


Op basis van ervaring in meer dan 
25 projecten

• Emmen

• Friesland (FFDW)

• Wieringermeer

• Wijchen

• Coevorden

• Nij Hiddum-Houw

• Oss

• Houten

• Zaltbommel

• Apeldoorn

• Geervliet / Heenvliet (HBII)

• Korendijk

• Drentse monden – Oostermoer

• Utrecht Rijnenburg

• Utrecht Lage Wijde

• Medemblik (Zwaagdijk)

• Meeden

• Goeree Overflakkee

• ……..



OVERHEID

WAT?HOE?

BURGERS

Kaders: wat wel, wat niet?
Politieke besluitvorming

Betrokken vooraf
Meedenken, meebeslissen, 
mede-verantwoordelijk

Overheid heeft de regie

MARKTNMO’s

3 P’s
People

Planet Profit



1. Landelijke of 
provinciale 

duurzaamheids-
doelstelling

2. Gemeentelijke 
duurzaamheids-

doelstelling vaststellen

3. Gemeentelijke 
energiemix bepalen

4. Afstemmen   met  
provincie of regio

5. Gemeentelijke 
spelregels ontwikkelen

6. Implementatie-
varianten ontwikkelen 

en beoordelen

7. Voorstel  ontwikkelen 
voor een gezamenlijk 

VKA

8. Omgevings-
overeenkomst sluiten 

9.Bevoegd gezag 
neemt formele 

besluit(en)

10. Formele 
besluitvorming afronden

11. Uitvoering en 
handhaving 
organiseren

Beleidsvoorbereidend

Formele besluitvorming

Formeel <-> informeel



Stap 1: 

Vaststellen landelijke of provinciale duurzaamheidsdoelstelling
- werken aan commitment voor het probleem -

Pas na commitment voor het probleem komt 

commitment voor de doelstelling. Beide zijn 

voorwaarde voor commitment en acceptatie 

van de oplossing!

Vergeet het woord “draagvlak” zolang er niet 

sprake is van drie keer commitment (probleem, 

doelstelling en oplossing). Spreek alleen over 

acceptatie en - desnoods - berusting.



Stap 2: 

Bepalen van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstelling
- bepalen van de doelstelling op gemeentelijk niveau -

Zonder “gemeentelijk energieakkoord” kan van 

geen enkel aangeboden project bepaald worden of 

dit de juiste, best mogelijke oplossing is.

Organiseer een gemeente-breed overleg tussen 

inwoners, NMO’s, bewonersorganisaties, raads-

commissies en bestuurders



Stap 3: 

Bepalen van de gemeentelijke energiemix
- bepalen van het gemeentelijke ‘hoe’ -

Zorg voor een representatieve vertegenwoordiging 

vanuit de inwoners bij het bepalen van een 

gemeentelijke energiemix en let op hun potentie om te 

fungeren als ambassadeur van de uitkomsten.

Zorg voor een proces dat aangestuurd wordt door 

onafhankelijke deskundigen want dat  voorkomt 

latere verwijten over partijdigheid en achterkamer-

tjespolitiek. 



• Voorbeeld gemeente Oss



Stap 4: 

De gemeentelijke plannen regionaal afstemmen
- gemeentelijke plannen energiemix bovenlokaal afstemmen -

Gemeente-, provincie- en landsgrenzen zijn 

alleen administratief-bestuurlijk relevant en 

bestaan  niet in de beleving van de woon- en 

leefomgeving van de mensen.

Betrek alle partijen die meededen aan de 

stappen 2 en 3 bij het intergemeentelijke 

overleg en bij het overleg met de provincie, 

vooral als dat tot aanpassing va de plannen 

moet leiden. 



Stap 5: 

Gemeentelijke spelregels per vorm van duurzame energie 
- bepalen van de randvoorwaarden voor de realisatiefase -

Gemeentelijke spelregels vergen de aanwezigheid van een 
vastgelegde doelstelling en energiemix, ze moeten specifiek 
zijn qua energievorm en ze moeten noch te soepel, noch te 
steng zijn - wat gemakkelijker gezegd is dan gedaan. 

Erken vanaf het begin dat omwonenden die deel uitmaken 
van een gedragscode-werkgroep geen formeel mandaat 
hebben, dat ze een lastige relatie hebben met hun achterban 
en  ondersteun hen met het verwerven van informeel gezag. 

Het aantrekken van een onafhankelijke voorzitter essentieel.



Stap 6: 

Per project ontwikkelen van implementatievarianten
- per project mogelijke varianten in kaart brengen -

Elimineer zo snel mogelijk onnodige en niet 

levensvatbare projecten.

Omwonenden die deel uitmaken van een 

gedragscode- werkgroep hebben geen formeel 

mandaat.

Onafhankelijke voorzitter.

Omwonenden voorzien van middelen. 

Zorg voor een open en transparant proces met 

voldoende en regelmatige terugkoppeling naar alle

omwonenden. 



Stap 7: 

Kiezen voor het beste alternatief 
- bepalen van het voorkeursalternatief -

Streef in een OAR naar een gezamenlijk standpunt 

inzake het VKA, maar als dit niet lukt, wees 

transparant over de vraag waar men het over 

eens is en waar men van mening verschilt. 

Zorg dat het advies van de OAR breed bekend 

wordt bij omwonenden, geef die omwonenden 

de kans zich uit te spreken over dat advies en 

garandeer dat hun reactie wordt meegewogen 

in de formele besluitvorming. 





Stap 8: 

Bindende afspraken tussen ontwikkelaars en omgeving
- opstellen van een omgevingsovereenkomst -

Bij het onderhandelen over een omgevings-

overeenkomst hebben omwonenden meer dan ooit 

behoefte aan professionele ondersteuning. 

Lastig punt: hoe juridisch te borgen? Suggestie: 

gemeenteraad “ratificeert” de omgevings-

overeenkomst



Stap 9: 

Het bevoegd gezag neemt een definitief besluit 
- zekerheid over het al dan niet doorgaan van een project -

Traditionele commissievergaderingen  voldoen niet 

als voorbereiding op een besluit van een 

gemeenteraad (of provinciale staten). 

Kies daarom voor een andere, meer interactieve 

werkvorm, zoals het Lagerhuisdebat.



Stap 10:  

Afronden formele besluitvorming
- maar dat zou nu een fluitje van een cent moeten zijn -

Wat  blijft: zienswijzen, beroep RvS

Hier zou de investering in het voortraject 

zich moeten uitbetalen.



Stap 11:  

Voorzien in continuïteit qua uitvoering en handhaving
- inrichten van een uitvoeringsorganisatie -

Hef een OAR niet op na het sluiten van en 

omgevingsovereenkomst, maar gebruik hem als 

uitvoeringsorganisatie,

Voor instandhouding pleit ook dat het goed is een 

vast communicatiekanaal te hebben tussen de 

eigenaar van een windpark en de omgeving.




