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Overzicht beleid
• Alle gemeentes hebben lokaal eigendom in het beleid verankerd of gaan dit doen.
• Provincie geen beleid
• Waterschap idem
• RODE beleid
• Vanaf de start inspanningsverplichting voor 50% lokaal eigendom;
• Gebiedsfondsen en individuele tegemoetkomingen inwoners (minimumvoorwaarden);
• Eisen aan participatie
• Koersdocument > NWEA gedragscode voor windturbines & zonne-energie;
• €0,40 - €0,50 / MWh (+/- 4.000 - 8.000 euro per jaar per windturbine)
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Beleid per gemeente (1)
• Aalten (nog vast te stellen uitnodigingskader zon/wind)
•
•
•
•

Er moeten mogelijkheden zijn om mee te profiteren
(1) Mede-eigenaarschap, (2) financiële deelneming, (3) omgevingsfonds, (4) omwonenden regeling
Indien optie 1 niet mogelijk is: optie 2 & 3. Optie 4 is onafhankelijk.
Een hogere of lagere participatiegraad = hogere of lagere waardering van het plan

• Berkelland
•
•
•
•

Streven naar 50% eigendom/zeggenschap
Spelregels opgesteld voor transparantie
Minimaal 0,5 euro per MW verankerd voor de start vergunningstraject
Alle tien vergunde zonneparken is dit toegepast > ga ik uitzoeken of alles goed is gegaan

• Bronckhorst
• Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 > handreiking participatie.
• Procesparticipatie, financiële participatie en zeggenschap
• Onderbouwing door initiatiefnemer om 50% lokaal eigendom realiseren
• Wordt nu gebruikt als ondersteunings- en toetsingskader
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Beleid per gemeente (2)
• Doetinchem
• Beleidskader Duurzame Energie Doetinchem
• Voorwaarde minimaal 50% medezeggenschap omwonenden en belanghebbenden.
• Verantwoordelijkheid bij initiatiefnemer.
• Voorbeeld: Zonnepark Keppelseweg

• Montferland
• Afwegingskader grootschalige opwek
• Gebiedsfonds / individuele tegemoetkomingen (minimumvoorwaarden)
• Deelname projectfinanciering (streven)
• Eerlijke verdeling opstalvergoedingen grondeigenaren (inspanningsverplichting)

• Oost Gelre
• Tenderproces zonneparken > 2 ha met uitgangpunt financiële participatie (uitvoering loopt nog, 3 projecten)
• Bij windturbines geldt de gedragscode NWEA.
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Beleid per gemeente (3), provincie, waterschap
• Oude IJsselstreek

Provincie Gelderland
• Nog geen beleid
• Wel regeling voor voorfinanciering wind/zon
projecten. Provincie overweegt deelname in
nationaal fonds.

• Financiële participatie verplicht
• Participatie 35% weging beoordeling
zonneparken bij tranches
• Mede-eigenaarschap meest positieve beoordeling;
• Wind > NWEA uitgangspunt van €0,50 / MWh
• Voorbeeld: Zonnepark de Lichteberg > 100%
eigenaarschap Wonion

Waterschap
• Geen beleid
• Wel projecten in verleden gerealiseerd met
winstdeling (Duiven/Zutphen)

• Winterswijk
• Streven naar 50% financiële participatie, eis is
minimaal 25% financiële participatie.
• Projecten eerst aanbieden aan gemeente bij
doorverkoop
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Faalfactoren
• Bijdrage aan gebiedsfondsen vooraf in kaart brengen & vastleggen;

• Gebiedsaanwijzing en communicatie richting bewoners door projectontwikkelaars,
controle op houden;
• Te laat beginnen met concretisering van de wijze waarop lokaal eigendom geborgd gaat
worden;

• Administratieve verplichtingen vanuit het AFM;
• Geen concrete definities vastgesteld wat eigenaarschap/participatie inhoudt (financiële
participatie)
• 100% lokaal eigendom is uitdaging i.v.m. businesscase.

6

Succesfactoren
• Structuur: Participatieplan > Participatieovereenkomst > Participatieverslag
• Driehoeksoverleg
• Vroegtijdig starten driehoeksoverleg (grondeigenaren, gemeente en projectontwikkelaars)
• Verantwoordelijkheden van partijen vooraf vastleggen;
• Dezelfde projectmanagers;

• Vooraf spelregels afspreken over ontwikkeling/realisatie & exploitatie;
• Bij principe verzoek moet coöperatieve samenwerkingspartner worden opgenomen door
initiatiefnemer;
• Innovatie
• Drijvende zonneparken
• Zonneparken rechtsreeks koppelen aan opslagmogelijkheden
• ……

• Zonneparken inrichten als ‘natuurpark’: wadi’s, nestkasten, schaapskuddes &
insectenhotels (Solarpark de Kwekerij, Hengelo gld)
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Conclusie
• Best veel beleid, deels nog in ontwikkeling.

• Beleid is niet uniform in de Achterhoek.
• Niet altijd succesvol voor wat betreft lokaal eigendom
➢ Stroomlijnen beleid, gewenst vanuit initiatiefnemers
➢ Beleid kan effectiever
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