
Burgerparticipatie

Hoe kunnen wij als burgers grootschalige energieopwekking 
in goede banen leiden? 

Rainer Flake (DAC)

Andres Bauer (Energie Samen)



Burgers werken mee aan de 
lokale energietransitie

Ambitie: CO2-neutrale energiebalans 
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In Nederland zijn er al meer dan 600 energie coöperaties!
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Energiebesparing eigen woning

• Ondersteuning door onze 
DAC-energiecoaches
(ook coaches in Baarle-Nassau)

Energiegesprek met een 
opgeleide lokale 
ervaringsdeskundige

• Aanvragen via: dac-gesprek.nl



Energiebesparing: de gezamenlijke
aanpak in wijken vanaf 2022

• Voorbereiden op de toekomstige 
opwekking en afname van warmte  

Hoe sterk moet ik mijn huis isoleren om 
klaar te zijn voor de toekomstige 
warmtevoorziening?

Wat kunnen wij gezamenlijk doen?



Groene energieopwekking 
op daken 

• Zon op eigen dak
(de goede aankoop actie)

• Zon op andermans dak
(gebruikmaken van bestaande daken 
op bijv. loodsen en schuren;
postcoderoos-projecten)

Wij zoeken nog daken!



Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging voor 
duurzame energie-collectieven. 

Energie Samen staat voor eigenaarschap in de energietransitie. 



Wij
Inwoners van Baarle-Nassau / Hertog, Alphen-Chaam, ondernemers, recreanten 
en passanten van deze bijzondere dorpen.

constateren
• Er voorbij gegaan wordt aan basis beginsel van de RES namelijk, "In de 
beleidsfase is participatie van belang om te verzekeren dat de ambities in overleg 
met de omgeving opgesteld worden"
• Bewoners van de gemeente niet op de hoogte zijn van de plannen en impact 
van deze plannen op hun leefomgeving.
• Verstrekte informatie is onduidelijk, niet altijd correct of tegenstrijdig.

en verzoeken
om nu eerst in gesprek te gaan met de inwoners en 
betrokkenen om draagvlak te onderzoeken voor opwekken van 
grootschalige duurzame energie. Voordat er verdere concrete 
plannen worden geformuleerd of worden geconcretiseerd.

Petitie



(bron: AD)

“Meer dan de helft van de 
Nederlandse huishoudens neemt 

“Meer dan de helft van de 
Nederlandse huishoudens 
neemt groene stroom af.”

(bron: ACM 2020)af.”



West-Brabant

Ca. 10 % van onze 
totale productie is “groen”

Aandeel wind 5 %
Aandeel zon 1 %

(bron: NOS.nl)



Aantekeningen:

De RES 1.0 geeft vooral de bedoelde  
ontwikkeling tot 2030 weer.

In 2023 wordt de RES geactualiseerd (2.0)

1 GW/h      =  ca.  3.800 pv’s 
11 GW/h    =  ca. 42.000 pv’s (ca. 8 ha) 

(pv met a’ 380 wp of 260 kw/h en 100 x 170 cm)

Wind en Zon opgave RES West Brabant 1.0

in GW/h Alphen-Chaam Baarle Nassau

Bestaand

Zon op daken 2 3

Zonnepark 0 0

Windpark 0 0

Harde pijplijn

Zon op daken 2 3

Zonnepark 0 0

Windpark 0 0

Extra

Zon op daken 11 4

Zonnepark 0 0

Windpark 0 0

Na 2030

Windpark 48 48



Bron: RES West Brabant 1.0



RES Hart van Brabant 1.0

Gilze-Rijen, Riel-Goirle, Hilvarenbeek 



Reacties op RES 1.0 n.a.v. inwonersconsultaties 2020

• Pleidooi voor een haalbare en betaalbare energietransitie

• Meer aandacht voor innovatie (meer dan wind en zon)

• Zorgen over kwaliteit van leefomgeving

• Invloed en regie

Bron: RES document



proces 
participatie

financiële 
participatie

Burgerparticipatie en grootschalige energieopwekking

Hoe komt het tot stand?
Hebben wij medezeggenschap?

De eigenaar bepaalt.



Informatie

Samenwerking als erkend 
belanghebbende

Samenwerking burgers als 
opdrachtgevers 

Consultatie

Inspraak burgers

Samenwerking als grootse 
belanghebbende

Opvoeding

Manipulatie

Participatie ladder
(*Sherry Arnstein)

(perspectief vanuit veel gemeentes)



proces 
participatie

juridisch kader

richting gevend

WRO  (Wet Ruimtelijke Ordening)
Omgevingswet

Organiseren van waardevolle inbreng
door actieve burgerdeelname 

Invloed door burgers



proces 
participatie

De volgende stappen zijn o.a. van toepassing:

1 Bekendmaking van het initiatief

2 Principeverzoek / projectvoorstel 

3 Concept – omgevingsvergunningaanvraag 

4 Omgevingsvergunningaanvraag (inhoudelijke toetsing)

* Wanneer de gemeente niet beschikt over participatiebeleid kan bijv. het ontbreken - of niet 

toereikend zijn van een participatievoorstel bij de aanvraag door een initiatiefnemer - geen 

aanleiding zijn om de omgevingsvergunningsaanvraag niet – ontvankelijk te verklaren, of de 

vergunning te weigeren. 

Maak participatiebeleid gemeente!

juridisch kader



Bron: npbo.nl   Nederlands platvorm burgerparticipatie en overheidsbeleid 

proces 
participatieRichting geven door installatie van een burger forum!

Selectie
representatieve

groep

Breng op 
‘vlieghoogte’

Wissel 
argumenten uit

Bepaal
standpunt

Check achterban
Breng advies aan 

raad uit

kennis

online
enquête

scenario’s

• Medezeggenschap al op 
beleidsmatig niveau inbrengen

• Positie vanuit stakeholder burger



proces 
participatie

Wat kunnen burgers – wat is taak van de raad?

1) Wij vragen de raad om – naast de burger informatiebijeenkomsten -
ook een burgerforum in te richten, en dit ook financieel te ondersteunen.

2) Het advies van het burgerforum is formeel niet bindend voor de raad, maar wel 
van richtinggevende betekenis. Uiteindelijk beslist de raad in ons stelsel altijd!

3) De raad zou zich tegenover de burgers wel moeten verplichten om met het 
advies aan het werk te gaan. Eventuele (gedeeltelijke) afwijkingen van het advies 
zullen goed onderbouwd en toegelicht moeten worden.  



financiële 
participatie

“Niet alleen de lasten -
maar ook de lusten”

“Wie betaalt, die 
bepaalt”

“Elke stem telt”

… eigendom en eigenaarschap verwerven!

… lokaal houden – zelf doen! 

… democratisch organiseren!



financiële 
participatie

(Mede)-
financieel  
eigendom

Omgevingsfond

Omwonenden-
regeling

51 – 100 % eigendom Compensatie 

Maatschappelijke doelen

ENERGIE -
COÖPERATIE

Wij zijn (mede) eigenaren van projecten grootschalige energieopwekking!

BURGERS



Informatie

Samenwerking als erkend 
belanghebbende

Samenwerking burgers als 
opdrachtgevers 

Consultatie

Inspraak burgers

Samenwerking als grootse 
belanghebbende

Opvoeding

Manipulatie

Participatie ladder
(*Sherry Arnstein)

burger eigendom



Wij verzoeken de raad om de inrichting van een 
burgerforum!

Wij verzoeken de raad om participatiebeleid!
- burgerprojecten
- eigendom en eigenaarschap 
- coöperaties als aangewezen model



Andres, 

Hoe werken coöperaties in de praktijk….? 



Belangrijke principes bij lokaal eigendom

26

• Iedereen kan meedoen
• Organiseer het democratisch
• Eigendom van ontwikkelproces en energieprojecten bij burgers
• Lokaal eigendom versus collectief eigendom

Voorbeelden Midden-Limburg:



Iedereen mag meedoen: democratische borging

Zeven coöperatieve principes  
(International Cooperative Alliance VN   -- REScoop NL

1 Open en vrijwillig lidmaatschap Iedereen kan lid worden

2 Economische participatie van de leden De leden kunnen investeren in de coöperatie

3 Democratische controle door de leden De Algemene Ledenvergadering beslist

4 Autonomie en onafhankelijkheid De coöperatie is alleen van de leden

5 Onderwijs, vorming en 
informatieverstrekking

De coöperatie steunt kennisontwikkeling

6 Samenwerking tussen coöperaties Energie Samen / REScoop Limburg
energiecoöperaties 

7 Betrokkenheid van de gemeenschap De coöperatie steunt de omgeving



Onze ingrediënten voor harmonie in de energietransitie

• Zorg dat burgers (omgeving) eigenaar zijn 
• van het ontwikkel proces  (omgevingswet / gebiedsontwikkeling) 
• van de energieprojecten

• Ga anders om met de omgeving: 
• neem ze serieus en zet in op vertrouwen
• Sociaal rechtvaardige verdeling van lusten en lasten
• Hou de winst lokaal

• Mogelijk door 
• een gericht beleidskader (planologische medewerking)  
• actieve rol van de omgeving in burger-energiecoöperaties



Waarom coöperatief: propositie burgers

Wat is uw rendement?

draagvlak = vertrouwen / participatie = eigenaarschap

• Van burger tot burger
• Als er veranderingen in onze leefomgeving plaats hebben, laat dan zelf regie erover voeren
• Zelf bepalen hoe we de uitdagingen van de energietransitie vorm geven en op welke 

manier we met elkaar omgaan
• Rechtvaardige verdeling grondvergoedingen – geen ruzie in de buurt
• Er vloeit geld terug naar de omgeving ( omgevingsfonds )
• Participeren in burgermolens = rendement (5%) blijft in de buurt
• Propositie is: samen ondernemen in de energietransitie
• Projecten definiëren die gesteund worden uit de winst !  ( bijv.: 100k per molen per jaar )



Vragen en opmerkingen uit de chat…



Concreet vervolg na vanavond: 

Ga naar onze website DuurzaamAlphenChaam.nl
en laat weten hoe je mee wilt doen:

1)  Initiëren dat de raad een burger forum in het leven roept 
(wij organiseren een vervolg overleg)

2) Initiëren dat de raad (financieel) participatiebeleid maakt
(wij gaan dit coördineren, vervolg overleg)

3) Mee doen bij DAC !   
(vriend, supporter, lid  - vrijwilliger / kennis inbreng)


