
 
 
Online masterclass ‘Aan de slag met 50% lokaal eigendom’ 

Datum en tijd: donderdag 3 december 2020 van 14.00 - 16.30 uur 
Provincie Zeeland 
  
50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord en de RES daadwerkelijk goed regelen lukt 
alleen met slim lokaal beleid. Daarmee stuur je als gemeente of provincie aan op wind- 
en/of zonneprojecten waarin omwonenden echt mee kunnen participeren. Speciaal 
hiervoor organiseert de Participatiecoalitie, in Zeeland vertegenwoordigd door Zeeuwind 
en ZMf, een praktijkgerichte masterclass ter inspiratie en om je hiermee op weg te helpen. 
  
In de masterclass behandelen we onder andere: 

• Wat betekent ‘50% lokaal eigendom’ in het Klimaatakkoord? 
• Hoe zorg je voor coöperatieve ontwikkelingen rondom zon en wind (denk aan 

participatieprocessen, wat is de lokale omgeving en hoe betrek je die erin?) 
• Voorbeelden van beleidsteksten over lokaal eigendom 
• Een lesje financiën met uitleg over de business case van een duurzame energie 

project, kapitaalwerving en risico’s 
 
Jouw trainers 
Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen en Liesje Harteveld, coördinator 
communicatie bij Energie Samen i.s.m. Zeeuwse partners energie coöperatie Zeeuwind en 
natuur en milieuorganisatie ZMf 
 
Online omgeving  
De masterclass wordt gegeven in een online omgeving. Daarvoor werken wij met Zoom.  
Vind je participatie en lokaal eigendom ook belangrijk in de concrete uitrol van het 
klimaatakkoord en de RES? Doe dan mee en geef je op via dit formulier Nadat je je hebt 
opgegeven ontvang je kort voor de masterclass per e-mail de link waarmee je kunt 
deelnemen.  
 

https://spits-online.nu/platform/gBzKEo6urG7DEaty9BQE


 
Interactieve tool 
De masterclass heeft een interactief onderdeel. Wil je daaraan mee doen, dan kun je 
voorafgaand aan de masterclass de LessonUp app installeren op je mobiele telefoon. 
Download deze app in de ‘Google Play‘ of de ‘App store’ van je mobiele telefoon.  
  
Handig om alvast thuis voor te bereiden 

1) Test Zoom via https://zoom.us/test  
2) Zet de LessonUp app op je mobiele telefoon of tablet 
3) Lees de meegestuurde passages uit het Klimaatakkoord en bekijk alvast de 

handreiking ‘Lokaal eigendom in beleid’ van de Participatiecoalitie 
4) Bekijk de websites van een paar burgerinitiatieven, bijvoorbeeld: 

https://www.zeeuwind.nl/ 
https://www.deltawind.nl  
https://4371energieneutraal.org/   (Zeeuws burgerinitiatief uit Koudekerke) 
https://energiecooperatie-bodegraven-reeuwijk.nl 
https://blauwvingerenergie.nl 
https://www.windparknijmegenbetuwe.nl 
https://www.hofvantwenteoprozen.nl  
https://meerenergie.amsterdam/  
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