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Actualiteit en context 

• Troonrede: kansen & samenwerking energiemarkt (16-09-’14) 

• Rapport Balans van de Leefomgeving (10-09-’14):  

– Inzetten beleidsversnellers 

– aanpassen bestaande structuren onvermijdelijk  transitiepijn 

• Gedragscode windsector:  

– (bovenwettelijke) participatie in participatieplan (september ‘14) 

– NLVOW eigen code en actiegroepen: groeiende roep om compensatie 

• Omgevingswet: ‘sneller en beter aanpak’ als onderdeel van 

procedure projectbesluit (wetsvoorstel juni ‘14 TK) 

• Energie-akkoord: behouden en versterken van draagvlak door 

plan- en financiële participatie (september ‘13) 

 



Participatie en wind 

• Gedragscode = zelfregulerend. Samengevat: 

– Initiatiefnemer verantwoordelijk voor betrekken omgeving bij projectproces 

– Participatieplan = maatwerk: (bovenwettelijke) project- en procesparticipatie 

– Voorkeur: in samenspraak bepalen participatie met maatschappelijk zo groot 

mogelijk rendement 

– Financieel: richtbedrag 0,40-0,50 €/MWh, integraal om stapeling te voorkomen 

– Initiatiefnemer – primair verantwoordelijk voor communicatie 

 

• Dit betekent op hoofdlijnen: 

– Informeren over nut en noodzaak en procedure 

– Overleg over ontwerp en effecten van het windpark 

– Compenseren van nadelige effecten 

– Aanbieden van financiële participatie 

– Aanbieden van planschadevergoeding 

– Eventueel integreren van te saneren turbines 

 

 

 

 



De basis: wat is participatie 

1. Gezichtspunt vaak bepalend voor invulling participatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Breed begrip: mogelijke spraakverwarring en uitholling 

3. 1 + 2 = concreet maken van begrip participatie: waar 

hebben we het over met elkaar 

 

 

 

Participatie 

Burger 
Ontwikke-

laar 

Coöperatie 

Gemeente 

Belangen- 

organisatie 

Provincie 

Energie- 

bedrijf 

Actie-
groep 

Waterschap 

Omwonende 

Rijk 



De basis: participatieladder 
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Concrete handvatten: het programma 

 

 
• Context en randvoorwaarden voor participatie 

• (Not) best practices projecten 

• Ervaringen uit andere sectoren 

• Instrumenten voor participatie 

 

 



10:00 – 10:30 Spel: de essentie van participatie 

10:30 – 11:15 Participatie bij windpark Noordoostpolder: het 

gemeentelijk perspectief: Eelke de Vries 

11:15 - 12:00 Wie is de burger en (hoe) wil hij participeren: 

Mart Scheepers en  Simone Maase 

13:00 – 13:45 Juridische aspecten van participatie: Aaldert ten 

Veen en Rogier Raas 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:45 – 14:30 De do’s en don’ts vanuit financieel perspectief: 

Eelco Meesen 

14:45 – 15:30 Participatie bij Windpark Fryslân, perspectief 

van de ontwikkelaar: Anne de Groot en Hans Rijntalder 

15:45 – 16:45 Tijd voor verdieping: vragenuur en borrel 

14:30 – 14:45 Pauze 

15:30 – 15:45 Afsluiting plenaire gedeelte 
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