50% eigendom van de lokale omgeving
Wat betekent het en hoe kun je het bereiken?
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare
elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat
moet je over deze doelstelling in ieder geval weten? Wat is 50% lokaal eigendom, wat is de
omgeving en hoe bereik je dit?

De passage over 50% lokaal eigendom in het 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. Hierbij wordt ook in acht genomen de
bijzondere positie van de waterschappen, die zowel lokale ontwikkelaar zijn als decentrale
overheid met een verduurzamingsopgave van hun eigen bedrijfsprocessen.

Waarom is 50% lokaal eigendom belangrijk?
50% lokaal eigendom is een belangrijk middel om draagvlak voor de energietransitie
te versterken, want hiermee blijven de baten van een project in de regio en
profiteert de omgeving ervan.
Een ander voordeel van een lokale partij als (mede)ontwikkelaar is dat deze de
omgeving en de mensen rondom het project kent, en andersom.
Met de lokale omgeving als mede-eigenaar en dus mede-ontwikkelaar, worden de
beste voorwaarden geschept voor een gelijkwaardige, open en transparante
samenwerking met andere partijen.
50% lokaal eigendom is een einddoel van een open en transparant proces. Dit is
belangrijk, omdat draagvlak valt of staat met het proces tijdens de ontwikkeling van
een project en het vertrouwen dat de lokale omgeving heeft in dit proces.
Wanneer de omgeving eigenaar is van het resultaat, is ze ook eigenaar van de
ontwikkeling ervan.

Wat is 50% lokaal eigendom?
De omgeving van nieuwe zon-of windprojecten moet de mogelijkheid krijgen om
voor de helft eigenaar te worden van deze projecten.
50% lokaal eigendom is opgenomen in het Klimaatakkoord als streven, niet als
verplichting.
50% lokaal eigendom in het Klimaatakkoord is specifiek bedoeld voor grootschalige
wind- en/of zonneprojecten op land.
Het gaat om 50% lokaal eigendom op projectniveau, zoals voor een gebied dat
voortkomt uit de Regionale Energiestrategie. Het gaat niet om een landelijk
gemiddelde.
(Mede-)eigendom betekent ook zelf investeren en ondernemen. Daar hoort risico
nemen bij.
(Mede-)eigendom betekent niet alleen financieel eigendom, maar ook
(democratisch) zeggenschap over het project én over de besteding van de baten,
Een gemeente of provincie en het rijk kan vanuit beleidsdoelstellingen ook
ondersteunen om dat risico te verminderen. Zoals met het Ontwikkelfonds voor
coöperaties dat is opgezet door InvestNL, Groenfonds en Energie Samen.
Eigendom van de lokale omgeving is altijd een collectief eigendom. Collectief
eigendom is bijvoorbeeld mogelijk in een coöperatie of een vereniging (of een
samenwerking van coöperaties). Bewoners en bedrijven kunnen participeren,
meebeslissen en mede-eigenaar worden via lidmaatschap bij de coöperatie of
vereniging.

Wat is de omgeving?
Er is geen landelijke standaard voor wat de lokale omgeving van een project is. Welke
bewoners, (agrarische) grondeigenaren en bedrijven onderdeel zijn van de lokale
omgeving wordt lokaal en per project bepaald. Uiteindelijk beoordeelt het bevoegd
gezag (gemeente of provincie) of het proces goed doorlopen is en of de omgeving in
voldoende mate betrokken is.
Ook (agrarische) grondeigenaren zijn onderdeel van de lokale omgeving. Door een
goede samenwerking tussen een bewonerscoöperatie en grondeigenaren kan zelfs
100% lokaal eigendom worden bereikt: wanneer de grondeigenaren niet alleen hun
grond beschikbaar stellen voor de ontwikkeling, maar ook mee-ontwikkelen en
mede-eigenaar worden van een wind- of zonnepark.
Per project moet gezocht worden naar een evenwichtige verhouding voor
projecteigendom voor bewoners en (agrarische) grondeigenaren.
Collectief lokaal eigendom biedt de beste voorwaarden voor het maximaal
terugvloeien van de baten naar de lokale omgeving.

Dit staat er over omgevingsparticipatie in het Klimaatakkoord:
De initiatiefnemer doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke en haalbare vormgeving
van participatie. Het gaat hierbij om de participatiewaaier; dit kan zijn procesparticipatie,
financiële participatie, financiële obligaties, eigendomsparticipatie, een omgevingsfonds of een
combinatie hiervan. Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefnemers en omgeving hierover het
gesprek aangaan. Voor de handreiking participatie, die wordt opgesteld in het kader van de Green
Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten, zullen voor bevoegde gezagen
alle mogelijkheden aan instrumentering van participatie in kaart worden gebracht.
Afspraken met de omgeving worden vastgelegd in een omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan
wordt er een projectplan gemaakt waarin wordt beschreven hoe binnen het project de
participatie optimaal wordt ingericht.
Participatie
De RES is niet alleen een strategie, het is ook een manier van samenwerken en een proces om te
komen tot gedragen plannen waarmee de nationale doelstelling gehaald wordt. Hiervoor dient
een uitnodigend proces rond de RES te worden vormgegeven waarin de participatie van
belangengroepen, bedrijven en bewoners is verankerd.
Door hen aan de voorkant te betrekken bij de vertaling van de nationale ambitie naar het
regionaal niveau en de belangen die er spelen duidelijk en plek te geven in het proces van
afweging en keuzes, zal dit het draagvlak vergroten.
Maar ook de uitvoering kan hiermee versnellen en energie-transitieplannen kunnen zorgvuldiger
worden ingepast in ons landschap. Stakeholders en de vormgevers van de RES wisselen informatie
uit in een vooraf opgezet proces. Meer naar de uitvoering toe worden ook de mogelijkheden en
wensen betrokken over het mee-ontwikkelen en mede-eigenaar worden van duurzame
energieprojecten zodat de inkomsten ook ten bate van de regio komen. In de Handreiking RES
worden suggesties gedaan en richtsnoeren meegegeven voor een effectieve invulling en
organisatie van RES-participatie, inclusief de wijze van betrokkenheid van de participatiecoalitie.

Zorgvuldig proces
Zorgvuldige processen zijn belangrijk voor draagvlak voor projecten in het algemeen en de
energietransitie in het bijzonder. Het streven naar 50% lokaal eigendom is daar onderdeel
van, maar ook onderstaande voorwaarden zijn van belang:
Zorgvuldige ontwikkeling, met kennis van lokale mensen en de lokale omgeving via
procesparticipatie;
Zorgvuldige inpassing, met kennis van lokale mensen en de lokale omgeving via
procesparticipatie;
Opbrengsten maximaal ten goede laten komen aan de lokale omgeving via
opbrengstparticipatie.

De Omgevingsovereenkomst in het Klimaatakkoord
De initiatiefnemer van een energieproject doorloopt een proces om te komen tot een wenselijke
en haalbare vormgeving van participatie. Het bevoegd gezag controleert dat marktpartijen en de
omgeving hierover het gesprek aangaan. Afspraken met de omgeving worden vastgelegd in een
omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan wordt een projectplan gemaakt waarin wordt
beschreven hoe binnen het project participatie optimaal wordt ingericht.

Omgevingsovereenkomst
Afspraken met de omgeving over de vorm van participatie worden vastgelegd in een
omgevingsovereenkomst.
Veel (lokale) initiatiefnemers die participatie van de omgeving zo goed mogelijk
willen inzetten komen uit op de coöperatie als organisatievorm. Daarin zijn de
voorwaarden ‘iedereen kan mee doen’, ‘open en vrijwillig lidmaatschap’ en
‘democratisch zeggenschap’ namelijk ook juridisch verankerd.
De omgeving kan in het participatieproces ook kiezen voor een andere vorm van
meedoen. Denk aan het inzetten van opbrengsten via een omgevingsfonds of
financiële participatie via obligaties. Een overzicht van de mogelijkheden staat in de
participatiewaaier die nog dit jaar door de NVDE wordt opgesteld.

Energiecoöperatie als ontwikkelaar
Wanneer een lokale energiecoöperatie initiatiefnemer/ontwikkelaar is van een
project, dan kunnen bewoners van de lokale omgeving participeren en medeeigenaar worden via de coöperatie. De mensen van de lokale omgeving die lid zijn
van de coöperatie beslissen binnen de coöperatie gezamenlijk over het inzetten van
de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit van een wind- en/of zonnepark.
Let op: ook een coöperatie als initiatiefnemer/ontwikkelaar stelt met de omgeving
een participatieplan op waarin keuzes worden gemaakt over procesparticipatie en
financiële participatie. Een coöperatie die voor 50% of meer eigenaar wordt van een
project, kan dus ook leden laten deelnemen door middel van obligaties.
Een omgevingsfonds, gesocialiseerde grondvergoedingen, tegemoetkoming voor
omwonenden en coöperatief mede-eigendom kunnen in de omgevingsovereenkomst
naast elkaar worden ingezet. Het is dus niet of-of.

-Dit is een uitgave van de Participatiecoalitie:

