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Participatie op ‘niveaus’ 

• TOP:  Burgerinitiatief; ontwikkelt zijn eigen windpark 

• OK:  Isoleert het huis, koopt winddelen, legt zonnepanelen op het dak  

                en rijdt in een elektrische auto. 

• AH: Koopt misschien groene stroom, maar wil vooral geen gedoe 

en een fijne leefomgeving en geen verandering. 

• NO: angst voor verandering en wil wel duurzaam doen maar daar 

 vooral geen last van hebben 

 

Van procesparticipatie tot projectparticipatie. 

 

 

 





Jouw leefomgeving 

• Er komt een “lelijke reus” in je tuin te staan 

• Je zult nooit meer lekker slapen ’s nachts 

• Als je thuis komt van je werkt zul je nooit meer rustig op de bank  

 een boekje lezen  

• En je woning daalt door dit alles misschien wel de helft in waarde...  

 

Kortom: 

STRESS als je voor het eerst hoort over een windplan bij jou om de hoek 



Financiële (project)participatie 
wat levert dat de omwonende in 15 jaar op? 

• Obligaties t.w.v. €1000,- met 6% rendement:   + €    900,- 

• Groene stroom tegen gereduceerd tarief:   + € 1.500,- 

• € 50.000 tot €100.000 in een buurtfonds  + €        ?,- 

• Beslissingsbevoegdheid over jouw elektriciteit 

• Onafhankelijkheid voor energie 

 

En je woning daalt door dit alles 5-50% in waarde*...  - € 62.500,- 

 

 
* Geschatte gemiddelde verkoopprijs woning rondom Lage Weide: € 250.000,- 



Maar 87% is toch vóór? 

• Hoe win je vertrouwen? 

• Hoe zorg je voor onafhankelijke informatie? 

• Hoe laat je deze grote zwijgende meerderheid zich uitspreken? 

 

• En vooral voor dat laatste is de politiek erg gevoelig! 



Wat deed Energie-U? 

Procesparticipatie volgens de participatieladder: 

•Inloopavonden vanaf het begin 

•Klankbordgroep: minder turbines dan ruimtelijk mogelijk 

•Energie-cafés 

•Excursies naar windparken 

•Overleg met belangengroepen 

•Afspraken t.a.v. beperken hinder tot ver onder geldende normen 

•Campagne “wijwillenwind.nu” 

Projectparticipatie 

•Obligaties 

•Goedkope groene stroom 

•Duurzaamheidsfonds 

 

En toch koos de lokale politiek er voor om vlak voor de verkiezingen het 

windparkplan weg te stemmen...vanwege gebrek aan draagvlak... 



Het publiek is veelzijdig en divers 

georganiseerd: er is per groep (Top, Ok, Ah, 

Nee!) een aanpak op maat nodig. 

Hoe kom ik er achter wat de andere partijen 

nodig hebben? 

Hoe ga ik om met een dynamisch, politiek 

landschap? 

 

Samengevat: de uitdagingen 



De Nee! groep 

Niveau’s van belangen. 

Belangen die raken aan gevoel van zekerheid kunnen niet 

gecompenseerd worden door (kleine) financiële compensatie. 

Pas taalgebruik aan op gevoel van het publiek. Angst 

tegenover beleid. Individueel tegenover samenleving. 



 Thomas theorema (1928): “If men define situations as real, 

they are real in their consequences.” 

 Niet iedereen is te overtuigen. 

 Voorkom verrassingen door tegenstanders in beeld.  

 Wat is je BATNA (Best Alternative To a Negotiated 

Agreement)?  

 Wat is het BATNA van de tegenstanders? 

 Maak afweging wanneer stop je met praten. 

 Ben hier vroegtijdig transparant over. 

 

 

De Nee! groep 



 Hoe overtuig je de Ah groep? 

 Financiële compensatie 

 Vertrouwen 

 

De Ah groep 



MGA-technieken  
Joint Fact Finding (JFF) 

Joint-fact-finding: 

Hebben alle partijen toegang tot 

dezelfde informatie? 

Erkennen alle partijen dezelfde 

‘waarheid’? 

Welke experts worden geaccepteerd? 

 

 

Werkwijze: 

Kom samen tot probleemdefinitie 

Formuleer een programma van eisen 

voor extern onderzoek 

Definieer de ‘Wat als?’ 

Besteed het onderzoek samen uit 

Begeleid het onderzoek samen 

Samen eigenaar van de resultaten 

 



Politieke onvoorspelbaarheid 

Maar uiteindelijk beslist de politiek! En die zijn 

onvoorspelbaar – zeker in verkiezingstijd.  

 Probleem:  

 

Burgers 

Ambtenaren 

Bedrijven 

Wethouders 

Gemeente Raad 

Rijksoverheid 

Provincie 

Initiatief komt 

vanaf 

beneden Beslissingen 

lopen van 

boven naar 

beneden 



 Maak een analyse van de lokale politiek 

 Wat is hun belang en op welk niveau? 

 Wat is hun BATNA? 

 Hoe creëer je voor hen een 8,5? 

 BATNA verslechteren 

 

Politieke onvoorspelbaarheid 



Hoe dit te beïnvloeden? 

Op organisatie (gemeente) niveau 

 Financieel gewin 

 Bedrijvigheid bevorderen 

 Relatie met provincie en Rijk 

 Wettelijk kader (Crisis en herstelwet?) 

Op individueel niveau 

 Luidere ja! (van de top, ok, en ah groep) 

 Positieve media-aandacht 

 Inzet van bedrijven in de regio richting beslissers 

 

 

Politieke onvoorspelbaarheid 



Lessons learned: 

Top-Down en Bottom-Up moeten bij elkaar komen om een 

project succesvol te maken. 

Financiële participatie niet heilige graal 

Verschillende groepen vragen verschillende aanpak. Dit 

vraagt zorgvuldige strategie. 

 

 

Conclusies 
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