Toelichting:
 Om grootschalige energieprojecten succesvol te laten verlopen is draagvlak onder de
inwoners van groot belang Zonder draagvlak zijn projecten gedoemd te mislukken en daarom
pleiten we nog meer dan tot nu toe voor actieve participatie van inwoners waarbij aandacht
moet zijn voor met name moeilijk bereikbare inwoners op dit vlak.
 De meeste mensen vinden grootschalige energieprojecten niet mooi. Een tweede negatief
gevoel is dat een ontwikkelaar met de jaarlijkse winst er van doorgaat en de rest van de
gemeente tegen die molen aan zit te kijken .Revenuen kunnen zeer substantieel zijn,
bijvoorbeeld al snel 100.000 tot 150.000 euro per windmolen. Hierdoor ontstaat er veel
maatschappelijke weerstand tegen een ontwikkeling die vanuit het klimaatakkoord wel
gewenst is. Versnelling van duurzame ontwikkelingen is gewenst maar kan alleen als er
voldoende maatschappelijk draagvlak is. We staan nu nog voor aan de beleidsontwikkeling
maar het is daarom juist nu van belang om beleidskaders aan te geven voordat we als raad
door ontwikkelingen worden overvallen. Anderzijds zouden bijvoorbeeld 5 windmolens
500.000 tot 750.000 euro per jaar kunnen opleveren die bestemt kunnen worden aan de
lokale gemeenschap bijv via een specifiek energiefonds.
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 winden/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.
 Wanneer een lokale energiecoöperatie initiatiefnemer/ontwikkelaar is van een project, dan
kunnen bewoners van de lokale omgeving participeren en mede-eigenaar 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 winden/of zonnepark.

