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Participatie in het landelijke 
klimaatakkoord

• Participatie wordt omarmd

• Streven is minimaal 50 % in lokaal 
eigendom



Gemeente heeft een 
belangrijke rol bij participatie

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de participatiewaaier wordt 
gehanteerd gedurende het proces om te komen tot een wenselijke en 
haalbare vormgeving van omgevingsparticipatie in een project. 

Afspraken met de omgeving worden vastgelegd in een 
omgevingsovereenkomst. Op basis hiervan wordt een projectplan en 
participatieplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe participatie 
binnen het project optimaal wordt ingericht. 

Het bevoegd gezag controleert dat initiatiefnemers en omgeving 
hierover het gesprek aangaan en aan de voorwaarden voor 
participatie wordt voldaan. Het bevoegd gezag kan bovendien ook 
nadere eisen stellen.

In de Zeeuwse concept RES : overheden voeren beleid om bijdragen 
en ideeen van burgers en lokale bedrijven in het proces mee te 
nemen. Liefst zo vroeg mogelijk in de keten



Participatie coalitie

Ons doel is bijdragen aan maatschappelijk 

gedragen Regionale Energie Strategieën.

www.departicipatiecoalitie.nl

http://www.departicipatiecoalitie.nl/


Wat doen we als coalitie?

• Wij zetten burgers aan tot eigen initiatief en wij 
ondersteunen met lokaal maatwerk initiatieven van 
burgers. Streven is 50% in lokaal eigendom.

• Wij ondersteunen iedereen. Jong en oud, arm en rijk. 
Participatie is open, vrijwillig en democratisch.

• Wij werken nauw samen met gemeenten met onze 
kennis en ervaring en verbinden initiatieven van bottum-
based met top-down.

• Zorgdragen voor zorgvuldige inpassing van zon en 
windparken, aandacht voor natuur en landschap



Belang participatie bij de 
energietransitie (RES / aardgasvrije wijken)?

- Verhogen slaagkans uitvoering RES en 

aardgasvrije wijken door meer begrip en 

draagvlak 

- Klimaatdoelen halen met oog voor mens, 

omgeving, natuur

- Iedereen moet mee kunnen doen 

=>Doel: voldoende acceptatie van de omgeving



Belangrijke voorwaarden 
bij procesparticipatie

• Neem de lokale gemeenschap mee in het ‘verhaal’ van de energietransitie en haal 
bij bewoners/stakeholders op wat zij belangrijk vinden. 

• Betrek relevante partijen als gemeente, bewoners, lokale bedrijven, energie-
initiatieven, natuur- en landschapsverenigingen, waterschap, netbeheerder en 
andere belanghebbenden. 

• Schep duidelijke verwachtingen over de wijze waarop input verzameld en verwerkt 
wordt. Geef bewoners de kans om echt mee te sturen, zodat zij zich mede-eigenaar 
gaan voelen van de opgave. 

• Betrek ze op tijd

• Bespreek met de gemeenschap in ieder geval: 
– Welke belangen mee te nemen zijn in locatie-afwegingen en op welke wijze dit gebeurt; 

– Welke typen locaties wel/niet de voorkeur hebben; 

– Welke toetsingscriteria te hanteren zijn bij nieuwe initiatieven. Denk onder meer aan: procesparticipatie, 
lokaal profijt of eigenaarschap, zorgvuldige inpassing in natuur en landschap. 



Veel energieke burgers 
actief in Zeeland

• 45 energie-initiatieven actief

• waarvan de helft: postcoderoos-initiatieven

• waarvan Zeeuwind met 2500 leden: een van de 
grootste energie coöperaties van NL

• Landelijk: aandeel burgerwind 5,6 %. Zeeland 17 %. 
Komt na burgerwind nu burgerzon?

Ga aan de slag met energieke burgers en maak van 
de energietransitie een succes


