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NIEUWS

Pas volgend jaar enig zicht op voortgang
lokale participatie energieprojecten
Op z'n vroegst in 2022 zal er enig effect
merkbaar zijn van het streven naar 50% lokaal
eigendom van hernieuwbare energieprojecten,
zoals overeengekomen in het Klimaatakkoord
van 2019. Dat schrijft staatssecretaris YeşilgözZegerius aan de Tweede Kamer naar
aanleiding van de publicatie van de
Participatiemonitor 2021.











Bewaren

 Kamerbrief Participatiemonitor

De nu gepubliceerde ‘Monitor Participatie hernieuwbare energie op land – 2021’ is
de eerste die de ontwikkeling over een jaar in beeld brengt. Vorig jaar liet het
kabinet de stand van zaken rond participatie onderzoeken in een nulmeting, die liep
tot eind 2019. De nu gepubliceerde monitor onderzoekt de ontwikkeling in lokale
participatie in 2020.

Participatie ruwweg gelijk
 Monitor Participatie 2021
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Vooruitgang in het percentage wind- en zonneparken met enige vorm van lokaal
eigendom was er niet in 2020. Terwijl het aantal gerealiseerde zonneparken in een
jaar tijd groeide van 174 naar 272, bleef het percentage zonnestroom dat wordt
geproduceerd met lokale participatie ruwweg gelijk, namelijk 24%. 'Participatie' kan
hierbij allerlei vormen aannemen, zoals eigendom van een coöperatie of publiek
lichaam (zoals een waterschap), financiële participatie voor de omgeving via
obligaties, of het bestaan van een omgevingsfonds dat de lokale gemeenschap ten
goede komt.
Bij windenergie was de ontwikkeling nog een tikje slechter omdat er juist in dat jaar
een tweetal grote windparken is aangelegd door twee commerciële partijen. Dit zijn
de windparken Wieringermeer (Vattenfall, 301 MW) en N33 in Groningen (gedeeld
eigendom van RWE en Eurus Energy, 150 MW). Het percentage windstroom
geproduceerd met lokale participatie is daardoor gedaald van 38% naar 24%.
Daarnaast vergen juist windparken een jarenlange voorbereiding, waardoor het tijd
kost voordat een effect van de afspraak uit het Klimaatakkoord merkbaar zal zijn.

Wel op netvlies
 Kwalitatief onderzoek participatie

Bij zowel overheden als ontwikkelaars staat het thema 'lokaal eigendom' inmiddels
wel goed op het netvlies, concluderen onderzoekers van een “kwalitatief onderzoek”
naar de uitvoeringspraktijk dat het ministerie eveneens heeft laten uitvoeren. De
belangrijkste aanbeveling ter verbetering van het proces is: betrek vanaf het begin
van een project de omgeving bij de ontwikkeling. Probleem dat de onderzoekers
signaleren is dat het initiatief daartoe moet komen van ontwikkelaars, en een
ontwikkelaar denkt pas aan de omgeving als er eenmaal sprake is van een concreet
project, of op zijn minst een concreet projectvoorstel.

Volgend jaar eerste echte evaluatie
De Tweede Kamer heeft vaak aangedragen op het stimuleren van lokale participatie
bij hernieuwbare energieprojecten, juist omdat dit een stimulans geeft aan
draagvlak. Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat,
VVD) schrijft dan ook dat ze zich goed voor kan stellen dat de vraag leeft in het
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parlement of het huidige beleid wel genoeg stimulans geeft om de afspraken uit het
Klimaatakkoord te realiseren.
Daarvoor is allereerst duidelijk zicht nodig op lopende ontwikkelingen, en daar is
het nu nog te vroeg voor. “De verwachting is dat de effecten van het Klimaatakkoord
volgend jaar, vanaf de tweede meting van de Monitor Participatie, zichtbaar zullen
worden”, schrijft de staatssecretaris. Pas op dat moment wil ze kijken of er nieuwe
maatregelen nodig zijn. In de tussentijd zal ze al wel met betrokken partijen in
gesprek gaan om zich voor te bereiden op mogelijke nieuwe stappen.

De windturbine van het Friese dorp Reduzum is volledig eigendom van de dorpsbewoners. de opbrengsten komen
ten goede aan het dorp. (Foto: Energeia)
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