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Even voorstellen

• Els Holsappel

• Thematrekker Lokaal Eigendom

• Communicatieadviseur Wereld van B en Helpdesk 
Wind op Land (ondersteuning Nevele-arrest)

• Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

• Ondersteuning 30 RES-regio’s

• Accounthouders en thematrekkers

• Kennis ontwikkelen en delen; procesondersteuning; 
de Expertpool

• Data en monitoring

• Agenderen van knelpunten en kansen

• ‘beweging’ – Energietransitie - op koers houden

Opdrachtgevers: VNG, IPO, UvW, Rijk 
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Tekst lokaal eigendom Klimaatakkoord

“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, partijen 
gelijkwaardig samenwerken in de ontwikkeling, 
bouw en exploitatie. Dit vertaalt zich in evenwichtige 
eigendomsverdeling in een gebied waarbij 
gestreefd wordt naar 50% eigendom van de 
productie van de lokale omgeving (bewoners en 
bedrijven). Investeren in een zon –en/of windproject 
is ondernemerschap. Dat vergt ook mee-investeren 
en risico lopen. Het streven voor de 
eigendomsverhouding is een algemeen streven 
voor 2030. Er is lokaal ruimte om hier vanwege 
lokale project-gerelateerde redenen van af te 
wijken.”
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Wat is lokaal eigendom

• Gaat over eigendom
• Gaat over zeggenschap
• Gaat over verdeling lusten en lasten
• Gaat over verdeling opbrengsten
• Gaat over collectief eigendom:  

iedereen kan meedoen

Lokaal eigendom is een 
middel om de lokale 
omgeving zeggenschap 
te geven over een wind-
of zonproject

Doel: maatschappelijke 
acceptatieProjecten gerealiseerd in lokaal eigendom kennen over 

het algemeen een hogere maatschappelijke acceptatie



Definitie lokaal eigendom
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Ga het gesprek met elkaar aan!

Bewonerscollectieven 
en lokale partners

Publiek (gemeenten, 
waterschappen etc.

Lokale bedrijven

Monitor Participatie Hernieuwbare Energie op Land



Financiële participatie en eigendom
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Lokaal eigendom en financiële 
participatie

• Een individu kan mee-investeren

• Rendement voor het individu

• Geen zeggenschap over ontwikkeling project

• Geen zeggenschap over opbrengsten
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Financiële participatie

• Gezamenlijke investering (vaak in vorm van 
financiële participatie van individuele leden)

• opbrengst voor het collectief

• Zeggenschap over ontwikkeling project en over 
opbrengsten

• Iedereen kan meedoen / heeft stem (ook als je 
niet investeert)

Lokaal eigendom

Ook bij lokaal eigendom is er sprake van vormen van financiële participatie! 



Juridisch kader

• Lokaal eigendom als resultaat is niet juridisch afdwingbaar, wel inspanningsverplichting

• Lokaal eigendom verankeren in gemeentelijk beleid(skader) met raadsbesluit

• Praktijk laat zien dat het werkt. 

• Factsheet Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie

• Juridische bouwsteen Lokaal Eigendom van Pels Rijcken

• Werkblad lokaal eigendom NP RES 

• Voorbeelden beleidskaders op energieparticipatie.nl 
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“Uitgangspunt is dat gemeenten en provincies in beleid een inspanningsverplichting kunnen 
opnemen, waarmee wordt aangestuurd op een zorgvuldig participatieproces met de omgeving. 
Gemeenten en provincies kunnen de wens naar financiële participatie in een project stimuleren, 
maar kunnen de initiatiefnemer geen resultaatsverplichting opleggen. Harde resultaatsafspraken 
over financiële participatie kunnen wel op basis van vrijwilligheid tot stand komen.”

Uit: Juridische bouwstenen lokaal eigendom Pels Rijcken



Verankeren in beleid: 
(politieke) keuzes maken & rol bepalen

• Wie is aan zet?

• Lokale energiecoöperaties / wijkcoöperatie/ 
dorpen-buurten?

• De markt?

• De gemeente?

• Wat wil je (primair) bereiken met lokaal 
eigendom?

• Zeggenschap voor de lokale omgeving?

• Revenuen in de gemeenschap houden?

• Regie op wie wat waar ontwikkelt?

• Wat is je ambitie 

• (Minimaal) 50% lokaal eigendom?

• Streven naar 100% lokaal eigendom? 

6/6/2022 9

Keuzes maken

• Faciliterend / kaderstellend toelatingskader

• Stimulerend / sturend         uitnodigingskader / 
maatschappelijke tender

• Zelf ontwikkelen          grondbeleid met 
maatschappelijke tender / energiebedrijf (bijv. met 
energie-initiatieven)

Rol bepalen



Gesprek in de regio
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Wat 
verstaan we 
onder lokaal 
eigendom? 

Hoe hoog 
is onze 
ambitie?

Wat willen we 
bereiken met 
lokaal 
eigendom?

Welke rol 
nemen 
we als 
overheid 
in? 

Ondersteuning 
initiatieven: wie 
doet wat? 

Wie is aan 
zet: 
inwoners, 
mark of 
overheid?



Hoe geef je lokaal eigendom vorm?

• Projectontwikkelaar in 
samenwerking met een 
energie-initiatief

• Energie-initiatief

• 50 – 100% lokaal eigendom

• Aandachtspunt: 
gelijkwaardigheid 
ontwikkelaar en energie-
initiatief en door innemen 
grondposities  minder 
mogelijkheden voor 100% 
lokaal eigendom
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Markt aan zet

• Gemeente

• Gemeente samen met 
energie-initiatieven

• 100% lokaal eigendom

• Aandachtspunt: vraagt regie, 
kennis en vaardigheden 
gemeente en levert 
‘pettenproblematiek’ op 

Gemeente aan zet

• Energie-initiatief

• Inwoners (dorp/wijk/buurt) 
samen met een energie-
cooperatie of 
projectontwikkelaar

• 50 – 100% lokaal eigendom

• Aandachtspunt: vraagt regie 
en duidelijke keuzes 
gemeente en goede borging 
in gemeentelijk beleid

Inwoners aan zet



Samenwerken

• Heb goed in beeld vanuit welke waarden je werkt (waarom een cooperatie, wat is je doelstelling voor de 
lokale gemeenschap en welke relatie wil je met die gemeenschap hebben?

• Bepaal van tevoren onder welke voorwaarden je wilt samenwerken met een andere partij (project-
ontwikkelaar/ gemeente etc)

• Ga het gesprek aan met de derde partij en beoordeel of die partij jouw waarden en voorwaarden 
onderschrijft

• Voer ook het gesprek over de samenwerking: wat betekent gelijkwaardigheid voor jou en komt dat 
overeen met hoe de derde partij dat ziet? 

• Maak heldere afspraken en leg ze vast. 

Project: Versterken samenwerking energiecooperaties/ontwikkelaars/overheden 
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https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkverhalen/2134615.aspx


Wat levert lokaal eigendom op?

• Sinds 1994

• Investeringen in o.a. 
plaatselijke school en 
dorpsgebouw

• Nu investering in glasvezel

• Zeggenschapsmodel 
nieuwe molen: 

• Lid voor 5 euro p/j

• Opbrengst van 50 euro per 
lid p/j

• Lid bepaalt jaarlijks 
besteding opbrengst: 
vereniging / 
energiebesparingsprojecten
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Dorpsmolen Reduzum

• Sinds 2020 (7 molens)

• Omzet 2021: 8 miljoen 
euro, helft vloeit terug naar 
regio, onder andere via:

• 10% rendement voor 
investerende leden

• Omgevingsfonds en 
directe vergoedingen 
omwonenden

• Duurzaamheidsfonds

• 1,5 miljoen euro extra 
investeringen, waaronder 
verlaging energierekening 
leden

• Zie praktijkverhaal op 
energieparticipatie.nl.

Betuwewind

https://www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen/cooperatie-betuwewind-verlaagt-energierekening-voor-leden


Een decentraal energiesysteem
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www.dewereldvanb.nl

http://www.dewereldvanb.nl/


Vijf ontwerpprincipes
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1. Alles draait 
om toegang tot 
energie

2.Lokaal 
eigenaarschap en 
samenwerking

3. Alles 
draagt bij 
aan balans

4. Het 
energienet is 
gedistribueerd 

5. Maatschappelijke 
veerkracht



Zonnepark Heeten (Raalte)

Rechtstreeks leveren (papierindustrie Brummen)

Subsidieregeling netcongestie provincie Drenthe

Smart Energy Hubs Oost-Nederland

Praktijkvoorbeelden
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Lokaal eigendom en warmte

• Gesprek is op gang gekomen

• Zie Buurtwarmte / Energiesamen: 
https://buurtwarmte.energiesamen.nu/

• Rapport ‘Warmteschappen: vier 
organisatievormen voor lokaal eigendom in de 
warmtetransitie’

• Manifest Drift: 
https://drift.eur.nl/app/uploads/2021/11/Warm
temanifest_Nieuwe-Visie-Warmtetransitie.pdf
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Lokaal eigendom in warmtetransitie

Welke vraag of behoefte ligt er bij jullie als 
het gaat om lokaal eigendom en warmte?

https://buurtwarmte.energiesamen.nu/
https://drift.eur.nl/app/uploads/2021/11/Warmtemanifest_Nieuwe-Visie-Warmtetransitie.pdf


Ondersteuning NP RES

Handreiking 2.0

Werkbladen:

• Samenwerking markt & overheid

• Participatie

• Lokaal eigendom

• Maatschappelijke tender

www.npres.nl
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Handreiking en werkbladen

• Kennissessies Lokaal Eigendom voor RES-
regio’s

• Sessies lokaal eigendom in de RES-regio’s

• Ondersteuning beleidsproces lokaal eigendom 
in de RES-regio’s/gemeenten

• Delen goede voorbeelden: praktijkverhalen

• Ontwikkelen standaarden (juridisch kader, 
overeenkomst, aanbesteding/Didam-arrest) etc

• Versterken samenwerking 
energiecooperaties/ontwikkelaars/overheden: 

• Opbouw bibliotheek wetenschappelijke kennis 
lokaal eigendom

Ondersteuning & Kennisdeling 

http://www.npres.nl/
https://www.energieparticipatie.nl/community/praktijkverhalen
https://www.energieparticipatie.nl/leren/participatie-van-beleid-tot-uitvoering/hoe-zit-het-met-financiele-participatie
https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkverhalen/2134615.aspx


Vragen?
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www.regionale-energiestrategie.nl


