
1. Welke juridische mogelijkheden heeft de provincie om burgerparticipatie bij de bouw van 
windmolens te verplichten? 
A) via het RO-instrumentarium 
B) via het energiefonds 
C) via de omgevingsvergunning 
D) via andere wegen 

• De Wro verplicht een initiatiefnemer tot een zorgvuldige afstemming en voorbereiding van elk 
ruimtelijk plan. Hierbij hoort ook afstemming met omwonenden. Participatie kan een vorm van 
afstemming zijn. 

• Binnen de provinciale Verordening ruimte is een verplichting tot burgerparticipatie niet op te nemen, 
omdat een dergelijke verplichting niet leidt tot ruimtelijke implicaties. Ditzelfde geldt voor een 
(gemeentelijke) omgevingsvergunning.  

• Het Energiefonds werkt binnen de kaders die Provinciale Staten hebben opgelegd. Het stellen van nadere 
randvoorwaarden is daarbij niet aan de orde. Echter, het Energiefonds zal in de regel niet interessant zijn 
voor de grote energiemaatschappijen en ontwikkelaars, omdat zij het percentage eigen vermogen dat zij 
in een windpark moeten steken (het percentage dat men niet bij een bank kan lenen) vaak al beschikbaar 
hebben of via een garantstelling kunnen regelen. Wel kan het Energiefonds interessant zijn voor 
energiecorporaties, omdat zij over het algemeen niet over een groot bedrag aan eigen vermogen 
beschikken. De energiecorporaties zijn juist opgezet vanuit burgers om zelf duurzame energie op te 
wekken. 

 
2. Wat zijn potentiële (mogelijk onbedoelde en averechts werkende) nadelen van een dergelijke 
verplichting? 

• Op het moment dat burgerparticipatie betekent dat burgers kunnen deelnemen in een windpark (dus 
investeren via obligaties, aandelen, e.d), is dat altijd mogelijk en wordt dat grotendeels nu al door 
initiatiefnemers mogelijk gemaakt. Echter, het is een investering waaraan financiële risico’s kleven. Er 
zijn jaren waarin het bijvoorbeeld minder dan gemiddeld waait (een businessplan wordt gebaseerd op het 
gemiddelde windaanbod op een locatie) en zal een windpark dat jaar met verlies draaien. In die jaren zal 
een burger ook geen uitkering krijgen op basis van zijn aandeel/obligatie; 

• Op het moment dat burgerparticipatie betekent dat initiatiefnemers burgers binnen een bepaalde straal 
van een windpark, ‘schadeloos’ moeten stellen (men krijgt als burger een bepaald geldbedrag, energie 
voor een lagere prijs, korting op zonnepanelen, er wordt geld gestort in een gemeentelijk fonds, enz), 
dan is het puur afhankelijk van de businesscase van het park (“hoeveel vet zit er op de botten”) welk 
geldbedrag er beschikbaar kan komen. Bij het ene park zijn er veel voorbereidings- en aansluitkosten, 
wat uiteindelijk de winstmarge drukt, bij het ander park kunnen deze kosten aanzienlijk minder zijn en is 
er meer ruimte. Ook hangt de financiële ruimte af van het windaanbod op een plek en dus de 
energieproductie.  

• Keerzijde van een verplichting tot participatie is dat met name de grote energiemaatschappijen en 
projectontwikkelaars die internationaal opereren, elk jaar een investeringsafweging maken (waar kan het 
geld met het meeste rendement en minste belemmeringen, zo optimaal mogelijk geïnvesteerd 
worden).Een verplichting kan er toe leiden dat er buiten Nederland geïnvesteerd gaat worden. Ook 
kunnen burgers zulke hoge eisen gaan stellen aan de vergoeding, dat de businesscase voor een 
ontwikkelaar op die locatie, niet meer interessant is. Hiermee kan de transitie naar duurzame energie en 
de afspraak tussen rijk en provincies om in 2020, 6000 MW aan windenergie gerealiseerd te hebben, 
onder druk komen te staan. 

 
3. Vragen 1 en 2, maar dan voor stimuleren ipv verplichten. Naast de reeds onder 1 genoemde 
suggesties denk ik ook aan een instrument naar analogie van de BZV. 



• Een beloningssystematiek werkt alleen als je iets beloond wat anders niet mag. Met de BZV wordt een 
veehouder beloond met ‘ontwikkelruimte’ als extra op wat is toegestaan, als hij stappen zet richting 
zorgvuldige veehouderij. Ten aanzien van windenergie zijn vanuit ruimtelijke kwaliteit wel zoekgebieden 
en eisen aan een opstelling verbonden, maar is er geen verbod. 

• Burgerparticipatie kan helpen bij het vinden van draagvlak in de buurt. Er zijn genoeg voorbeelden in 
Nederland, waaruit blijkt dat vanuit goed overleg tussen betrokkenen, er mogelijkheden zijn voor 
participatie (Zuidlob Zuidelijk Flevoland, waarbij grondeigenaren in het gebied onderling afspraken 
hebben gemaakt over verdeling van de inkomsten, ook al heb je geen turbine op jouw grond staan. 
Goeree Overflakkee, waarbij de gemeente met de provincie Zuid-Holland en ontwikkelaars akkoord is 
gegaan met plaatsing van 200 MW, met de afspraak dat er een bepaald bedrag per jaar in een 
gemeentelijk fonds wordt gestort).  
De ervaring leert echter wel dat burgerparticipatie maatwerk is (waar geven burgers/gemeenten 
voorkeur aan) en wat zijn de financiële en juridische mogelijkheden van de ontwikkelaar  

 
4. Welke overige, niet juridische instrumenten zijn denkbaar om burgerparticipatie bij de bouw 
van windmolens te stimuleren? 

• De energiemaatschappijen en projectontwikkelaars van wind zijn onderling op dit moment zelf al bezig 
met het maken van afspraken hoe om te gaan met burgerparticipatie bij windturbineopstellingen. Zij zijn 
zich er van bewust dat begrip over de nut en noodzaak van duurzame energie en daarmee draagvlak voor 
o.a. windturbineopstellingen, bepalend is  voor de voortgang en slagingskans van projecten.  

• Daarnaast hebben energiecorporaties zelf de mogelijkheid om windturbines op te richten, mits passend 
binnen de voorwaarden van de Verordening ruimte, of kunnen zij participeren in initiatieven van 
corporaties in andere gemeenten..    

 


