SDE aanvrager

vergunningaanvraag of principe verzoek.

SDE projecten in beheer
Lokale Energie Monitor
SDE projecten in beheer
Codering SDE projecten in beheer
Wijkt vaak af van projectinitiatiefnemer/ eigenaar

4.2 Toelichting, definities
Project, projectnaam
Een ‘project’ is gedefinieerd als een samenhangend geheel van activiteiten zoals planvorming,
ontwikkeling, realisering en exploitatie voor de opwekking van hernieuwbare duurzame elektriciteit12. De monitor vermeldt de projectnaam en -omschrijving zoals die bij de vergunningaanvraag bekend is.
Initiatiefnemer
Een persoon, onderneming of organisatie die een initiatief neemt om een project te ontwikkelen
of realiseren13.
Vermogen (kW, MW)
Het nieuw geplaatst vermogen van de productie-installatie.
In het geval van repowering of opschaling van windturbines is dat gelijk aan het nieuwe vermogen minus het gesaneerde deel (netto toegevoegde vermogen)14. In de database is het vermogen in kW opgenomen.
Uitgegaan wordt van het vermogen zoals opgegeven door de initiatiefnemers bij de aanvraag
voor de SDE beschikking. Opgemerkt wordt dat deze kan afwijken van het werkelijk gerealiseerde vermogen. Indien bekend is het werkelijke vermogen opgenomen.
Productie of opbrengst (kWh per jaar)
De productie van de installatie.
In principe wordt uitgegaan van de gemiddelde verwachte productieopbrengst van het project,
zoals dat is opgegeven door de initiatiefnemers in de aanvraag voor de SDE beschikking.
Voor windenergie is de productie sterk locatieafhankelijk. De opgave bij de SDE aanvraag is berekend op basis van de turbinehoogte, windverwachting op de locatie, e.d (Windviewer, eindadvies basisbedragen van jaar toekenning). Opgemerkt wordt dat deze opgegeven verwachte
productie kan afwijken van de werkelijk gerealiseerde productie. Indien bekend is de gemiddelde werkelijke productie opgenomen (WindStats, Monitor Wind op Land).
Voor zonne-energie is de productie berekend uitgaande van een specifieke opbrengst van 900
kWh per kWp.
De productie is een belangrijke variabele, omdat de toerekening van participatievormen en aggregatie naar een landelijk gemiddelde, plaatsvindt op basis van de productie.
Definitie Green deal Participatie (2018): duurzaam energieproject.
Participatiewaaier (11), Green deal Participatie (2018).
14 Conform Monitor Wind op land 2018.
12
13
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Projectfase
De fase van ontwikkeling van het betreffende project.
De monitor volgt de voortgang van projecten in de volgende fasen:



Gerealiseerd: Het project is in bedrijf gesteld, levert elektriciteit aan het net (CertiQverklaring, geaccepteerd voor netlevering) of direct aan een gebruiker. Andere termen:
operationeel, exploitatiefase.
SDE beschikt / bouw in voorbereiding: Het project heeft een SDE beschikking. Dit betekent ook dat de vergunning is verleend. De omgeving kan in deze fase nog bezwaar maken bij de rechtbank of Raad van State. De bouwfase kan pas ingaan als de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt dus na de uitspraak van de rechter en de financiering
rond is (financial close); hierna kan de tenderprocedure voor aanbesteding bouw in gang
gezet worden.

Vroegere pijplijn projecten zijn projecten die nog geen SDE beschikking hebben. De vroege
pijpijn omvat de volgende projectfasen15:








Initiatieffase: het project verkeert in de idee- of oriëntatiefase of voortraject. De eerste
oriënterende gesprekken vinden plaats met de gemeente, omwonenden, grondeigenaren, maar het draagvlak is nog niet breed/ sterk genoeg om deze publiek te kunnen
communiceren (niet openbaar). De locatie hoeft nog niet vast te liggen. Deze projecten
zijn niet opgenomen in de database omdat ze nog niet openbaar zijn.
Voorbereiding: de initiatiefnemer bereidt een vergunningaanvraag voor. De formele
procedure is nog niet gestart. Er is publiekelijk over gecommuniceerd. Bij deze projecten
ligt de locatie meestal al wel vast.
Vergunningenprocedure: de initiatiefnemer heeft een principeverzoek of een vergunningaanvraag ingediend en doorloopt de stappen van de planologische procedure. Als
een bestemmingsplanwijziging nodig is dan is met de aanvraag een ‘ruimtelijke onderbouwing’ toegevoegd. Deze fase eindigt met een definitieve vergunning. Het bevoegd
gezag toetst de aanvraag aan haar beleidskaders die specifieke voorwaarden over participatie en ruimtelijke inpassing kunnen bevatten. De procedure voorziet in een aantal
wettelijk vereiste inspraakmomenten en in de mogelijkheid voor de omgeving om zienswijzen in te dienen op de ontwerpvergunning. Daarnaast kunnen bovenwettelijke activiteiten deel uitmaken van de procedure zoals keukentafelgesprekken, informatiebijeenkomsten Deze fase kan langere tijd duren. Zie procesparticipatie in projecten.
SDE aangevraagd: de initiatiefnemer heeft een SDE aanvraag ingediend en wacht op de
beschikking. Dit is mogelijk met een definitieve vergunning.
Stopgezet: het project is stopgezet tijdens in een van deze vroege fases.

Opmerking: De vroege pijplijn projecten worden in de database opgenomen, voor zover dit op
basis van openbare bronnen mogelijk is. In de praktijk zijn dat de projecten die een vergunningaanvraag in voorbereiding hebben en daarover naar buiten toe communiceren. Voor deze dataset volgt geen verdere analyse van de participatie. Door deze projecten toch op te nemen in de
database van de jaarlijkse monitor is het gemakkelijker om procesverloop over een aantal jaren

Definities en indeling Monitor Wind op land 2018. De Monitor Wind op Land onderscheidt nog extra mijlpaal in de
vergunningenprocedure, namelijk de projectfase ruimtelijke procedure: projecten waarvoor een plandocument publiek ter inzage is gelegd. De fase ‘bouw in voorbereiding’ start met de SDE beschikking.
15
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te volgen, waardoor een vollediger beeld van de wind- en zonactiviteit in de markt ontstaat. Op
deze manier komen ook projecten die tussentijds worden stopgezet op de radar.

4.3 Informatiebronnen, nulmeting
Informatiebronnen
Alle projectinformatie is te vinden in openbare bronnen, waarvan de belangrijkste zijn:
 Projectlijst RVO SDE projecten in beheer: publicatie per kwartaal, beschikbaar per januari.
Voor de nulmeting omvatte deze lijst alle projecten met een SDE beschikking tot en met de
voorjaarsronde 201916.
 Lokale Energie Monitor (HIER opgewekt): jaarlijkse publicatie, beschikbaar eind november,
gaat uit van een kalenderjaar, dezelfde als de participatiemonitor. Gerealiseerde en geplande projecten van en met coöperaties, inclusief vroege fase.
 Monitor Wind op land: jaarlijkse publicatie, beschikbaar per mei, gaat uit van een kalenderjaar, net als de Participatiemonitor. Gerealiseerde en geplande projecten.
 WindStats: periodieke publicatie van gerealiseerde windprojecten.
 Online bronnen voor vroege pijplijn projecten.
Opmerkingen projectlijst RVO SDE projecten in beheer:
 De lijst SDE projecten in beheer vermeldt de naam van de SDE aanvrager en zelden de projectnaam uit de vergunning. De SDE aanvrager is meestal de initiatiefnemer of beoogd eigenaar van het wind- of zonnepark, maar het kan ook de projectontwikkelaar zijn die in opdracht van de eigenaar werkt. Dit betekent dat voor alle SDE beschikkingen moet worden
nagegaan op welk ‘project’ de beschikking betrekking heeft en wie de eigenaar is. Meestal
is dat te herleiden op basis van locatie, omvang en aanvrager. Aanbeveling: Idealiter meldt
de SDE lijst projecten in beheer ook de projectnaam zoals vermeld op de vergunning (te
bespreken met RVO).
 Aan één project kunnen meerdere SDE beschikkingen verleend zijn. Als dit het geval is dan
zijn deze SDE beschikkingen (met unieke SDE codes) gekoppeld aan één specifiek project.
Dit betekent dat het aantal SDE aanvragen afwijkt van het aantal projecten in de projectlijst
van de Participatiemonitor.
 De lijst SDE projecten in beheer bevatten anonieme aanvragers (aangegeven met ***). Als
op basis van andere openbare bronnen is te herleiden om welk project het gaat, dan is de
projectnaam in de projectdatabase opgenomen. Het project is vaak herleidbaar aan de hand
van de locatie en het vermogen (MW).

16

Beschikkingen uit de najaarsronde 2019 waren nog niet openbaar in mei 2020.
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De projectlijst wordt jaarlijks afgestemd met de projectlijsten van de Monitor Wind op Land
en de RVO Monitor Zon, zodat alle monitors van dezelfde projecten een naamgeving uitgaan.
Het vermogen (MW) en opbrengst in de lijst SDE projecten in beheer is ‘toegezegd vermogen’ en gebaseerd op de opgave van de aanvraag. Dit kan afwijken van het werkelijk
gerealiseerd geïnstalleerde vermogen. Waar bekend is het werkelijk gerealiseerde geïnstalleerde vermogen opgenomen in de projectenlijst voor de Participatiemonitor.

Nulmeting
 Het koppelen van de SDE lijst projecten in beheer aan (vergunde) projecten en -namen bleek
een bewerkelijk proces voor de nulmeting. In dit geval moesten een groot aantal vergunde
projecten en bijbehorende beschikkingen gematcht worden. Voor komende jaren zal dat
minder werk vergen, omdat alleen het aantal nieuwe projecten toegevoegd wordt. Idealiter
meldt de SDE lijst projecten in beheer ook de projectnaam zoals vermeld op de vergunning.
 Alle niet gebouwgebonden zonprojecten met een SDE beschikking (tot en met de voorjaarsronde 2019) zijn in de projectlijst (database) opgenomen.
 Van de windprojecten zijn alle projecten met een SDE beschikking (tot en met de voorjaarsronde 2019) die na 2015 zijn gerealiseerd opgenomen in de database17. In het geval van een
windpark, waarvan de meeste windturbines in 2015 gerealiseerd zijn, maar minimaal één in
2016 of later beschouwen we als 'gerealiseerd na 2015' en zijn meegenomen in de database.
 Opschalingen en uitbreidingen van bestaande windparken (ook van windparken vóór 2015)
worden beschouwd als nieuwe projecten en zijn als dusdanig meegenomen in de database.
 Als startmoment van de projectvoorbereiding is de datum gebruikt waarop een projectvoorstel openbaar is gemaakt of een principeverzoek is ingediend bij het bevoegd gezag ['Start
voorbereiding [JAAR]'. Indien deze datum niet vindbaar is dan is de datum gebruikt van de
oudste online berichtgeving/ documentatie over het project en de huidige initiatiefnemers.
 Wanneer de datum dat een vergunning onherroepelijk was niet vindbaar was, is de datum
ingevuld waarop het bestemmingsplan (of PIP/RIP) onherroepelijk is geworden indien deze
wel vindbaar waren.
 Voor windprojecten waarvoor meerdere SDE beschikkingen zijn afgegeven, is één referentienummer weergegeven in de database en het totale aantal SDE beschikkingen [kolommen
SDE_ID en SDE beschikt [Jaar]]. Voor zon zijn alle referentienummers weergegeven.
 Niet alle informatie over een specifiek project is vindbaar in openbare bronnen. In dat geval
is dat aangegeven in de database (niet bekend/ onbekend).

4.5 Advies, verbeterpunten
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Het is wenselijk als de SDE lijst projecten in beheer van RVO ook de projectnaam opnemen,
zoals vermeld op de vergunning.
Afstemming over de projectenlijst met RVO en HIER opgewekt is wenselijk/ noodzakelijk
zodat deze projectenlijsten (naamgeving, basisinformatie) van de Monitor Wind op Land,
RVO Monitor Zon en Lokale Energie Monitor overeenstemmen.

Met oog op de uitvoerbaarheid van de nulmeting. Zie toelichting hoofdstuk 2.
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5|Projectparticipatie: (lokaal) mede-eigendom
5.1 Algemeen

Dit deel gaat over de participatievariant mede-eigendom, met lokaal eigendom als bijzondere
variant (variant II.2).
Voor alle projecten in de projectlijst wordt nagegaan wie de eigenaren zijn van het zonnepark
of windpark met onderscheid naar soort eigenaren.
De eigendomsverhoudingen van een project bepalen de toerekening van de productie aan de
verschillende soorten eigenaren.
De database bevat de volgende informatie over elk project.
Indicator: Lokaal (mede-)eigendom, eigendomsparticipatie
Informatie
Eigendom

Toelichting

Lokaal eigendom: [ja/ nee]
Lokaal eigendom [type]

(1) Lokale omgeving
(2) Lokale partijen gedifferentieerd naar
type eigenaar (gemeente, waterschap, bedrijf, e.d)

%- lokaal eigendom lokale omgeving [%]

Toegerekend op basis van eigendomsverhoudingen
Toegerekend op basis van eigendomsverhoudingen
Coöperatieve vereniging, stichting, anders
Initiatief, voorbereiding, ontwikkeling, exploitatie.
Gemeente, regio, provincie
gebiedscirkels om project
ontwikkelaar, burgerinitiatief, gemeente,
waterschap, grondeigenaar agrariër, anders.
Meestal een speciale project BV

%- lokaal eigendom burgercollectief [%]
Rechtsvorm van het burgercollectief
Deelname vanaf projectfase
Lokale omgeving

geografische afbakening gebied

Betrokken partijen

Initiatiefnemer(s) [naam]
Formele eigenaar van de installatie
(juridisch) [naam]
Aandeelhouder(s) [naam/ namen]

Financiële participatiemet eigendom

Eigenaren en aandelenverhoudingen
(voor zover bekend)

Fin. participatie via een collectief (inbreng eigen vermogen)
[Ja/ nee]
Fin. participatie door particulieren
(inbreng eigen vermogen)
[Ja/ nee]
Fin. participatie door overheid, publiek
(fonds)
[Ja/ nee]
Fin. voordeel a.g.v. verlaagd tarief
[Ja/ nee]

Alleen mogelijk bij coöperatief eigendom
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5.2 Toelichting, definities
De definities en begrippen zijn ontleend aan de Participatiewaaier, en waar nodig aangescherpt
en toegelicht.
(Collectief) mede-eigendom, eigendomsparticipatie
Mede-eigendom of eigendomsparticipatie is een vorm van projectparticipatie, waarbij omwonenden mee profiteren als mede-eigenaar van een wind- of zonneproject door deelname aan
een collectief samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een coöperatieve vereniging18.
Bij eigendom gaat het om juridisch en economisch eigendom, vaak in de vorm van aandeelhouderschap in een BV. Het collectief is eigenaaraandeelhouder van de productie-installatie. Het
gaat om het juridisch (mede-) bezitten van een energieproject19.
Het Klimaatakkoord benadrukt dat mede-eigenaarschap ook mee-investeren in de ontwikkelfase vergt, voorinvesteren in onderzoeken en financieel risico lopen. Uitgangspunt is dat partijen
gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie, wat zich vertaalt in evenwichtige eigendomsverdeling20.
In de praktijk komt het daarnaast voor dat een collectief een installatie overneemt van een ontwikkelaar na realisatie. In dat geval is sprake van ‘eigendom in of vanaf de exploitatiefase’. De
omgeving heeft minder/ geen invloed op de projectontwikkeling gehad (tenzij dat op een andere
manier is georganiseerd). De deelnemers lopen minder financiële risico’s, maar profiteren ook
niet van de waardecreatie die de projectontwikkeling oplevert. Compensatie voor het ontwikkelrisico’s komen in deze situatie toe aan de ontwikkelaar.
Participatiewaaier
De Participatiewaaier verwijst ook naar eigendomsmodellen waarin omwonenden mede-eigenaar zijn ‘door middel van het bouwen van een windpark, windmolen of zonneproject dat
toekomt aan de lokale gemeenschap21. Wat precies bedoeld wordt is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk wordt gedoeld wordt op een organisatie die de productie-installaties
‘namens de gemeenschap’ in eigendom heeft, ontwikkelt en beheert. Meestal gaat het om
een stichting die aandeelhouder is van de BV, waarbij statutair is vastgelegd dat de winst
toekomt aan de lokale omgeving. Een stichting heeft geen leden en de omgeving heeft geen
directe zeggenschap.
In een zogenaamde STAK (Stichting Administratie Kantoor) kunnen particulieren participeren met certificaten van aandelen. Dit geeft recht op dividend, maar geen stemrecht. Het
bestuur van de stichting vertegenwoordigt het belang van de certificaathouders en heeft als
eigenaar zeggenschap over de installaties.
(Individueel) mede-eigendom, financiële deelneming of participatie met eigenaarschap
18 Aangescherpte

definitie Participatiewaaier: mede-eigendom (p7). Participatiewaaier definitie: ”Individuele burgers
en/of omwonenden kunnen mede-eigenaar of volledig eigenaar worden van een wind- of zonneproject. Dit kan op
basis van een windvereniging of coöperatie, of door middel van het bouwen van een windpark, windmolen of zonneproject dat toekomt aan de lokale gemeenschap. Dit vergt ook mee-investeren, voorinvesteren in onderzoeken en
financieel risico lopen”.
19 RES Handreiking
20 Participatiewaaier: mede-eigendom (p7). Omgevingsparagraaf Klimaatakkoord (p164-165).
21 Zie definitie. definitie Participatiewaaier: mede-eigendom (p7).
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Financiële deelneming is een vorm van projectparticipatie, waarbij omwonenden risicodragend
deelnemen aan een project door aanschaf van aandelen of certificaten (van aandelen) van de
project BV.22 Bij deelname met aandelen is sprake van eigendom en zeggenschap (stemrecht,
deelnamerecht). In dit geval zijn de deelnemers/ participanten individueel aandeelhouder en
daarmee mede-eigenaar, en niet het collectief.
Deelnemers kunnen zich overigens wel collectief organiseren, bijvoorbeeld in een aandeelhoudersvergadering of een stichting die de belangen in naam van de aandeelhouders behartigt. Ook
een coöperatie kan de rol als belangenbehartiger van de participanten op zich nemen, maar dat
is een andere rol dan die van mede-eigenaar.
Opmerking: De participatiewaaier rekent deze participatievorm met individuele aandelen tot de
categorie ‘Financiële deelneming’ en stelt dit gelijk aan financiële participatie van particulieren
met obligaties, bijvoorbeeld via een crowdfundingplatform. In deze monitor is onderscheid aangebracht tussen participatie met (certificaten) van aandelen en participatie met obligaties, omdat in het eerste geval sprake is van mede-eigendom en in het tweede niet].
Lokaal eigendom
Lokaal eigendom is een bijzondere vorm van mede-eigendom en eigendomsparticipatie, waarvan sprake is als lokale partijen uit de omgeving (burgers, bedrijven) mede-eigenaar zijn van de
productie-installaties.
Uit de nulmeting blijkt dat het wenselijk is om onderscheid te maken tussen twee verschillende
soorten lokaal eigendom:
1. Eigendom van de lokale omgeving (burgers, bedrijven): Een vorm van mede-eigendom van
een collectief samenwerkingsverband van bewoners, lokale ondernemers, agrariërs of andere lokale partners in de omgeving van het project. Het gaat daarbij om eigendom
van meerdere omwonenden en bedrijven uit de omgeving van de projectlocatie en niet een
enkel bedrijf of individu23. Uitgangspunt is dat iedereen uit de lokale omgeving mee moet
kunnen doen in het project, met andere woorden: Het gaat erom dat de lokale omgeving de
kans krijgt mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien ze dit wensen24.
2. Eigendom van lokale partijen: Een vorm van mede-eigendom van één of enkele lokale partijen waarbij de bredere omgeving niet of minder is betrokken. Dit gaat bijvoorbeeld om
projecten van een waterschap of een lokaal bedrijf, maar ook om projecten van één of meerdere agrariërs (of andere ondernemers) die zich verenigen om een zonnepark of windpark
te ontwikkelen zonder dat iedereen uit de omgeving hieraan kan deelnemen. Vaak zijn deze
partijen ook grondeigenaar en produceren ze stroom voor eigen verbruik op eigen terrein.
Lokale partijen kunnen zijn:
 gemeente
 waterschap, drinkwaterbedrijf, slibverwerker, beheerder van een afgesloten vuilstortplaats
 lokale midden- en klein bedrijf
 lokale instelling zoals ziekenhuizen, zorginstellingen
 lokale industrie
 lokale agrariërs
22 Participatiewaaier: financiële deelneming.

Aangescherpte definitie: hier exclusief obligaties (via crowdfunding) omdat bij obligaties geen sprake is van eigendom.
23 Q&A over afspraken participatie en lokaal eigendom in Klimaatakkoord, Energie Samen, Natuur- en Milieufederaties, NWEA, Holland Solar, NVDE, 30 april 2020.
24 Idem. Q&A over participatie en lokaal eigendom.
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Het onderscheidende criterium voor eigendom van de lokale omgeving is dat iedereen uit de
lokale omgeving mee moet kunnen doen in het project, met andere woorden: het gaat erom dat
de lokale omgeving de kans krijgt mee te kunnen investeren en mede-eigenaar te worden indien
ze dit wensen. Het eerste type (1) eigendom van de lokale omgeving, draagt bij aan het streven
van het klimaatakkoord naar 50% eigendom van de productie van de lokale omgeving in energieprojecten. Het tweede type (2) in principe niet.
Lokale omgeving
Met de lokale omgeving doelt het Klimaatakkoord op burgers en bedrijven die wonen en/of
gevestigd zijn in de omgeving van het project. Er is geen landelijke standaard afgesproken in het
Klimaatakkoord over wat precies tot de lokale omgeving van een project gerekend wordt. Het
begrip doelt in ieder geval op actoren (burgers, bedrijven)25. Bewoners, bedrijven, grondeigenaren en andere partijen in een gebied bepalen in principe zelf en in onderling overleg welke partijen tot de omgeving gerekend worden. Het bevoegd gezag beoordeelt of het proces goed doorlopen is en of de omgeving in voldoende mate betrokken is26.
Het begrip lokale omgeving gaat verder dan de kring ‘betrokkenen’27 of ‘belanghebbenden’28
zoals gedefinieerd in het omgevingsrecht of bij projectontwikkeling. Het geografische gebied
van de lokale omgeving kan door de grenzen van een gemeente, regio of zelfs provincie gemarkeerd worden. In de praktijk werken ontwikkelaars vaak met kringen bewoners of bedrijven die
op een bepaalde afstand van het project wonen of werken (gebiedscirkels, van direct en indirect
omwonenden].
Burgercollectief
Een burgercollectief bestaat uit een groep burgers die zich in collectief verband organiseren met
de bedoeling om samen te werken aan energieopwekking, energiebesparing, energielevering,
collectieve inkoop of opdrachtgeverschap en andere energiegerelateerde activiteiten. Ze richten
zich op de eigen leefomgeving en gemeenschap (wijk, dorp, stad of regio) en combineren energiedoelen met sociale, maatschappelijke en economische doelen.

De Green deal Participatie (2018) heeft het niet over actoren maar over de fysieke of sociale omgeving (waarden).
De ‘fysieke leefomgeving’ omvat onderdelen als bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht,
landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed overeenkomstig artikel 1.2., lid 2 van de Omgevingswet.
En ‘sociale leefomgeving’ omvat het geheel van maatschappelijke tradities, gewoonten en omstandigheden binnen
lokale gemeenschappen die door betrokkenen als van waarde voor hun woon- en leefklimaat worden beschouwd.
26 Het Klimaatakkoord spreekt over een ‘omgevingsovereenkomst’ waarin ‘de omgeving’ samen afspraken vastlegt.
Dit heeft nog geen juridische status maar wordt waarschijnlijk omgenomen in het omgevingsrecht. Het is nog niet
bekend op welke manier het bevoegd gezag beoordeelt of een proces ‘goed’ doorlopen is. Zie ook: De Participatiecoalitie Factsheet 50% lokaal eigendom.
27 Definitie uit de Green deal Participatie (2018) en RES handreiking van Betrokkene: een burger, marktpartij, maatschappelijke organisatie of overheid die als deelnemer bij het publieke en/of private besluitvormingsproces over een
duurzaam energieproject is, wordt of moet worden betrokken.
28 Definitie uit RES handreiking van belanghebbende: Een burger, marktpartij, maatschappelijke organisatie of overheid (die geraakt wordt – voordeling dan wel nadelig door een proces, plan, project, besluit of andere ontwikkeling
van een andere partij.
Definitie van de Gedragscode Wind op land (2016) van belanghebbende: iemand die in de omgeving van een (potentieel) windproject woont of organisaties die in de omgeving van een (potentieel) windproject een rechtstreeks aantoonbaar belang hebben.
Het belanghebbende-begrip wordt niet nader gedefinieerd in Participatiewaaier en Green Deal Participatie. Juridisch
wordt onder belanghebbende ingevolge art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) verstaan degene wiens belang
rechtstreeks bij een besluit is betrokken. [voor windparken is een belanghebbende iemand die binnen een afstand
van 10x tiphoogte woont, voor zon 200m (nagaan). Dit is een te smalle definitie voor deze monitor.
25
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Een lokaal collectief kan op meerdere manieren betrokken zijn bij een wind- of zonnepark op
land. Dit kan zijn als mede-eigenaar, belangenvertegenwoordiger van particuliere aandeelhouders of crowdfunders, als beheerder van een omgevingsfonds namens de lokale gemeenschap
of als begunstigde van een omgevingsfonds, of als belangenbehartiger bij beleidsprocessen namens de omgeving.
Bij de analyse van de manier waarop omgevingsparticipatie is ingevuld is het van belang om de
rol van het burgercollectief scherp te benoemen. In het geval van mede-eigendom is het burgercollectief eigenaar, aandeelhouder.
Energiecoöperatie
Een energiecoöperatie is burgercollectief met de rechtsvorm van een coöperatieve vereniging.
Een ‘coöperatieve vereniging’ is een bedrijfs- of ondernemingvorm én een vereniging met leden,
die mogelijkheid biedt om als collectief te ondernemen vanuit een gedeelde doelstelling en
(stoffelijk) belang. In deze monitor is de term energiecoöperatie gereserveerd voor collectieven
die zich verenigen als coöperatieve vereniging U.A of B.A.
Opmerkingen: De Lokale Energie Monitor gebruikt de verzamelterm ‘energiecoöperatie’ voor
alle burgercollectieven met een juridische rechtsvorm. Dit is vrijwel altijd een coöperatieve vereniging, soms een stichting of vereniging29.
Energiegemeenschappen volgens de definitie(s) Europese Unie
De wetgeving van de Europese Unie (EU) onderkent het bestaan van de entiteit ‘energiegemeenschappen’ (energy communities). Op basis hiervan is het mogelijk voor lidstaten om specifieke wetgeving te ontwikkelen voor energiegemeenschappen.
De EU gaat uit van twee definities
(1) hernieuwbare energiegemeenschap (art.2 sub16 REDII)30
(2) energiegemeenschappen van burgers (Art 2 sub 11 EM)31
Deze definities verschillen op een paar punten maar gaan beide uit van een juridische entiteit waarover (a) leden of aandeelhouders feitelijke zeggenschap hebben, gebaseerd op vrijwillige en open
deelname, (b) waarvan het hoofddoel bestaat uit het bieden van gemeenschapsvoordelen aan haar
leden, aandeelhouders of aan de plaatselijke gebieden waar zij werkzaam is en die (c) zich bezig kan
houden met alle energiegerelateerde activiteiten (van productie, levering, opslag en andere energiediensten). Het realiseren van winst is niet het hoofddoel. De leden of aandeelhouders kunnen natuurlijke personen, lokale autoriteiten, waaronder gemeenten, en kleine ondernemingen zijn. De tweede
definitie stelt de betrokkenheid van burgers als voorwaarde.
De Europese wetgeving wordt omgezet in Nederlandse wetgeving. Het is nog niet duidelijk op welke
manier dat precies vorm krijgt (d.d. juni 2020) en wat de betekenis is voor de Nederlandse energiecooperaties. De Nederlandse energiecoöperaties voldoen in het algemeen aan deze Europese definitie(s).

Definitie van de Lokale Energie Monitor. De Europese Unie hanteert een definitie voor ‘hernieuwbare burger energie gemeenschap’. Het is nog niet duidelijk op welke manier dat in Nederlandse wetgeving vorm krijgt.
30 Definitie Hernieuwbare energiegemeenschap Renewable Energy Directive, art.2 sub16.
31 Definitie van Energiegemeenschap van burgers in de Richtlijn van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke
regels voor de interne markt voor elektriciteit (EM), Art 2 sub 11.
29
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Aangescherpte definities t.o.v. de Participatiewaaier
Eigendom kan op verschillende manier geregeld zijn. In de praktijk wordt het eigendom van
een wind- of zonnepark vrijwel altijd ondergebracht in een besloten vennootschap (B.V.). De
eigenaren zijn in dit geval de aandeelhouders. De aandelenverhouding bepaalt de verdeling
van eigendom. De aandeelhouders financieren de installaties door inbreng van eigen vermogen en hebben zeggenschap in de BV.
Bij eigendomsparticipatie/ mede-eigendom gaat het om collectief eigendom van de lokale
omgeving. Meestal wordt dit georganiseerd vanuit een coöperatieve vereniging. Deze
rechtsvorm combineert een onderneming met een ledenvereniging en biedt daarmee een
structuur voor particulieren en bedrijven die samen willen investeren en invloed willen hebben op het project. De leden van de coöperatie brengen ‘ledenkapitaal’ in als eigen vermogen in de B.V. Er is daarmee dus sprake van financiële participatie van de leden van de
coöperatie. In dit geval is er sprake van collectief eigenaarschap, de leden zijn niet individueel ‘mede-eigenaar’. De coöperatie is eigenaar en aandeelhouder, de leden bepalen samen
de koers van de coöperatie.
Wonen of werken de leden van de coöperatie in de omgeving van het project, dan is sprake
van ‘lokaal coöperatief eigendom’. Wonen ze elders dan is alleen sprake van ‘coöperatief
eigendom’.
Een lokale stichting kan als aandeelhouder en (mede-)eigenaar de installaties namens de
omwonenden beheren. Omwonenden hebben geen zeggenschap en kunnen in principe ook
niet direct via de stichting mee investeren. Vaak participeren zij dan door op individuele basis
aandelen aan te schaffen van de BV en behartigt de stichting hun belangen.
Als particulieren individueel participeren door aanschaf van aandelen van de BV (‘particulieraandeelhouderschap’) dan is sprake van gedeeld eigenaarschap. Deelnemers brengen eigen vermogen in en hebben recht op dividend en zeggenschap. Zeggenschap kan vervolgens
collectief georganiseerd worden via een aandeelhoudersvergadering, coöperatie of een
stichting die namens de deelnemersaandeelhouders spreekt.
De participatiewaaier stelt deze vorm financiële deelneming door particulieren op één lijn
met deelname van particulieren met een obligatielening (crowdfunding). Daarmee verlies je
zicht op een belangrijk verschil, namelijk dat bij een obligatielening geen sprake is van deelnamerecht, eigendom en zeggenschap. Deelnemers hebben niets te zeggen over de ontwikkeling en exploitatie van het wind- of zonnepark. Het voorstel is om deze variant als vorm
van mede-eigendom te beschouwen.
De Participatiewaaier rekent ook deelname van een publiek fonds, bijvoorbeeld ene provinciaal energiefonds, tot de categorie ‘financiële deelname’. Een fonds kan op verschillende
manieren participeren, als mede-eigenaar, leningverstrekker of garantsteller. Dit is van een
andere orde dan financiële participatie zonder eigendom. Zie ook hoofdstuk 6.
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5.3 Indicatoren
De monitor telt het aantal projecten met (1) eigendom van de lokale omgeving, (2) eigendom
van een of enkele lokale partijen en (3) eigendom van niet-lokale partijen.
De monitor rekent de productie (kWh per jaar) van de projecten toe aan de eigenaren van het
project. Bij een project met meerdere eigenaren wordt de productie verdeeld naar rato van het
eigendom, ofwel de aandelenverhoudingen van een project.
De aldus toegerekende productie naar type eigenaren wordt vervolgens voor alle projecten opgeteld tot een landelijk totaal (kWh per jaar).
Het landelijke totaal van naar type eigenaar toegerekende productie wordt vergeleken met de
totale productie van alle gerealiseerde projecten in het betreffende jaar, uitgedrukt in procenten van de totale productie (%).
Dit wordt uitgesplitst per jaar en cumulatief gerealiseerd.
Opmerking: De keuze (van het Klimaatakkoord) om uit te gaan van de ‘productie van de lokale
omgeving’ betekent effectief dat windturbines in windrijke regio’s in de toerekening op basis
van eigendomsverhoudingen zwaarder meewegen dan in minder windrijke regio’s. De windproductie of opbrengst per geïnstalleerde MW verschilt per regio. De productie is hoger in windrijke
regio’s. Voor zonne-energie is geen/ minder sprake van een regionaal effect (er is uitgegaan van
een voor alle regio’s gelijke (specifieke) opbrengst in kWh per jaar per kWp).
Voorbeelden toerekening: Wanneer is sprake van eigendom van de lokale omgeving?
Als iedereen in de omgeving de kans krijgt om mee te doen als mede-eigenaar, dan telt de productie
van alle deelnemende lokale partijen mee als productie in ‘eigendom van de lokale omgeving’. Is er
geen sprake van open toegang dan telt de productie van lokale partijen mee als lokaal eigendom van
een of enkele lokale partijen, maar niet als eigendom van de lokale omgeving.









Een project dat 100% eigendom is van een lokale burgercoöperatie is 100% eigendom van de
lokale omgeving. Voorwaarde is dat iedereen lid kan worden van de coöperatie (open lidmaatschap).
Een project dat 50% eigendom is van een lokale burgercoöperatie en 50% van een commerciële
partij van buiten de omgeving, is 50% eigendom van de lokale omgeving.
Een project dat 33% eigendom is van een lokale burgercoöperatie, 33% van lokale agrariërs én
33% van een commerciële partij van buiten de omgeving, is 66% eigendom van de lokale omgeving.
Een zonnepark dat eigendom is van een lokale agrariër of een andere lokale ondernemer, maar
waarbij de brede omgeving niet betrokken is als mede-eigenaar, is geen eigendom van de lokale
omgeving.
Een zonnepark van een gemeente waar de brede omgeving niet betrokken is als mede-eigenaar,
is geen eigendom van de lokale omgeving.

De Participatiecoalitie: “Door een goede samenwerking tussen een bewonerscoöperatie en grondeigenaren kan zelfs 100% lokaal eigendom worden bereikt: wanneer de grondeigenaren niet alleen hun
grond beschikbaar stellen voor de ontwikkeling, maar ook mee ontwikkelen en mede-eigenaar worden
van een wind- of zonnepark”.
[Bron: De Participatiecoalitie Factsheet 50% lokaal eigendom].
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5.4 Informatiebronnen, nulmeting
Informatiebronnen
Informatie over eigenaarschap van energieprojecten wordt verzameld uit openbare bronnen.
 De Lokale Energie Monitor geeft informatie over het eigendom van wind- en zonprojecten
voor zover daar coöperaties of burgercollectieven bij betrokken zijn (coöperatief eigenaarschap, crowdfunding en andere vormen van burgerbetrokkenheid)32.
 Informatie over niet-coöperatieve projecten moet uit openbare (online) bronnen verzameld
worden: de websites van ontwikkelaars of van het project, crowdfundingplatforms, persberichten uit landelijke of regionale media, informatie brochure of informatiememorandum
van het project, nieuwsbrieven e.d.
 Indien nodig moet het nagevraagd worden bij de initiatiefnemers/ projectontwikkelaars.
Nulmeting
 Als er sprake is van eigendom van de lokale omgeving dan is de ervaring dat informatie over
de eigenaren van een project goed vindbaar is. De lokale initiatiefnemers publiceren informatie online, op de website, in nieuwsbrieven en geven doorgaans ook toegang tot achterliggende informatie (brochures, informatiememoranda of andere projectdocumenten).
 Informatie over het eigendom van productie-installaties van lokale ondernemers, agrariërs
of instellingen is soms lastiger te vinden. Het is niet altijd duidelijk welke partij echt eigenaar
is. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een leaseconstructie waarbij een andere partij de installatie in eigendom heeft en beheert, in opdracht van de lokale ondernemer. Dit kan voor
komen bij zonneparken die op het terrein van een waterschap of bedrijf staan en stroom
produceren voor eigen verbruik. Er is voor de nulmeting vanuit gegaan dat de lokale partijen
ook eigenaar zijn. Bij windparken komen dit soort leaseconstructies niet/ minder voor.
 Informatie over het eigendom van productie-installaties gerealiseerd door een niet-lokaal
gevestigde partij is het lastiger te vinden. Vaak is wel duidelijk dat het om een lokale of nietlokale partij gaat, maar zijn de aandeelhouders en de onderlinge verdeling niet in openbare
bronnen terug te vinden. Dit kunnen Nederlandse of buitenlandse investeringsfondsen zijn.
Dit is soms te herleiden uit de inschrijving van de project BV bij de kamer van koophandel,
maar soms staan daar alleen persoonsnamen zonder verwijzing naar het bedrijf of instelling
die de eigenaar is. Bij een aantal windparken was het lastig om vast te stellen welk aandeel
toegerekend moest worden aan de lokale omgeving, omdat niet te achterhalen was welk
aandeel lokale agrariërs in het geheel hadden. Dit is voor de nulmeting niet nagevraagd bij
de initiatiefnemers.

5.5 Advies, verbeterpunten
[..]

32

Rollen: als initiatiefnemer, ontwikkelaar, mede-eigenaar, vertegenwoordiger van crowdfunding of beheerder van
een omgevingsfonds.
ASISEARCH/ Bosch & van Rijn –Definitief |30

Monitor participatie hernieuwbare energie op land
Leidraad Monitor Ontwerp

6| Projectparticipatie: Financiële participatie zonder eigendom
6.1 Algemeen

Deze participatievariant omvat alle vormen van financiële participatie van de omgeving waarbij
geen sprake is van mede-eigendom.
De database bevat de volgende basisinformatie per project.
Indicator: Financiële participatie geen eigendom omgeving
Informatie
Fin. participatie

Publiek fonds

Inhoud (toelichting)

Deelnemers omgeving (burgers, bedrijven)
[Ja/ nee]
Deelnemers buiten de omgeving
[Ja/ nee]
Via crowdfunding platform
[Ja/ nee]
Naam platform
Betrokkenheid van een burgercoöperatie
[Ja/ Nee]
Naam coöperatie
Uitgevende instelling

Deelname overheid, publiek fonds
[Ja/ nee]
Participatievorm

anders dan als eigenaar, bijvoorbeeld als
belangenbehartiger.
De eigenaar van de installatie. Bijvoorbeeld de Project B.V., ontwikkelaar of cooperatie-eigenaar

Participatie met aandelen (eigendom),
(obligatie)lening, garantstelling

6.2 Toelichting, definities
(Individuele ) financiële participatie particulieren zonder eigenaarschap
Kenmerk: individueel, risicodragend33
Omwonenden nemen risicodragend deel aan een project met obligaties. De deelnemers verstrekken een obligatielening, meestal achtergesteld, aan de projecteigenaar. Ze zijn daarmee
medefinancier, maar geen mede-eigenaar. Ze hebben geen zeggenschap over het project, tenzij
dit anders is afgesproken. Bij obligaties (achtergestelde leningen) wordt rente ontvangen op de
inleg. In de praktijk wordt dit type financiering vaak met een crowdfunding platform georganiseerd waarbij de belangen van de participanten worden behartigd door een stichting of in sommige gevallen een coöperatie34.

Participatiewaaier: Financiële deelneming. De Participatiewaaier rekent ook deelname met aandelen en certificaten van aandelen tot de categorie ‘Financiële deelname’. Ons voorstel is om deze vormen te beschouwen als eigendom; in deze monitor is participatie met aandelen en certificaten ondergebracht bij ‘mede- eigendom’. Hierover is
nog wel discussie te voeren omdat het afhankelijk is van de mate waarin de deelnemers ook zeggenschap hebben.
34 In deze rol functioneert een coöperatie als belangenvertegenwoordiger, niet als eigenaar/ aandeelhouder.
33
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Financiële participatie van een overheid, publiek energiefonds
Kenmerk: publiek, risicodragend35
Een overheid of publiek energiefonds van een gemeente of provincie participeert in een project.
Het fonds kan aandeelhouder zijn in de B.V. (door inbreng eigen vermogen, eigendom en zeggenschap), verstrekker van een (achtergestelde) lening (vreemd vermogen, geen eigendom en
zeggenschap) of garantsteller.
Hier is geen sprake van directe participatie van omwonenden en daarmee ook niet van zeggenschap. Wel van (zeer) indirecte vertegenwoordiging van de omgeving via democratische besluitvormingsorganen van de provincie of gemeente die eigenaar zijn van het fonds.
Crowdfundingplatform
Een gespecialiseerd platform organiseert de financiering door het samenbrengen van geldvragers en een groot aantal geldgevers.36
Energiecoöperatie
Zie definitie onder 5: mede-eigendom. In deze participatievariant is de coöperatie niet betrokken als mede-eigenaar, maar wijst de coöperatie haar leden op de mogelijkheid om mee te doen
met de crowdfunding actie van de projecteigenaren. In sommige gevallen zijn de deelnemers lid
van de coöperatie die de belangen van participanten kan vertegenwoordigen.
Uitgevende instelling
De instelling die de aandelen of obligaties uitgeeft of dit van plan is te doen37. Dit is meestal de
projecteigenaar, een BV waar de productie-installatie is ondergebracht.
Betrokkenheid van een burgercoöperatie
Voor een goed begrip van de aard van de participatie is het van belang om goed zicht te hebben op de rol van een energiecoöperatie bij een wind- of zonproject. In de praktijk worden
participatievormen met en zonder eigendom met elkaar verward, zeker als er een coöperatie
betrokken is.
 De coöperatie kan zelf (mede-)eigenaar zijn van het wind- of zonnepark. In dat geval kunnen de leden financieel participeren door een lening te verstrekken aan de coöperatie die
dit als eigen vermogen inbrengt in de project BV; deze vorm is onderdeel van de participatievariant ‘mede-eigendom’.
 Het komt daarnaast regelmatig voor dat de bredere omgeving ook de mogelijkheid krijgt
om financieel te participeren met obligaties. Deze obligaties geven zelf geen deelnamerecht; er geen sprake van mede-eigendom en zeggenschap. In dit geval is er dus ook
sprake van ‘financiële participatie zonder eigendom’. Als deze participanten lid zijn van
de coöperatie dan hebben ze via die route wel zeggenschap over het project. Deze hybride vormen van financiële participatie komen steeds vaker voor.
Participatiewaaier: Financiële deelneming. De Participatiewaaier rekent participatie van een publiek (provinciaal)
fonds tot dezelfde categorie als deelname van omwonenden door crowdfunding (obligatielening). Daar is iets voor te
zeggen omdat in beide gevallen geen sprake van direct zeggenschap. In deze monitor zijn beide vormen als aparte
varianten onderscheiden.
36 Definitie website Autoriteit Financiële Markten (AFM): Crowdfunding is het investeren met of uitlenen van relatief
kleine bedragen door een grote groep investeerders (geldgevers) aan particulieren of ondernemingen (geldvragers)
via een doorgaans online platform (crowdfundingplatform). Crowdfundingplatformen brengen geldvragers en geldgevers samen. Er zijn verschillende verschijningsvormen, waarvan crowdfunding via het uitlenen van geld (loan based)
en investeren in bedrijven (equity based) onder het toezicht van de AFM vallen.
37 Definitie website Autoriteit Financiële Markten (AFM).
35
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In een derde rol informeert een coöperatie de omgeving over de mogelijkheid om financieel te participeren in een project, maar is deze zelf niet formeel betrokken bij de uitgifte
van de obligaties en heeft deze ook geen zeggenschap over de productie-installatie.
Tenslotte, kan een coöperatie ook optreden als belangenbehartiger van de participanten
(obligatiehouders). De coöperatie is niet actief betrokken bij de uitgifte van de obligaties
en heeft geen zeggenschap over de productie-installatie.

Zie verder de opmerking bij de nulmeting.

6.3 Indicatoren
De monitor telt het aantal projecten waarbij sprake is van financiële participatie zonder eigendom.
De productie van deze projecten wordt vervolgens voor alle projecten opgeteld tot een landelijk
totale productie van projecten met deze participatievariant (kWh per jaar).
Het landelijke totaal wordt vergeleken met de totale productie van alle gerealiseerde projecten
in het betreffende jaar (per jaar en cumulatief) en uitgedrukt in procenten van de totale productie (%), voor respectievelijk zon en wind.
De monitor maakt geen onderscheid naar typen financiers en er vindt geen toerekening plaats
van de productie (kWh per jaar) van de projecten naar typen financiers van het project, zoals
dat wel wordt gedaan voor eigendom.
Opmerkingen:
Er is in de nulmeting geen rekening gehouden met verschillen tussen financiële participatie in
projecten. In de praktijk varieert bijvoorbeeld de omvang van de financiële participatie van de
omgeving (crowdfunding) sterk: van 1% tot 50% van het totale investeringsbedrag. In het laatste
geval is de omgeving veel actiever betrokken dan in het eerste geval. Dat verschil is momenteel
niet zichtbaar in de indicator voor financiële participatie zonder eigendom.
Ook wordt geen rekening gehouden met het moment (de projectfase) waarop de omgeving financieel participeert en daarmee met het risico dat ze bereid zijn te lopen. Stappen ze vroeg in
een project in dat is het risico hoger (en doorgaans ook het rendement).
Dit kan in een volgende monitoringronde nog aangescherpt worden.

6.4 Informatiebronnen, nulmeting
Informatiebronnen
Informatie over de financiële participatie van de omgeving in energieprojecten moet verzameld
worden uit openbare bronnen.
 De Lokale Energie Monitor geeft informatie over crowdfunding bij zonprojecten op daken
(gebouwgebonden) en grondgebonden zonprojecten als er sprake is van een duidelijke lokale binding.
 Informatie over andere wind- en zonprojecten moet uit openbare (online) bronnen verzameld worden: de websites van ontwikkelaars of van het project, crowdfundingplatforms,
persberichten uit landelijke of regionale media, informatie brochure of informatiememorandum van het project, nieuwsbrieven e.d.
 Indien nodig moet het nagevraagd worden bij de initiatiefnemers/ projectontwikkelaars.
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Nulmeting
 Informatie over crowdfunding bij duurzame energieprojecten is goed vindbaar in openbare
bronnen. Dat is begrijpelijk omdat de initiatiefnemer, al dan niet met tussenkomst van een
crowdfundingplatform, participanten moet werven en dus actief naar buiten treedt.
 Op website van de crowdfundingplatforms is alle informatie over projecten te vinden, ook
van projecten waarvan de funding al is afgerond.
 Als de financiële participatie/ crowdfunding door de eigenaar-initiatiefnemer zelf wordt georganiseerd, dan is de informatie van projecten waarvan de financiering rond is, niet altijd
meer openbaar te vinden. In dat geval is wel bekend dat er sprake is van financiële participatie maar niet hoeveel financiering door crowdfunders is aangedragen.
 Als een lokaal burgercollectief of -coöperatie betrokken is bij de crowdfunding dan is de
informatie goed vindbaar online, op de website van de coöperatie, het crowdfundingplatform, in nieuwsbrieven die doorgaans ook toegang geven tot achterliggende informatie
(brochures, informatiememoranda of andere projectdocumenten). Het is niet altijd duidelijk
of het ge-crowdfunde bedrag als eigen vermogen wordt ingebracht of als vreemd vermogen
(obligaties). In het eerste geval telt het project mee als ‘mede-eigendom/ financiële participatie met eigendom’. In het tweede geval zou het project ook meetellen als ‘financiële participatie zonder eigendom’. In de praktijk komen ook steeds vaker hybride vormen van financiële participatie voor, waarbij ledenkapitaal, obligatieleningen via crowdfunding, e.d.
Bij de uitvoering van de nulmeting is de toerekening niet consistent verwerkt voor zon en
windprojecten. Dit is een verbeterpunt voor de monitor.
o Voor de zonprojecten is ervoor gekozen om voor de participatievariant ‘financiële
participatie zonder eigendom’ (crowdfunding met obligaties) alleen projecten mee
te rekenen als er geen sprake was van mede-eigendom van de omgeving. Alle projecten met mede-eigendom die daarnaast ook de bredere omgeving in de gelegenheid stellen om financieel te participeren via crowdfunding zijn dus niet meegerekend in de indicator ‘financiële participatie zonder eigendom’. Deze hybride participatie en financieringsvormen, combinaties van met en zonder eigendom, komen
nog relatief weinig voor bij zonprojecten, maar de verwachting is dat dit in de toekomst vaker gaat voorkomen.
o Bij de windprojecten is de crowdfunding wel meegerekend in de indicator ‘financiele participatie zonder eigendom’, ook als er sprake is van mede-eigendom van de
omgeving. Deze hybride financieringsvormen, met en zonder deelnamerecht, komen bij windprojecten vaker voor dan bij zon.

6.5 Advies, verbeterpunten
Het is wenselijk om specifieker te kijken naar verschillen tussen projecten met deze vorm financiële participatie. Zo is er nu geen verschil te zien tussen projecten waaraan de omgeving veel
of juist weinig financieel bijdraagt; ze tellen allemaal evenveel mee in de indicator ‘financiële
participatie zonder eigendom’.
In de nulmeting zijn niet alle projecten consistent toegerekend. Dit geldt voor de situaties van
hybride vormen van financiering, waarbij financiering met eigendom gecombineerd wordt met
financiering zonder eigendom door een andere groep deelnemers. Zo zijn de zon-projecten met
hybride financiering niet meegeteld als financiële participatie zonder eigendom, bij wind is dat
wel gebeurd.
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7|Projectparticipatie: Omgevingsfonds, omwonendenregeling
7.1 Algemeen
Deze participatievariant heeft betrekking op de mate waarin opbrengsten ten goede komen aan
de omgeving via een omgevingsfonds, een omwonendenregeling, lokaal stroomaanbod of op
andere wijze.
De database bevat de volgende informatie over de projecten.
Indicator: Omgevingsfonds (baten collectief)
Omgevingsfonds

Informatie
Omgevingsfonds [Ja/ nee]

Inhoud (toelichting)

Type bijdrage

Eenmalig/ jaarlijks

Omvang van de bijdrage conform gedragscode Ja/ nee

Gedragscode Wind op Land
(0,50 euro per MWh per jaar)

Fondsbeheerder

Lokale stichting, coöperatie, dorpsvereniging, omgevingsraad, gemeente, anders
Bijvoorbeeld: maatschappelijk, duurzaam, nieuwe projecten

Bestemming van het fonds, doel bestedingen

Indicator: Omgevingsregelingen (baten individueel)
Omwonendenregeling

Informatie
Lokale stroom aanbod [Ja/ nee]
Andere omwonendenregeling
[Ja/ nee]

Inhoud (toelichting)
Via de tussenkomst van een energieleverancier, aanbod met korting voor direct
omwonenden
Bijvoorbeeld zonnepanelen met korting
voor de omgeving, e.d

7.2 Toelichting, definities
Omgevingsfonds (collectieve baten)
Een deel van de opbrengsten komt ten goede aan maatschappelijke doelen in de omgeving,
zoals een sportclub of wijkvereniging38. De meeste windontwikkelaars houden zich aan de Gedragscode voor Wind op land (richtbedrag (0,40-0,50 EUR/MWh per jaar). De Gedragscode Zon
op land beveelt een omgevingsfonds aan, maar geeft geen richtlijn voor de omvang van de bijdrage. In de praktijk worden dit soort fondsen beheerd door een lokale coöperatie of stichting,
een dorp -of bewonersvereniging of een omgevingsraad. Het geld kan ook gestort worden in
een fonds van een gemeente39.

38
39

Participatiewaaier: omgevingsfonds (collectief)
Lokale Energie Monitor 2019 (p11).
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Omwonendenregeling (individuele baten)
Direct omwonenden ontvangen voordeel, bijvoorbeeld in de vorm van verduurzaming van hun
woning of korting op groene stroom.
Opmerking: Een omwonendenregeling is niet gelijk aan compensatie voor planschade, in de
vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak als gevolg
van schade door het project (zoals de waardedaling van een woning). Planschade is wettelijk
vastgelegd en wordt niet gezien als financiële participatie van de omgeving40.
Lokale stroomaanbod (individuele baten)
De eigenaar van het project biedt de stroom aan, aan de omgeving. Dit kan alleen met tussenkomst van een vergunninghoudende energieleverancier (of met een ontheffing onder de experimenteer amvb). Dit is een bijzondere vorm van een omwonendenregeling.

7.3 Indicator

De monitor telt het aantal projecten met een omgevingsfonds.
De monitor telt de productie (kWh per jaar) van de projecten met een omgevingsfonds op tot
een landelijk totaal (kWh per jaar). Het landelijke totaal wordt uitgedrukt in procenten (%) van
de totale productie van alle gerealiseerde projecten in het betreffende jaar voor respectievelijk
wind en zon. Gekeken wordt naar de gerealiseerde productie in een specifiek jaar en cumulatief
voor alle gerealiseerde projecten.
Idem voor projecten met een omwonendenregeling.

7.4 Informatiebronnen, nulmeting
Informatiebronnen
 Informatie over de omgevingsfondsen en omwonendenregelingen in energieprojecten
wordt verzameld uit openbare bronnen.
Nulmeting
 De ervaring is dat informatie over omgevingsfondsen en omwonendenregelingen voor de
zonneparken lastig te vinden is in openbare online bronnen. Aangenomen is dat er geen
sprake is van een omgevingsfonds en/ of omwonendenregeling als daar niet in het openbaar
over is gecommuniceerd. met de kanttekening dat het denkbaar is dat er wel afspraken met
omwonenden zijn gemaakt maar dat dit niet openbaar bekend is gemaakt. Voor windparken
bleek deze informatie gemakkelijker vindbaar in openbare bronnen.
 Informatie over een lokaal stroomaanbod van een wind- of zonnepark is lastig vindbaar in
openbare bronnen.

7.5 Advies, verbeterpunten
[…]

40

Participatiewaaier (p5).
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8| Projectparticipatie: procesparticipatie in projecten
8.1 Algemeen
Deze participatievariant gaat over betrokkenheid van de omgeving in het proces, de ontwikkeling en exploitatie van een project.
Indicator: procesparticipatie in het project41
Informatie
Aard procesparticipatie
[wettelijk/ bovenwettelijk]

Aanvullende informatie:

Afspraken vastgelegd
[Ja/ nee]

Toelichting
Wettelijk standaard: wettelijke vereiste inspraakmomenten conform ruimtelijke ordening/ omgevingswet.
Bovenwettelijk: extra maatregelen zoals informatiebijeenkomsten, inloopavonden, keukentafelgesprekken, ontwerpsessies.
Initiatief/voorbereiding, ontwikkelingsfase.
Ook in de exploitatiefase kan de omgeving een
rol spelen, bijvoorbeeld in het beheer.
Bijvoorbeeld via een omgevingsraad, wijk- of
dorpsverenigingen, gebiedstafels, lokale cooperatie, anders
Bijvoorbeeld in een Participatieplan, omgevingsovereenkomst, participatieverslag.

Kwaliteit proces beoordeeld door bevoegd gezag
[Ja/ nee]

Omgevingsovereenkomst: een goed proces is
een transparant, open en eerlijk proces, omgeving vanaf begin betrokken.

Inspraak omgeving in vorm projectparticipatie
[Ja/ Nee]
Inspraak omgeving locatiekeuze
[Ja/ nee]
Inspraak omgeving landschappelijke
inpassing
[Ja/ nee]

Natuur/ biodiversiteit,
landschappelijke inpassing,
functiecombinatie

Betrokkenheid omgeving in verschillende projectfasen
Georganiseerde inspraak
[Ja/ nee]

Ontwikkelaar conformeert zich aan
Gedragscode Wind op land/ Gedragscode Zon op Land42
[Ja/ nee]

8.2 Toelichting, definities
Procesparticipatie in het project
Inhoudelijke betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwikkelen van een project, gericht
op besluitvorming , randvoorwaarden, etc43. De initiatiefnemer doorloopt samen met de
41

Indicatoren o.a ontleend aan onderzoek Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) .
Gedragscode Zon op land, 2019.
43 Algemene definitie procesparticipatie in de RES Handreiking (begrippen V7.9). Deze voegt procesparticipatie in
beleidfase en procesparticipatie in een project samen: inhoudelijke betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwikkelen van beleid, strategie, visie of een project, gericht op besluitvorming , randvoorwaarden, etc.
42
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omgeving een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie.
Hieruit volgen afspraken over het ontwerp van het energieproject, over de ruimtelijke inpassing
en/of over financiële participatie en opbrengsten voor de omgeving44. De omgeving is in ieder
geval betrokken in de voorbereidende en ontwikkelfase, en mogelijk ook in de exploitatiefase,
bijvoorbeeld in het beheer van het wind- of zonnepark.
Definitie in de omgevingswet:
Het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Met belanghebbende bedoelt de wet burgers,
vertegenwoordigers van bedrijven, professionals en maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden45.
Wettelijk/ bovenwettelijk
De Wet ruimtelijke ordening (Wro, later: omgevingswet) stelt een aantal vormen van procesparticipatie verplicht. Zo is standaard voorzien in een aantal informatiebijeenkomsten, inspraakmomenten en mogelijkheden voor zienswijzen op een ontwerpvergunning. Daarnaast zijn er bovenwettelijke vormen van participatie mogelijk. Het Klimaatakkoord, de gedragscodes voor wind
en zon en handreiking over participatie doelen op deze bovenwettelijke vormen van procesparticipatie.
Het wel/ niet aanwezig zijn van bovenwettelijke vormen van procesparticipatie is de belangrijkste grondslag voor de ‘indicator procesparticipatie in projecten’.
Participatieplan
Een participatieplan is een document waarin per projectfase van een wind- en zonnepark staat
welke instrumenten worden ingezet in het kader van de samenwerking tussen overheden, de
ontwikkelaar en de omgeving bij een windpark46.
Er zijn twee betekenissen van het begrip participatieplan in omloop.
1. Een participatieplan voor de fase van de projectvoorbereiding en vergunningverlening.
De Gedragscode Wind op Land doelt op dit type. Het geeft zicht op procesparticipatie in
het project.
2. Een participatieplan voor de fase waarin nog geen locatie en ontwikkelaar voor een project bekend zijn. Dit betreft een participatieplan voor procesparticipatie in de beleidsfase (zie verder onder hoofdstuk 9).
Het opstellen van een participatieplan is nog niet verplicht en heeft voor een ontwikkelaar geen
directe juridische binding47. Een participatieplan wordt een indieningsvereiste voor een omgevingsvergunningaanvraag onder de Omgevingswet (per 2021). Het bevoegd gezag kan als voorwaarde stellen dat initiatiefnemers een participatieplan opstellen.
Opmerking: Op dit moment is het wel/ niet aanwezig zijn van een participatieplan een indicator
dat er aandacht is voor bovenwettelijke vormen van (proces)participatie. Zodra het een indieningsvereiste wordt voor een omgevingsvergunningaanvraag onder de Omgevingswet (per
Participatiewaaier.
Website Aan de slag met de Omgevingswet: Participatie in de Omgevingswet.
46 Handleiding voor Participatieplan (2015). Gedragscode Wind op Land (NWEA en anderen, 2016). De Handleiding
Participatieplan onderscheidt 28 verschillende participatie-instrumenten waaronder: communicatie en informatievoorziening, inspraak en advies bij opstellen van het participatieplan, klankbordgroep/adviesgroep, klachtenloket
windenergie, ontwerpateliers.
47 Handleiding voor participatieplan (2015).
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2021), verdwijnt het wel/ niet beschikbaar zijn van een participatieplan als onderscheidend criterium. In dat geval wordt de inhoud van het plan bepalender om een beeld te vormen van de
invulling van procesparticipatie.
Omgevingsovereenkomst
Het Klimaatakkoord is vastgelegd dat afspraken over omgevingsparticipatie moeten worden
vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan wordt er een projectplan gemaakt
waarin wordt beschreven hoe binnen het project de participatie optimaal wordt ingericht48. Het
bevoegd gezag (gemeente of provincie) beoordeelt of het proces goed doorlopen is en of de
omgeving in voldoende mate betrokken is49. Dit type overeenkomst is een nieuw instrument dat
nog geen wettelijke grondslag kent, maar waarschijnlijk in de omgevingswet wordt vastgelegd50.
Gedragscode Zon op Land over procesparticipatie
Procesparticipatie is één van de drie leidende principes van de gedragscode voor zonneparken (naast: meerwaarde omgeving, oorspronkelijk grondgebruik):
Wat de wensen ten aanzien van een park zijn is iets wat van geval tot geval verschillend zal
zijn. De sector zal werken met een op het project afgestemde vorm van procesparticipatie.
Bij ieder project denken de stakeholders inclusief bewoners uit de omgeving vanaf het begin
mee over de locatie, vormgeving en ontwikkeling van het beoogde zonneveld.
Bron: Gedragscode Zon op Land.

8.3 Indicator

De monitor telt het aantal projecten waarbij sprake is van bovenwettelijke vormen van procesparticipatie. De monitor telt de productie (kWh per jaar) van deze projecten en telt dit op tot
een landelijk totaal (kWh per jaar). Het landelijke totaal wordt uitgedrukt in procenten van de
totale productie van alle gerealiseerde projecten in het betreffende jaar (%).
Gekeken wordt naar de gerealiseerde productie in een jaar en vervolgens cumulatief naar de
productie van alle gerealiseerde projecten waarbij sprake is van bovenwettelijke vormen van
procesparticipatie.

8.4 Informatiebronnen, nulmeting
Informatiebronnen
Informatie over procesparticipatie in projecten wordt verzameld uit openbare bronnen.


De Ruimtelijke Onderbouwing bij de vergunningaanvraag geeft informatie over de invulling
van participatie in een apart hoofdstuk participatie of de paragraaf maatschappelijke uitvoerbaarheid. De ruimtelijke onderbouwing is openbaar vindbaar.

Klimaatakkoord over omgevingsparticipatie.
Participatiecoalitie Factsheet 50% eigendom van de lokale omgeving.
50 Verzoek Motie Nooren 28 januari 2020 Invoeringswet Omgevingswet: Constaterende, dat de regering nog geen
richtinggevende uitspraken heeft gedaan over de eisen die worden gesteld aan participatie, verzoekt de regering
om in het Invoeringsbesluit Omgevingswet een regeling op te nemen die ervoor zorgt dat er een plicht ontstaat voor
gemeenten, provincies en waterschappen om het participatiebeleid op te stellen waarin vastgelegd wordt hoe participatie wordt vormgegeven en welke eisen daarbij gelden en dit participatiebeleid vast te stellen door respectievelijk
gemeenteraad, provinciale staten en het algemene bestuur van het waterschap, en te bevorderen dat de medeoverheden hier zo snel mogelijk mee beginnen, liefst voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet”. kst-34986-AA
48
49
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Een Participatieplan geeft zicht op de invulling van procesparticipatie. Initiatiefnemers geven aan wat ze van plan zijn of gedaan hebben in het participatieproces. De participatieplannen zijn vaak niet openbaar vindbaar, mogelijk omdat nog het geen verplichting is. Een participatieplan geeft zicht op de stand van zaken vóór de vergunningaanvraag. Wat er gebeurt
na de aanvraag blijft buiten beeld.
Soms is een participatieverslag beschikbaar waarin de initiatiefnemer aangeeft op welke
manier de omgeving betrokken is. Een aantal gemeenten stelt een verslag verplicht in een
beleidskader51.
Overige openbare bronnen zijn: websites van het project, ontwikkelaars, persberichten in
regionale media, e.d.

Nulmeting
 In de praktijk bleek het bewerkelijk en tijdrovend om informatie over procesparticipatie voor
de onderzochte projecten te verzamelen en analyseren. Vaak moest vrij intensief gezocht
worden naar de relevante stukken, bijvoorbeeld in de online archieven van gemeenten. Het
was niet haalbaar om dat voor alle projecten te doen (binnen het tijdsbestek van het onderzoek).
 Er is voor gekozen om de informatie steekproefsgewijs te verzamelen. Hiermee kon wel een
globaal beeld gevormd worden voor specifieke categorieën, zoals bijvoorbeeld voor zonneparken van waterschappen of lokale bedrijven, grootschalige wind- of zonneparken van ontwikkelaars of solitaire turbines van agrariërs.
 De aandacht is primair uitgegaan naar of er wel/ geen sprake was van bovenwettelijke procesparticipatie.
 Voor de windparken bleek de informatie over procesparticipatie (iets) gemakkelijker vindbaar dan voor zonneparken. Mogelijk is dit een gevolg van de maatschappelijke discussies
over windenergie op land en de daaruit volgende inspanningen van initiatiefnemers om de
omgeving actiever te betrekken bij de projectontwikkeling, en van het feit dat de Gedragscode Wind op Land al sinds 2015 voorwaarden stelt aan procesparticipatie in windprojecten.
Voor windenergie op land bleek het uiteindelijk mogelijk om bovenwettelijke vormen van
procesparticipatie te kwantificeren (aantallen projecten). Voor zonneprojecten bleek het
niet mogelijk, omdat de gezochte informatie niet of heel lastig vindbaar was.
 Andere soorten informatie bleken beperkt vindbaar. In een aantal gevallen zijn beredeneerde aannamen gedaan.
 Niet alle informatie over de participatie van de omgeving in het proces is vindbaar in openbare bronnen. In dat geval is dat aangegeven in de database (niet bekend/ onbekend). Dit
betekent ook dat het mogelijk is dat er mogelijk meer heeft plaatsgevonden dan aangegeven
in de database. Zo is het denkbaar dat er keukentafelgesprekken hebben plaatsgevonden
met omwonenden, maar dat hier niet over is gepubliceerd.
 Er is vanuit gegaan dat de omgeving mogelijkheden had tot inspraak over de (financiële)
participatievorm als er een coöperatie betrokken was in het proces.
 Aangenomen is dat er geen sprake is van actieve betrokkenheid van de omgeving in het
proces als er geen informatie over vindbaar is, terwijl er verder wel veel andere informatie
over het project online vindbaar is.

51

Zie Rapport Resultaat nulmeting: Hoofdstuk 5 Beleidskaders en bijlage.
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8.5 Advies, verbeterpunten
[…]
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9| Procesparticipatie in de beleidsfase
9.1 algemeen
Bij deze vorm van participatie gaat het om de manier waarop de omgeving betrokken is bij het
vaststellen van de beleidsdoelen, de kaders en het aanwijzen van zoekgebieden, locaties e.d.
Het beleid, en met name omgevingsbeleid van het bevoegd gezag is bepalend voor de manier
waarop initiatiefnemers omgaan met participatie en uiteindelijk ook voor de acceptatie. Idealiter geeft de participatiemonitor inzicht op de relevante beleidscontext van elk project.

9.2 Toelichting, definities
Participatie in de beleidsvormende fase of beleidsparticipatie is gericht op het betrekken van
de omgeving bij het beleidsvormende proces. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van inspraak
tijdens het vormen van beleid, zoals het vaststellen van duurzame ambities voor de regio en het
aanwijzen van zoekgebieden waar opwek gaat plaatsvinden52. Het gaat over inhoudelijke betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwikkelen van beleid, strategie, visie gericht op besluitvorming, randvoorwaarden, etc 53.

9.3 Indicator
Er zijn nog geen indicatoren voor deze vorm van beleidsparticipatie ontwikkeld.
Dit kunnen zijn:
 wel/ geen beleids(kader) vastgesteld door het bevoegd gezag.
 wel/ geen locaties vastgesteld door het bevoegd gezag
 wel/ geen actieve betrokkenheid van de omgeving in het beleidsproces, bijvoorbeeld
uitgedrukt in wettelijk of bovenwettelijke inspraakprocedures.

9.4 Informatieverzameling, nulmeting
Om een goed in beeld te krijgen van deze vorm van participatie is een analyse nodig van de
beleidscontext van alle projecten bij alle 355 gemeenten, 30 RES-regio’s en 12 provincies. Hierbij
moet dan rekening gehouden worden met een vertragend effect. De beleidscontext van de voorbereiding- en ontwikkelfase van projecten is namelijk het meest relevant voor het projectverloop. Dat betekent dat je voor gerealiseerde projecten naar de beleidscontext van een aantal
jaren geleden moeten kijken, om te zien in hoeverre dit het projectverloop heeft bepaald. Invloed van het RES proces op projectparticipatie (en acceptatie) in nieuwe projecten zal over een
paar jaar zichtbaar worden.
Dit is lastig uitvoerbaar (bewerkelijk, tijdrovend), mede omdat een toegankelijk en compleet
overzicht van de relevante beleidskaders voor wind en zon van alle relevante bevoegd gezagen
ontbreekt54. Feitelijk is er behoefte aan een aparte ‘Beleidsmonitor beleidskaders wind en zon
op land’. Het samenstellen daarvan valt buiten de scope van deze participatiemonitor.
Handreiking participatie in duurzame energieprojecten, website klimaatakkoord, 2020.
procesparticipatie in de RES Handreiking (begrippen V7.9) voegt procesparticipatie in beleidfase
en project samen: inhoudelijke betrokkenheid van belanghebbenden bij het ontwikkelen van beleid, strategie, visie
of een project, gericht op besluitvorming , randvoorwaarden, etc.
54
RVO heeft in 2014 een analyse gedaan van afwegingskaders grondgebonden zon en in 2018 voor beleidkaders zon
in de provincies. Sinds die tijd is het aantal specifieke beleidskaders voor wind- en zonneparken sterk toegenomen.
52

53 Algemene definitie
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Nulmeting
Voor de nulmeting is ervoor gekozen om aan de hand van een aantal representatieve cases een
globale kwalitatieve analyse uit te voeren. Zie rapport: Monitor Participatie hernieuwbaar op
land: Nulmeting 2020 (juni 2020), hoofdstuk 5 Beleidskaders.

9.5 Advies/ verbeterpunten
Voor de monitoring in de volgende jaren is het belangrijk om de beleidscontext beter in beeld
te krijgen en actief te volgen. Het advies is om ook de beleidscontext van alle gemeenten jaarlijks
te monitoren. Dat valt buiten de scope van deze participatiemonitor en kan het beste in de vorm
van een beleidsmonitor uitgewerkt worden. De informatie uit de beleidsmonitor kan dan vervolgens gebruikt worden met deze participatiemonitor.

Een totaaloverzicht ontbreekt. Er is daarnaast wel wat casuïstiek. Zo geeft Lokale Energie Monitor elk jaar een aantal
voorbeelden van beleidskaders waar coöperaties mee te maken hebben of aan hebben bijgedragen.
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10| Acceptatie
10.1 algemeen
Participatie in duurzame energieprojecten is mede gericht op het verkrijgen van zo breed mogelijk acceptatie en draagvlak van een project door de omgeving. Door de acceptatie in projecten
te meten kan de Participatiemonitor op termijn mogelijk ook meer zicht geven op de relatie
tussen participatie en acceptatie, ofwel op de vraag: leidt participatie inderdaad tot meer acceptatie van projecten?
In deze monitor gaat de aandacht primair uit naar acceptatie van en draagvlak voor concrete
projecten. Acceptatie van beleid van het bevoegd gezag draagt bij aan acceptatie van projecten,
maar valt buiten de scope van deze monitoring. Zie hoofdstuk 9 over beleid.
Indicatoren: acceptatie van het project
Maatschappelijk debat

Informatie
Signalen weerstand in de lokale media/
media aandacht
Ja/ nee

Inhoud, toelichting
Berichtgeving over lokale project geeft
beeld van overwegend positieve/ negatieve houding van de omgeving.

Georganiseerde weerstand omgeving
Ja/ nee
Politieke discussie in de gemeenteraad
Ja/ nee
Vergunningenprocedure

Aantal zienswijzen bij de publicatie van de
ontwerpbeschikking
Beroepsprocedure gestart
Ja/nee

10.2 Toelichting, definities
Acceptatie
Het als legitiem aanvaarden van een keuze of ontwikkeling (bijvoorbeeld beleidplan of project)
zonder hier noodzakelijkerwijs voorstander van te zijn55.
Draagvlak
Een positieve houding of steun ten opzichte van een doel, principiële keuze of concreet besluit56.
Weerstand
Het ontbreken van acceptatie of draagvlak57.
Signalen weerstand/ media-aandacht
De lokale media berichten vaak over projecten in de omgeving. Is er weerstand of geeft een
project aanleiding tot discussie, dan blijkt dat uit de berichtgeving. Andersom geldt dat in mindere mate: als er geen berichten zijn over het project dan is er niet perse sprake van acceptatie.
RES Handreiking, begrippenlijst V7.9
RES Handreiking, begrippenlijst V7.9
57
Geen definitie gevonden in andere bronnen.
55
56

ASISEARCH/ Bosch & van Rijn –Definitief |44

Monitor participatie hernieuwbare energie op land
Leidraad Monitor Ontwerp

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de omgeving en de pers niet of onvoldoende op de hoogte is. Als
er wel uitgebreid over het project bericht is, zonder dat hieruit blijkt dat er sprake is van weerstand, dan zien wij dat als indicatie voor een redelijke mate van acceptatie. Hierbij wordt met
name gekeken naar lokale kranten (online), aantal artikelen (overwegend positief, negatief).
Georganiseerde weerstand
Zijn er veel bezwaren dan zien we dat burgers zich doorgaans op enige moment organiseren om
de realisatie van een project in hun omgeving te voorkomen. Dit kan informeel met bijvoorbeeld
een groep op Facebook, een petitie, maar ook een stichting die opgericht wordt tegen het betreffende initiatief. De aanwezigheid van georganiseerde groepen zien wij als indicatie voor
weerstand, ofwel het ontbrekend van acceptatie bij groepen in de omgeving.
Aantal zienswijzen op de vergunning
Belanghebbenden hebben de wettelijke mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op de ontwerp vergunning. Het ontwikkelproces is dan al vergevorderd, de plannen liggen zo goed als
vast. Zijn er veel zienswijzen dan is dat een indicatie voor ontbrekende acceptatie van de plannen bij een deel van de omgeving.
Beroep
Belanghebbenden hebben de wettelijke mogelijkheid om beroep aantekenen tegen de definitieve vergunning. Zij kunnen beroep instellen bij de Rechtbank of de Raad van State (in veel
gevallen wordt de coördinatieprocedure toegepast en is er een directe gang naar de Raad van
State). Wordt er beroep aangetekend dan is dat een sterke indicatie voor ontbrekende acceptatie van de plannen bij een deel van de omgeving.

10.3 Indicator
De vier indicatoren (of variabelen: signalen weerstand, georganiseerde weerstand, zienswijzen,
beroep) geven samen een indicatie van de intensiteit van weerstand.
Een project waarover veel discussie ontstaat (en media-aandacht), waar bewoners zich organiseren en een Stichting ProjectX Nee! oprichten, dat veel zienswijzen oplevert bij de ontwerpvergunning en waar uiteindelijk een gang naar de Raad van State volgt, scoort hoog op weerstand
en laag op de acceptatieschaal. Een project dat in positieve bewoordingen de (lokale) pers haalt
met weinig zienswijzen en zonder gang naar de rechter scoort laag op weerstand en hoog op
acceptatie.

10.4 Informatiebronnen, nulmeting
Informatieverzameling
Informatie over acceptatie, weerstand of draagvlak van projecten wordt verzameld uit openbare
bronnen. Dit zijn:
 persberichten in regionale kranten
 websites van de ontwikkelaars, websites, nieuwsbrieven, social media berichten van georganiseerde tegenstanders
 gemeenteraadverslagen, besluiten en berichtgeving daarover
 de zienswijzen bij (ontwerp)vergunning en reactienota’s van het bevoegd gezag
 de uitspraak van beroepsprocedures bij de rechtbank of Raad van State.
 andere bronnen zoals draagvlakonderzoek (indien uitgevoerd)
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Nulmeting
 De mate van acceptatie is niet voor alle projecten op projectniveau gekwantificeerd. Op basis van een beperkte steekproef is een globaal beeld geschetst van de acceptatie van zonneparken.
 Met openbare bronnen, vooral berichtgeving in de lokale pers, blijkt het goed mogelijk om
een beeld te vormen van de mate van weerstand of acceptatie van projecten.
 Zeker als een project aanleiding tot discussie geeft in de omgeving dan is dat openbaar zichtbaar. Georganiseerde tegenstanders maken zich openbaar bekend. De naam van de organisatie is te vinden in de lokale media en de groep is zichtbaar via eigen mediakanalen (website, nieuwsbrieven, facebook). Deze informatie is redelijk snel vindbaar (online).
 Informatie over de zienswijzen blijkt lastiger te achterhalen. Daarvoor moet in de gemeentelijke archieven gedoken worden en die zijn niet altijd even toegankelijk.
 Informatie over een eventuele rechtsgang is snel vindbaar; de uitspraken zijn openbaar en
de pers bericht erover. In de uitspraak is de voorgeschiedenis te volgen en de aard van de
bezwaren.
Zie verder hoofdstuk 6 van het rapport: Monitor Participatie hernieuwbaar op land: Nulmeting
2020 (juni 2020).

10.5 Advies, verbeterpunten
[…]
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BIJLAGE Overzicht rapportages, monitors, databronnen
In de ontwerpfase van participatiemonitor is een verkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op
de relevantie van diverse informatiebronnen en de samenhang van de participatiemonitor met
andere monitoringrapportages. Deze bijlage vat de resultaten van deze verkenning samen. Relevante bronnen zijn elders in deze Leidraad genoemd.
Voortgangsmonitor Klimaatbeleid (jaarlijks)
Het kabinet onderzoekt regelmatig of met het klimaatbeleid de doelen uit de Klimaatwet worden gehaald. Dit wordt vastgesteld in verschillende documenten, zoals de Klimaat- en energieverkenning (KEV) en de Klimaatnota. De KEV laat niet zien wat het gevolg van een enkele maatregel is. Om beleid te kunnen verbeteren wordt daarom een Voortgangsmonitor Klimaatbeleid
uitgevoerd. Vanaf 2020 laat deze monitor zien wat de voortgang van het beleid is. Als er bijvoorbeeld problemen zijn bij het uitvoeren van beleid, staat dit in deze monitor.
Relevantie: Groot. De Voortgangsmonitor Klimaatbeleid maakt gebruik van de resultaten van de
participatiemonitor.
RVO SDE+ projecten in beheer (elk kwartaal)
RVO houdt een overzicht bij van projecten met een SDE beschikking: de projecten in beheer. Dit
overzicht verschijnt elk kwartaal en is zover mogelijk bijgewerkt met gegevens uit de laatste
openstellingronde. De lijst geeft een overzicht van projecten en basisinformatie (locatie, vermogen, beschikte productie, type opstelling (dak, veld, water) en status (gerealiseerd, pijplijn
SDE beschikt). De lijst geeft een vrijwel volledig beeld geeft van alle gerealiseerde wind- en zon
op land projecten en pijplijnprojecten, omdat voor vrijwel alle wind- en zonneparken SDE subsidie wordt aangevraagd58.
Relevantie: Groot. De participatiemonitor maakt gebruik van de projectlijst .
RVO SDE+ pijplijnmonitor (jaarlijks)
RVO stelt jaarlijks een projectenlijst op van initiatieven waarvoor nog geen SDE aanvraag is gedaan (‘vroege pijplijn’). Voor Wind op land is de dataverzameling afgestemd met de Monitor
Wind op Land. Voor zon vindt een uitvraag plaats bij provincies, netbeheerders, projectontwikkelaars en inventarisatie op basis van mediaberichten en andere online uitingen. Deze analyse
fungeert als intern advies voor RVO en EZK om zicht te geven op het verwachte aantal SDE aanvragen. De lijst is niet openbaar.
Relevantie: geen. Informatie is niet openbaar beschikbaar.
RVO SDE+ gerealiseerde productie
RVO houdt een overzicht bij van de gerealiseerde en door CertiQ gecertificeerde productie
(MWh per jaar) van alle beschikte projecten bij. Deze informatie is de basis voor de SDE+ uitkeringen. Deze informatie is alleen beschikbaar op geaggregeerd niveau, niet op projectniveau.
Relevantie: Beperkt, referentie. De informatie dient als referentie voor de participatiemonitor.
RVO Monitor Wind op land (jaarlijks: mei)
De voortgang voor windenergie op land wordt jaarlijks gevolgd door de RVO Monitor Wind op
Land. De projectlijst geeft zicht op alle projecten in de fasen voorbereiding, ontwikkeling en
Projecten die gebruik maken van de regeling verlaagd tarief (postcoderoos) zijn in beeld met de Lokale Energie
Monitor. Een aantal zonneparken maakt gebruik van de postcoderoosregeling, vaak in combinatie met kavels die
gebruik maken van de SDE regeling.
58
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bouw (in voorbereiding) en realisatie. De monitor geeft ook informatie over de beleidscontext
van de provincies en projectinformatie: basisgegevens, voortgang en knelpunten. De Monitor
Wind op Land start in januari/ februari met dataverzameling en verschijnt meestal eind april,
begin mei. RVO gaat uit van de eigen database, de database van Bosch en Van Rijn59 en projectdata van de SDE beheerlijst. Daarnaast haalt RVO informatie op bij relevante stakeholders
(diepte-interviews) en digitale nieuwsbrieven / media.
Relevantie: Groot. De dataverzameling loopt gelijk met de participatiemonitor. Onderlinge afstemming is wenselijk.
RVO Zon Monitor (nieuw, jaarlijks vanaf 2020: mei)
RVO ontwikkelt een nieuwe Zon Monitor die de voortgang van alle zonne-energieprojecten
volgt. Uitgangspunt is de projectlijst van RVO SDE+ projecten in beheer. De rapportage verschijnt
waarschijnlijk jaarlijkse begin mei (nog niet bekend ten tijde van de ontwerpfase van de Participatiemonitor.
Relevantie: Groot. Periode dataverzameling projectdatabase loopt gelijk met de Participatiemonitor. Onderlinge afstemming is wenselijk.
Bosch & Van Rijn Windstats (periodiek).
Bosch & Van Rijn beheert een projectenlijst voor windenergie op land en zee die periodiek wordt
bijgewerkt. Deze projectlijst geeft zicht op alle gerealiseerde (en stopgezette) windprojecten op
land en zee, en houdt basisinformatie bij (locatie, vermogen, type turbine). De basisinformatie
uit de database is openbaar zoals het aantal en opgesteld vermogen; andere informatie zoals
jaarlijkse productie, type turbines, en startdatum is toegankelijk voor abonnementhouders. Informatie uit de database Windstats en de Monitor Wind op land zijn afgestemd.
Relevantie: Groot. Informatie voedt de projectdatabase.
Lokale Energie Monitor LEM (jaarlijks: december)
De LEM is de voortgangsrapportage van, voor en door energiecoöperaties en andere energiecollectieven in Nederland en wordt uitgebracht door HIER opgewekt en RVO. De LEM verschijnt
jaarlijks eind november (zichttermijn hele jaar tot eind december). De informatie wordt verzameld bij lokale coöperaties (uitvraag, meldingen bij HIER opgewekt, direct contact), regionale
partners, natuur- en milieufederaties, projectontwikkelaars en crowdfundingplatforms (projectlijsten, direct contact), eerder genoemde landelijke databases en online mediaberichten. HIER
opgewekt onderhoudt een database met alle wind en zon op land projecten waarbij een coöperatie of lokaal initiatief betrokken is, voor alle projectfases, inclusief pijplijn (vanaf het moment
dat het project openbaar bekend is). De LEM geeft zicht op participatievormen en en eigendomsverhoudingen. De meeste projectinformatie staat in de bijlagen. Dataverzameling vindt
plaats in het najaar vanaf september en is eind november beschikbaar in de vorm van een openbare rapportage. Deze is direct bruikbaar voor de participatiemonitor.
Relevantie: Groot. Informatie voedt de projectdatabase.
Natuur- en milieufederaties
De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) heeft in 2019 een inventarisatie uitgevoerd naar
initiatieven van wind- en zonneparken in de provincie Utrecht en overweegt om de voortgang
jaarlijks te monitoren. De NMU houdt een projectlijst bij (gerealiseerd en pijplijn), registreert de
soort locatie, wel/ geen betrokkenheid van een energiecoöperatie en richt zich op vier aandachtspunten: procesparticipatie, financiële participatie, locatiekeuze en inrichting/ inpassing.
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De Natuur- en Milieufederaties werken vanuit de participatiecoalitie mee aan de Lokale Energie
Monitor van HIER opgewekt.
Relevantie: Groot. Informatie voedt de projectdatabase. Dataverzameling vindt plaats in afstemming met de LEM.
Projectontwikkelaars (doorlopend)
De meeste grote projectontwikkelaars geven zicht op hun projectportfolio op hun website, of
zijn bereid een overzicht aan te leveren. Bijvoorbeeld: De WindUnie houdt een overzicht bij van
projecten van haar leden en projecten die door de WindUnie ontwikkeld worden60. Windunie is
een coöperatie van duurzame energieproducenten, zoals windmolenaars, zonproducenten, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Veel leden zijn agrarische ondernemers met een eigen windturbine op hun land.
Relevantie: Groot. Informatie voedt de projectdatabase.
Provinciale overzichten (periodiek)
Zuid-Holland houdt een online winddatabase bij: Windparken en windlocaties provincie ZuidHolland (GIS database). Deze wordt beperkt bijgewerkt (laatste versie: februari 2018). Het is niet
bekend in hoeverre andere provincies de voortgang van wind- en zonprojecten bijhouden.
Relevantie: beperkt.
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
CBS rapporteert op geaggregeerd niveau over hernieuwbare elektriciteit: het aantal opgestelde
installaties, opgesteld vermogen en (bruto) productie, gedifferentieerd naar regio. CBS houdt
een eigen projectdatabase bij met alle windmolenprojecten, gebaseerd op de Monitor Wind op
Land, WindStats, CertiQ en online informatie61. Voor windenergie is een opsplitsing naar type
eigenaar gemaakt62. Voor zonne-energie differentieert CBS naar regio, type (woning/bedrijf,
dak/ grond) en salderingsregeling. Informatiebronnen zijn CertiQ, de PIR registers van de netbeheerders, SDE projecten in beheer, Energie Investering Aftrek (EIA) regeling en BTW aangifte
particulieren voor zonnepanelen63.
Relevantie: beperkt, referentie. De optelling van alle projecten (vermogens, productie) in de
monitor moeten gelijk zijn aan de CBS rapportage. Verschillen moeten verklaarbaar zijn.
CertiQ
CertiQ registreert alle productie-installatie met een eigen aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. Deze projectoverzichten zijn niet openbaar. De informatie wordt verwerkt door CBS.
Relevantie: geen.
NP RES Regionale Energie Strategie: NP-RES Foto
NP-RES publiceert elk kwartaal een voortgangrapport van de stand van zaken in de RES-regio’s:
de ‘RES foto’. Deze is gebaseerd op rapportages van de accounthouders van de regio en geeft
zicht op procesparticipatie in het RES-proces: de wijze waarop (proces)participatie is geregeld,
gebruik wordt gemaakt van het aanbod van de participatiecoalitie en in welke mate al
WindUnie kaart https://www.windunie.nl/kaart/
CBS, Hernieuwbare Energie in Nederland 2018 (p48).
62 CBS, Elektriciteitsproductie windturbines 2018, 5 november 2019. De aansluitingen van windturbines ingedeeld
naar activiteit van de juridisch eigenaar van de windturbines. 90% van de productie is toegerekend aan een energiebedrijf, de rest aan landbouw bedrijven, industrie en diverse andere categorieën. Het is niet bekend op welke manier
het eigendom is vastgesteld.
63 Zonnestroom naar regio (2018) over onderzoeksmethodiek.
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ruimtelijke keuzes worden gemaakt (‘zoekgebieden’). De foto presenteert een algemeen beeld,
de onderliggende rapportages van de regio’s zijn niet openbaar.
Relevantie: beperkt, referentie. Geen informatie over de afzonderlijke RES-regio’s of projecten.
NP RES Regionale Energie Strategie: PBL analyse concept RES, RES 1.0
PBL analyseert de concept RES (juni 2020) en RES 1.0 (maart 2021) van de 30 RES-regio’s. In de
vragenlijst worden vragen meegenomen over bestuurlijk draagvlak voor de RES en maatschappelijke betrokkenheid waaronder participatie door eigendom. Informatie is van belang voor inzicht in procesparticipatie in de beleidsfase in de regio’s. Geen informatie op projectniveau.
Relevantie: beperkt, referentie. Geen informatie over de afzonderlijke RES-regio’s of projecten.
Publiek draagvlak: Burgermonitor Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)
In het Klimaatakkoord is het voornemen opgenomen dat het SCP programma Duurzame Samenleving het burgerperspectief van een verduurzamende samenleving in kaart zal brengen (Klimaatakkoord, bijlage D5. Bevordering Draagvlak). In 2019 wordt/ is een verkennende studie
naar het burgerperspectief van de energietransitie uitgevoerd. Op basis van periodieke rapportages kan de ontwikkeling van draagvlak en burgerparticipatie gevolgd worden. De SCP burgermonitor geeft een algemeen beeld van publiek draagvlak voor de energietransitie, geen informatie over draagvlak voor specifieke projecten. Het rapport van SCP kan dienen als referentie
voor de observaties van de EZK participatiemonitor. De participatiemonitor kan een belangrijke
informatiebron zijn voor SCP.
Relevantie: beperkt , referentie.
Publiek Draagvlak: publieksonderzoek Motivaction
Publieksonderzoek van onderzoeksbureau Motivaction peilde de kennis, houding en gedrag van
de Nederlandse bevolking over de energietransitie op verzoek van het ministerie van EZK (in
2015, 2017, 2019). Deze onderzoeken geven zicht op de waarden en houdingen van Nederlandse burgers over de energietransitie en klimaatbeleid. Ze geven geen informatie over draagvlak op projectniveau. De onderzoeken vormen een referentie voor de observaties van de EZK
participatiemonitor.
Relevantie: beperkt, referentie
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