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Over

  Energiecoöperaties als trekkende kracht bij lokaal eigendom

  De sociale kracht van dorpen bij lokaal eigendom

  Samenwerkingspartners en belanghebbenden in Midden-Drenthe

1 Inleiding
Na een participatief proces met inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en

medeoverheden heeft de gemeente Midden-Drenthe in april 2020 haar duurzaamheidsvisie

vastgesteld. In deze visie zijn vier uitgangspunten opgenomen: opbrengsten in de regio

houden, met elkaar en lokaal, verduurzaming is voor iedereen betaalbaar en behapbaar en

integraliteit en koppelkansen met andere ontwikkelingen. Om te bereiken dat de

energietransitie lokaal blijft en lusten en lasten goed verdeeld zijn, is de ambitie

opgenomen om de opwek van kleine windmolens (tiphoogte 21 meter, ashoogte 15 meter)

en zonne-energie tot 2,5 hectare 100 procent lokaal in eigendom te houden en voor

initiatieven daarboven is dit minimaal 50 procent. 

Om te zorgen dat lokaal eigendom gerealiseerd kan worden, is de gemeente voornemens

om in 2023 of 2024 een maatschappelijke tender uit te schrijven voor opwekprojecten

boven de 2,5 hectare. De maatschappelijke tender is een selectiemethode waarin in elk

geval gescoord wordt op lokaal eigendom, participatie, landschappelijke inpassing en het

terugvloeien van opbrengsten naar maatschappelijke initiatieven in Midden-Drenthe.

De energiecoöperaties en verenigingen van dorpsbelangen zijn waardevolle partijen bij het

realiseren van lokaal eigendom. De energiecoöperaties vervullen al jaren een rol in het

organiseren van uiteenlopende activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Bovendien

doen zij kennis en ervaring op bij de realisatie van hernieuwbare opwekprojecten. Het

Dorpenoverleg Midden-Drenthe laat de stem van de inwoners uit de kernen tot 3.000

inwoners. Zij en de verenigingen van dorpsbelangen genieten veel vertrouwen van

inwoners. Ze zijn een krachtig vehikel dat veel mensen bereikt. 

Om te bepalen welke rol energiecoöperaties en dorpen willen bij het realiseren van lokaal

eigendom, en onder welke voorwaarden, zijn twee kwartiermakers aangesteld in de zomer

van 2021. Zij hebben gesprekken gevoerd met de energiecoöperaties en de dorpen in

Midden-Drenthe. Daarnaast waren deze partijen, de gemeente en de Drentse KEI

vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Deze groep is in de periode september 2021 tot

januari 2022 vijf keer bij elkaar om advies te geven. De waardevolle inzichten uit deze

gesprekken hebben geleid tot het Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe. 

De voorliggende opgave is professioneel van aard. Dit betekent inzet van alle partijen en

de mogelijkheid tot het inschakelen van professionele ondersteuning en expertise. Met het

convenant committeren de ondertekenende partijen zich aan de opgenomen doelen,

inspanningen en afspraken om te zorgen dat met lokaal eigendom de opbrengsten van

opwekprojecten maatschappelijk ingezet kunnen worden in Midden-Drenthe. 

In 2020 heeft de gemeente Midden-Drenthe Synnovem de opdracht gegeven voor het

uitvoeren van een maatschappelijke consultatie. In vervolg op de gesprekken die

Synnovem gevoerd heeft, is aan de kwartiermakers gevraagd om met belanghebbenden

verder in gesprek te gaan over lokaal eigendom. Voor het realiseren van zon op land is

immers samenwerking met andere partijen nodig. Voor locaties, financiering,

ondersteuning of draagvlak. De opbrengsten uit deze gesprekken en de aanbevelingen voor

een vervolg zijn opgenomen in dit rapport.

Dit rapport bestaat uit drie delen:

1.

2.

3.
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Deel 1
 

Energiecoöperaties als trekkende
kracht bij lokaal eigendom 



Coöperatie Duurzaam Beilen

Coöperatie Duurzaam Drijber

Energiecoöperatie De Broekstreek

Energiecoöperatie Duurzame Smildes

Energiecoöperatie Hooghalen

Vereniging Duurzaam Broekstreek

2 Energiecoöperaties en lokaal eigendom in Midden-Drenthe
Een energiecoöperatie is een georganiseerde groep lokale inwoners die samen hun leefomgeving willen

verduurzamen. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare opwek, duurzame mobiliteit of

duurzame warmte. In Midden-Drenthe zijn vijf energiecoöperaties en een vereniging Duurzaam Broekstreek actief

met de energietransitie (hierna ook benoemd als energiecoöperatie). Met de besturen van deze coöperaties hebben

de kwartiermakers gesprekken gevoerd. Centraal in de gesprekken stond de vraag welke rol wil de coöperatie pakken

bij de energietransitie in Midden-Drenthe en wat is daarvoor nodig? Daarnaast hebben een tweetal verdiepende

gesprekken plaats gevonden met een afvaardiging van de coöperaties. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de

gesprekken in hoofdlijnen toegelicht en het volgende hoofdstuk geeft handreiking hoe de ambities voor lokaal

eigendom vorm kunnen krijgen. 

2.1. Energiecoöperaties in Midden-Drenthe
In Midden-Drenthe zijn de volgende energiecoöperaties actief:

Samen hebben deze coöperaties in potentie een groot bereik in Midden-Drenthe: de meeste dorpen vallen onder het

werkgebied van één van deze coöperaties. Met name in en rondom Westerbork is nog geen coöperatie opgericht.

De meeste coöperaties zijn al langere tijd actief en hebben uiteenlopende activiteiten ontplooid. Van het organiseren

van informatiemarkten tot het verduurzamen van een dorpshuis en van het plaatsen van nestkastjes tot het realiseren

van zonnepanelen op een groot dak. Uitzondering hierop is de Coöperatie Duurzaam Beilen. Deze coöperatie is eind

2021 van start gegaan en volop bezig om plannen te maken. In bijlage bij dit rapport is per coöperatie beknopt

achtergrondinformatie weergegeven. 

De energiecoöperaties in Midden-Drenthe willen graag de samenwerking onderling verstevigen en gezamenlijk een

sterkere positie in Midden-Drenthe innemen. Hiervoor wordt een gezamenlijke coöperatie opgericht. Dit wordt verder

toegelicht in 2.4. 

2.2. Doel energiecoöperaties lokaal eigendom 
Alle energiecoöperaties hebben aangegeven de opbrengsten van duurzame opwekprojecten in de regio te willen

houden. Het doel is dan ook dat zoveel mogelijk opbrengsten van de energietransitie terugvloeien naar de lokale

omgeving en ingezet worden voor maatschappelijke doelen. Dit wordt ook verwoord in het gezamenlijke persbericht

over de ondertekening van het convenant:

 ‘‘De coöperaties organiseren al jaren lokale activiteiten om zo mensen te inspireren en te motiveren om de

energievoorziening te verduurzamen. Daarbij worden er lokaal al vele, vaak kleine, projecten in de

dorpen financieel ondersteund. In de gemeente Midden Drenthe wordt jaarlijks door de inwoners ruim 20 miljoen euro

uitgegeven aan energie. Daarvan gaat een groot deel van de winst naar buitenlandse energiebedrijven. Dat kan anders als

het aan ons ligt. Wij willen duurzame energie lokaal opwekken en laten verbruiken. Dat kan als de inwoners hun energie

betrekken bij onze energiemaatschappij Energie Van Ons.’’
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Omwonendenregeling: inwoners in een bepaalde straal om een project krijgen een financieel voordeel. Hiervoor

hoeven ze niet deel te nemen in het project. De middelen gaan naar individuele bewoners, er is geen sprake van

investeringen in een gebied.

Aandelen/certificaten/obligaties: deelnemen aan het project door het kopen van aandelen of obligaties. Hiermee

is er een direct financieel voordeel, maar dit borgt geen directe zeggenschap in de ontwikkeling, uitvoering en

besteding van opbrengsten van het project. 

Omgevingsfonds: de initiatiefnemer van een opwekproject stort een deel van de opbrengsten van een park in een

fonds, waaruit projecten worden gefinancierd die ten goede komen aan de omgeving. 

Lokaal eigendom: het project is in handen van een collectief samenwerkingsverband van bewoners, lokale

ondernemers, agrariërs of andere lokale partners in de omgeving van het project. Dit betekent directe

zeggenschap in het gehele project en het ontvangen van de opbrengsten, maar ook verantwoordelijkheid en het

nemen van risico’s.

Het lokaal houden van de opbrengsten van opwekprojecten kan op verschillende manieren. In de handreiking voor

participatie zonne- en windparken Drenthe en in een filmpje van de provincie Noord-Holland zijn de verschillende

mogelijkheden toegelicht:

Voor het bereiken van het doel van de energiecoöperaties, streeft Energiecoöperatie Duurzame Smildes naar een

goedgevuld omgevingsfonds. Via dit middel kunnen de opbrengsten landen bij een grote groep inwoners en juist ook

bij inwoners die zelf niet de middelen hebben om financieel deel te nemen in een project. De andere coöperaties

willen een stap verder gaan en naast een omgevingsfonds, projecten realiseren als (mede-)eigenaar. Op die manier

blijven projecten echt lokaal en zijn de coöperaties beslissingsbevoegd in het maken van keuzes bij de ontwikkeling,

exploitatie en inzet van de opbrengsten. Hun doel is (net als bij Energiecoöperatie Duurzame Smildes) dat een brede

groep aan inwoners profiteert, ook zonder financiële deelname door de aankoop van obligaties of aandelen.

Financieel deelnemen moet echter wel een optie zijn voor iedereen die dat wil en kan. De energiecoöperaties zijn

zich bewust dat lokaal eigendom de nodige inzet vergt en er extra professionele expertise en capaciteit ingeschakeld

moet worden om dit te realiseren.
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De jarenlange ervaring en kennis die de coöperaties hebben opgebouwd met het organiseren van

duurzaamheidsgerelateerde activiteiten. Specifiek voor lokaal eigendom is het interessant dat er ervaring

opgedaan wordt met concrete opwekprojecten, namelijk:

Zonnepark de Lotten in Hijken is gerealiseerd door een commerciële ontwikkelaar. Energiecoöperatie

Hooghalen heeft gezorgd dat inwoners financieel kunnen deelnemen in het project en hiertoe een

crowdfunding campagne opgezet.

Zijn de Energiecoöperaties Duurzaam Broekstreek, Coöperatie Duurzaam Drijber en Vereniging Duurzaam

Broekstreek voornemens om het drijvende zonnepark de Mussels in Beilen over te nemen van Groenleven. De

intentie is om 51 procent in eigen bezit te krijgen. De overige 49 procent komt dan in handen van het

waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook wordt er een gebiedsfonds opgericht.

Werkt de Energiecoöperatie Duurzame Smildes aan het realiseren van een zonnepark op de zandwinplas bij

het bedrijf Calduran.

Is Coöperatie Duurzaam Drijber in gesprek met Attero over het ontwikkelen van een zonnepark op het terrein

van Attero van rond de 2 hectare.

Het streven naar een gezamenlijk doel: het lokaal houden van de opbrengsten van opwekprojecten. Dit doel

werkt verbindend en is een stip op de horizon om naar toe te werken. Ook wordt dit doel nagestreefd en

ondersteund door de gemeente en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe.

De inzet van de opbrengsten van opwekprojecten gaan naar initiatieven met een maatschappelijk doel. Geen van

de energiecoöperaties is uit op eigen gewin. Het mee laten profiteren van inwoners in de lokale omgeving staat

voorop. Ook als zij niet direct kunnen of willen bijdragen aan de realisatie van opwekprojecten. 

Bereidheid tot samenwerken met en leren van elkaar en andere organisaties. Samen kom je verder en sta je

sterker in gesprekken met andere belanghebbenden.

De meeste coöperaties kijken verder dan alleen de energietransitie, namelijk duurzaamheidsbreed. Dit kan

bijvoorbeeld gaan over biodiversiteit of sociale duurzaamheid. Hierdoor kunnen de coöperaties een bredere groep

inwoners bereiken en aanspreken en wordt naast de energietransitie ook op andere fronten duurzaamheidswinst

behaald. 

Verschillende expertises en achtergronden zijn aanwezig bij de verschillende coöperaties. Gezamenlijk optrekken

leidt ertoe dat expertise op technisch, communicatief, projectontwikkelings- en financieel vlak benut kan worden.

2.3 Analyse sterktes, uitdagingen, kansen en bedreigingen lokaal eigendom
Op basis van de gevoerde gesprekken met de energiecoöperaties, is per coöperatie een analyse gemaakt van de

sterktes, uitdagingen, kansen en bedreigingen om lokaal eigendom te realiseren. Dit is gedaan met behulp van de

sterkte-zwakte analyse, ook wel SWOT genoemd (strengths, weaknesses, opporunities en threats). In deze analyse

wordt op beknopte wijze aangegeven waar sterktes en uitdagingen liggen en welke kansen en bedreigingen er zijn.

De hoofdpunten uit de analyses van de energiecoöperaties zijn verwerkt in een gezamenlijke SWOT. In deze

paragraaf wordt de gezamenlijke SWOT toegelicht waarbij de volgende indeling gebruikt wordt: sterktes,

uitdagingen, kansen en bedreigingen.

Sterktes
De energiecoöperaties willen een trekkende rol vervullen bij het realiseren van lokaal eigendom. De belangrijkste

sterke punten van de coöperaties bij het realiseren van lokaal eigendom zijn:
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Nauwere samenwerking met de verenigingen van dorpsbelangen en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. In het

convenant is vastgelegd welke rollen de partijen op zich willen nemen en waar ze elkaar kunnen versterken.

Het realiseren van een gezamenlijke coöperatie. De gesprekken en de concept-statuten zijn in een vergevorderd

stadium. De oprichting van de gezamenlijke coöperatie verstevigd de samenwerking en de positie van de

coöperaties in de gemeente. 

Voortbouwen op de verkenningen en gesprekken met belanghebbenden die nu al gevoerd worden door de

energiecoöperaties of de kwartiermakers voor het realiseren van opwekprojecten. 

Gebruik maken van de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt bij het behalen van de doelen zoals

vastgelegd in het convenant en de duurzaamheidsvisie van de gemeente.

Gebruik maken van de landelijke en regionale instrumenten en ondersteuning die beschikbaar zijn om lokaal

eigendom te realiseren. Ook het samenwerken met commerciële ontwikkelaars kan een kans zijn om kennis en

expertise te delen.

Het bereik van de energiecoöperaties is op de meeste plekken nog beperkt. Dit is terug te zien in het aantal

leden, het aandeel actieve leden en deelname aan activiteiten. Voor het creëren van draagvlak en animo voor

opwekprojecten is het belangrijk dat dit in aanloop naar de maatschappelijke tender vergroot wordt.

Een aantal coöperaties zijn kwetsbaar doordat voor de activiteiten voor de energietransitie gevaren wordt op één

of enkele drijvende krachten. Net als bij het punt hierboven is versterking van de coöperaties gewenst. Een

gezamenlijke coöperatie kan een deel van de kwetsbaarheid ondervangen doordat kennis en kunde breder

geborgd is.

De inzet en expertise die vanuit de coöperaties geleverd wordt kent grenzen. Noodzakelijk is om professionele

ondersteuning in te zetten om de opgave van lokaal eigendom te laten slagen.

Er zijn onvoldoende locaties in beeld waar opwekprojecten gerealiseerd kunnen worden kijkend naar de

doelstellingen van de gemeente. Het in beeld hebben van locaties is essentieel om te starten met het

ontwikkelen van projecten. 

Kansen
Naast de sterktes zijn er ook kansen die benut kunnen worden:

Ervaringen bij projecten op andere plekken in het land[1] waarin de lokale omgeving direct betrokken is of er sprake

is van lokaal eigendom kennen een hogere slagingskans en kortere doorlooptijd. Dit komt doordat de baten terecht

komen bij de inwoners en doordat lokale partijen de omgeving beter kennen. Dit leidt tot minder bezwaarprocedures.

Energiecoöperaties in Midden-Drenthe als lokale partijen met het doel om juist baten terug te geven aan de lokale

omgeving zijn dus een kans om op een goede manier projecten te ontwikkelen en te realiseren. 

Uitdagingen 
De voornaamste uitdagingen zijn:

Het realiseren van zonneparken is een niet te onderschatten opgave. Veelal wordt dit gedaan door professionele

partijen die hier op toegelegd zijn. Zij hebben beschikking tot alle benodigde expertise om een project tot stand te

laten komen en tot (voor)financiering. Vaak hebben zij daarnaast ook toegang tot grondposities doordat zij in een

vroeg stadium al contracten met grondeigenaren hebben afgesloten voor het recht op onderhandeling wanneer er

ruimte in een gemeente komt om zonneparken te realiseren. De gemeente Midden-Drenthe heeft de afgelopen jaren

ruim 40 aanvragen binnen gekregen voor de ontwikkeling van zonneparken. De verwachting is dan ook dat er al de

nodige afspraken gemaakt zijn met grondeigenaren. 

[1] Handreiking voor maatschappelijke tender - Gelders energieakkoord & handreiking lokaal eigendom in beleid opgesteld - Energie Samen
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Het rendement van projecten neemt af. De coöperaties geven aan dat dit met name geldt voor kleinere projecten,

waaronder kleine windmolens. Uit gesprekken met belanghebbenden blijkt dat dit ook een bedreiging is voor

grootschalige projecten doordat de rijksoverheid de SDE++ subsidie wil afbouwen en er sprake is van hoge prijzen

voor en schaarste van grondstoffen.

De energiecoöperaties hebben geen grondposities in de gemeente. Ontwikkelaars hebben vaak al afspraken met

grondeigenaren gemaakt.

Netcongestie is in een groot deel van Midden-Drenthe aan de orde. Dit leidt tot het niet kunnen aansluiten van

opwekprojecten. Deze bedreiging zou door investeringen in het net moeten afnemen rond 2025. 

Fungeert als gesprekspartner richting de gemeente, het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en andere partijen.

Gaat gesprekken aan met commerciële ontwikkelaars over mogelijke samenwerking.

Is een gremium waar kennisdeling plaats vindt tussen de coöperaties en gebruik gemaakt wordt van elkaars

expertise.

Is de plek waar nadere samenwerkingsafspraken gemaakt worden tussen de coöperaties.

Kan een opdrachtgevende rol vervullen voor een nog aan te stellen aanjager die voorbereidingen treft voor de

maatschappelijke tender.

Wordt besproken welke coöperatie deelneemt aan welk project wanneer het hernieuwbare opwek op land betreft

en wat de verdeelsleutel wordt van de opbrengsten.

Heeft een groter bereik dan de individuele coöperaties en benut dit ook in de communicatie. 

Bedreigingen
De volgende bedreigingen zijn in de gesprekken met de energiecoöperaties geïdentificeerd:

2.4 Gezamenlijke coöperatie
Om de coöperatieve beweging in Midden-Drenthe te versterken en te professionaliseren, wordt een gezamenlijke

coöperatie opgericht. Hiermee kunnen een deel van de uitdagingen genoemd in paragraaf 2.3 ondervangen worden.

De statuten voor de gezamenlijke coöperatie zijn in concept gereed, een vervolgstap is de officiële oprichting en het

opstellen van een huishoudelijk regelement. Het hoofddoel van de gezamenlijke coöperatie is: het versterken van

maatschappelijk eigenaarschap in het kader van de energietransitie naar een duurzame samenleving.

Voor lokaal eigendom is de gezamenlijke coöperatie waardevol om voorbereidingen te treffen voor de

maatschappelijke tender en het tot stand komen van projecten. De gezamenlijke coöperatie is versterkend op de

individuele coöperaties, zij blijven ook hun eigen activiteiten binnen het eigen werkgebied voortzetten. De

gezamenlijke coöperatie gaat in ieder geval de volgende taken oppakken:

Op dit moment doet Energiecoöperatie Duurzame Smildes niet mee met de gezamenlijke coöperatie. Zij zien wel

meerwaarde in een gezamenlijke coöperatie, maar hebben op dit moment niet de (bestuurlijke) capaciteit om deel te

nemen. Indien de capaciteit uitgebreid wordt, wordt alsnog het gesprek aangegaan om deel te nemen. Ook wanneer

er nieuwe coöperaties worden opgericht kunnen deze zich aansluiten bij de gezamenlijke coöperatie. 

2.5 Conclusie lokaal eigendom in Midden-Drenthe
Alle energiecoöperaties zetten zich in om de opbrengsten van opwekprojecten lokaal te houden. De wil bij de meeste

energiecoöperaties in Midden-Drenthe om het voortouw te nemen om lokaal eigendom te realiseren is er. Uit de

sterktes en kansen blijkt de potentie om dit te doen. Uiteraard moet er nog het nodige werk verzet worden. Er zijn

uitdagingen om mee aan de slag te gaan en bedreigingen om verder te onderzoeken en rekening mee te houden. Het

realiseren van lokaal eigendom is een complexe opgave. Met de wil om dit te doen, slim gebruik te maken van

ondersteuningsmogelijkheden en samenwerking met andere partijen te zoeken, kunnen de energiecoöperaties hier

een leidende rol in vervullen.
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Gemeente Staphorst heeft een maatschappelijke tender uitgezet

voor windenergie. Dit voorbeeld wordt ook aangehaald in de

handreiking maatschappelijke tender opgesteld door het Gelders

Energieakkoord, Energie Samen en het Klimaatverbond. Deze tender

is gewonnen door de energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst

met het door hun ingediende plan ‘’samen voor de wind’’.

Gemeente Eemsdelta heeft drie gebieden aangewezen waarbinnen

elk gebied nog een zonnepark van ongeveer 10 hectare gerealiseerd

kan worden. Door middel van een maatschappelijke tender zijn de

inschrijvingen beoordeeld. Geen van de inschrijvingen door een

energiecoöperatie hebben gewonnen.

Gemeente Utrecht heeft voor de gebieden Rijnenburg en Reijerscop

een uitnodigingskader opgesteld waarbinnen grootschalige

opwekprojecten moeten passen. Dit kader bevat ook kaders voor

lokaal eigendom en participatie.

3. Realiseren van lokaal eigendom           
 in Midden-Drenthe
De gemeente gaat via maatschappelijke tenders ca. 100 hectare voor

hernieuwbare opwek op land of water vergunnen. De

energiecoöperaties hebben aangegeven een trekkende rol te willen

vervullen in het realiseren van lokaal eigendom en zijn voornemens om

een bod in te dienen wanneer de tender opengesteld wordt. Het

ontwikkelen van grote zonneparken gaat verder dan de ervaring bij

energiecoöperaties nu reikt. Om succesvol in te kunnen schrijven is

professionele expertise en capaciteit nodig. Er wordt een handreiking

gedaan op welke wijze en waar de energiecoöperaties terecht kunnen

om hun trekkersrol te vervullen. 

3.1 Maatschappelijke tender
Een maatschappelijke tender is een selectiemethode om projecten te

scoren op maatschappelijke en ruimtelijke criteria ten behoeve van de

vergunningverlening. Deze methode kan gebruikt worden om proces- en

financiële participatie van omwonenden in een project voor

hernieuwbare energie te stimuleren. In de kern komt het erop neer dat

potentiële projecten punten kunnen scoren voor de wijze waarop de

initiatiefnemers eigenaarschap vormgeven.[1] Doordat

energiecoöperaties en dorpsverenigingen zijn ingebed in de lokale

omgeving kunnen zij in potentie op deze criteria hoger scoren dan een

commerciële partij. 

3.1.1. Voorbeelden
Het verstrekken van een vergunning via een maatschappelijke tender

voor opwekprojecten is niet nieuw. Tegelijk is deze methodiek nog

beperkt gebruikt. Een aantal voorbeelden waar deze methodiek gebruikt

is of wordt[2]:

[1] Handreiking voor maatschappelijke tender - Gelders energieakkoord; Oplegger 

[2] Oplegger & factsheet Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie -  Nationaal Programma RES Pagina 10

https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/2021-04/GEA-%20Handreiking%20maatschappelijke%20tender.pdf
https://www.wijduurzaamstaphorst.nl/wp-content/uploads/2018/09/WDS-windplan-20-04-2018.pdf
https://www.wijduurzaamstaphorst.nl/wp-content/uploads/2018/09/WDS-windplan-20-04-2018.pdf
https://www.wijduurzaamstaphorst.nl/wp-content/uploads/2018/09/WDS-windplan-20-04-2018.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-rijnenburg/2020-07-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf


De opgave voor hernieuwbare opwek op land of water gefaseerd wordt in maximaal drie maatschappelijke

tenders. Inzet die nodig is om lokaal eigendom te realiseren wordt zo door de tijd heen verspreid en het biedt

ruimte om te leren van projecten die al in ontwikkeling of gerealiseerd zijn.

De energiecoöperaties en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe inspraak krijgen in de uitgangspunten, criteria en

indieningsvereisten.

Neemt criteria op die maken dat lokale partijen een stevige positie hebben om deel te nemen aan de tender. Dit

zijn criteria op gebied van lokaal eigendom, procesparticipatie, het terugvloeien van opbrengsten naar de lokale

omgeving in Midden-Drenthe en koppelkansen. Daarnaast worden ruimtelijke randvoorwaarden en criteria voor

circulariteit opgenomen.

Initieert afstemming met tenminste de energiecoöperaties en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe over de

benodigde voorbereidingstijd voor de maatschappelijke tender zodat zij draagvlak kunnen versterken en

benodigde expertise en ondersteuning in kunnen schakelen.

Het vergroten van het bereik onder inwoners van de coöperaties en samen met de gemeente en het

Dorpenoverleg Midden-Drenthe het vergroten van draagvlak voor de energietransitie in het algemeen en

specifiek de opwek via lokaal eigenaarschap.

Het voeren van gesprekken met ontwikkelende partijen en andere belanghebbenden om te bepalen met wie

samenwerking mogelijk en gewenst is.

Het vinden van geschikte locaties voor opwekprojecten.

Bepalen wie ingeschakeld gaat worden voor professionele ondersteuning bij het inschrijven op de tender en de

projectontwikkeling.

3.1.2  Maatschappelijke tender in Midden-Drenthe
De gemeente Midden-Drenthe heeft in haar duurzaamheidsvisie de uitgangspunten voor de energietransitie

vastgelegd. De verankering van lokaal eigendom in beleid is belangrijk om vervolgens de kaders te kunnen stellen in

een maatschappelijke tender. De gemeente gaat de kaders en de criteria voor de maatschappelijke tender uitwerken

en is bevoegd gezag voor het beoordelen van inschrijvingen en het verlenen van vergunningen. 

In het convenant is over de maatschappelijke tender afgesproken dat:

Daarbij moet opgemerkt worden dat de gemeente energiecoöperaties of verenigingen van dorpsbelangen geen

exclusieve informatie of rechten kan geven. De gemeente is er aan gehouden om een gelijk speelveld te creëren.

3.1.3 Wat vraagt de maatschappelijke tender van de energiecoöperaties?
In het convenant is opgenomen dat de energiecoöperaties voornemens zijn om in te schrijven op de maatschappelijke

tender. Om succesvol in te schrijven, is een gedegen voorbereiding nodig. Dit betekent dat de coöperaties aan de slag

moeten met:

Door deze voorbereidingen te treffen, kunnen de energiecoöperaties snel en gedegen acteren wanneer de

maatschappelijke tender opengesteld wordt. De maatschappelijke tender biedt een stevige positie aan

energiecoöperaties om in te schrijven op de tender. Daarbij is een kwalitatief goede inschrijving nodig om de tender

te winnen en aan de slag te kunnen. 
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3.2 Ondersteuning en financieringsmogelijkheden 
Er zijn verschillende instrumenten en organisaties waar energiecoöperaties terecht kunnen voor financiële middelen

en professionele ondersteuning. Daarnaast wil de gemeente een deel van de opbrengsten van zonnepark Leemdijk

inzetten voor de verdere professionalisering die nodig is om lokaal eigendom te realiseren. Ook energiecoöperaties

willen een deel van de opbrengsten bij het realiseren van opwekprojecten op land inzetten voor het financieren en

het aanstellen van menskracht om nieuwe duurzame projecten te ontwikkelen. De komende jaren zullen die

opbrengsten bij energiecoöperaties er nog niet, of beperkt, zijn. Daarom is externe financiering noodzakelijk.

3.2.1 Starten voorbereidingen
Om de voorbereidingen te starten voor lokaal eigendom en de maatschappelijke tender, benoemd onder 3.1.3, wordt

geadviseerd om een aanjager in te schakelen. Deze aanjager kan ook ingezet worden door de Dorpenoverleg Midden-

Drenthe en de gemeente om te zorgen dat de afspraken in het convenant gerealiseerd worden en de gezamenlijke

coöperatie verder vorm gegeven wordt. Voor het vergroten van het bereik van de energiecoöperaties en draagvlak

voor de energietransitie, wordt geadviseerd om een communicatieprofessional in te zetten in combinatie met het

gebruik maken van de ondersteuning die aanwezig is vanuit het steunpunt lokale initiatieven in Drenthe. Voor deze

werkzaamheden zijn geen landelijke of provinciale financieringsmogelijkheden. Daarom wordt geadviseerd deze

ondersteuning te financieren vanuit de opbrengsten van zonnepark Leemdijk.

3.2.2 Fases in realisatie zonneparken
Wanneer er locaties gevonden zijn voor opwekprojecten, kan gestart worden met de ontwikkeling van zonneparken

en het inhoudelijk opstellen van een inschrijving op een maatschappelijke tender. 

Het ontwikkelen en realiseren van opwekprojecten kent verschillende fases. Energie Samen heeft voor het

ontwikkelfonds een standaard fasering wind- en zonprojecten opgesteld. Ook wordt er via Hier Opgewekt een e-

learning voor het ontwikkelen van collectieve zonproject aangeboden waarin de verschillende fases en stappen die

gezet moeten worden bij het ontwikkelen van projecten aan de orde komen.

Globaal kunnen de volgende fases worden onderscheiden worden bij het ontwikkelen en realiseren van een

zonnepark:

In de eerste drie fases is het nog niet zeker dat het project uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dit zijn de meest

risicovolle fases bij het realiseren van projecten. Tussen uitwerking en realisatie vindt financial close plaats en kan

het project definitief gerealiseerd worden. In de standaard fasering van Energie Samen wordt aangegeven hoe het

risico afneemt naar mate het project vordert.

OntwerpenVerkennen Realiseren ExploiterenUitwerken
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Subsidieregeling Collectieve-energie initiatieven van de provincie Drenthe. Bij deze regeling kan subsidie

aangevraagd worden in drie categorieën:

Het oprichten van een energiecoöperatie waarbij kosten tot 5.000 euro gedekt worden.

De voorbereiding van energieprojecten: het laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het opstellen

van een business case voor maximaal 7.500 euro.

Begeleiding bij het uitvoeren van een project: zoals de realisatie van een zon-pv installatie met meer dan 100

panelen, kleinschalige windmolens waarmee tenminste 25.000 kWh/jaar opgewekt kan worden, de realisatie

van een advies-, begeleidings- en uitvoeringstraject voor 50 of minder deelnemende huishoudens of aan de

realisatie van een lokaal warmtenet of duurzaam mobiliteitsproject. Maximum subsidiebedrag is 10.000 euro. 

Ontwikkelfonds: met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale

duurzame energieprojecten voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die gemaakt worden in de

(risicovolle) voorfase van een project, wanneer het niet zeker is of het project doorgaat.

Bronnen van Ons: Bronnen van Ons (BVO) is een coöperatieve ontwikkelaar die ervoor wil zorgen dat lokale

bewoners (particulieren en bedrijven) zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt

geproduceerd. BVO kan in opdracht van energiecoöperaties een project ontwikkelen. Zij beschikken over

expertise en capaciteit om dit te doen. Indien het project gerealiseerd wordt, dan kunnen de energiecoöperaties

het project overnemen. Indien het project niet gerealiseerd wordt, dan ligt dit risico bij Bronnen van Ons. In het

deel gesprekken belanghebbenden van dit rapport wordt uitgebreider ingegaan op de rol die Bronnen van Ons

kan spelen. 

Steunpunt lokale initiatieven: energiecoöperaties kunnen terecht bij het steunpunt voor onder andere hulp bij het

oprichten van een coöperatie, kennis deling, netwerk en voor ondersteuning bij subsidie aanvragen, het

organiseren van bijeenkomsten en communicatie.

3.2.3 Ondersteuning bij het ontwikkelen van projecten
De eerste fases betreffen de voorbereiding op het realiseren van het zonnepark. Voor het kunnen doorlopen van deze

fases is veel inzet en expertise nodig. Dit betreft projectleiderscapaciteit, technische, financiële, juridische,

planologische en communicatie expertise. Deze inzet is ook nodig bij het doen van een gedegen inschrijving op een

maatschappelijke tender. 

Om zoveel mogelijk risico weg te nemen bij de energiecoöperaties bij het ontwikkelen van projecten en de

benodigde ondersteuning in te schakelen, zijn er verschillende instrumenten en organisaties waar de

energiecoöperaties in Midden-Drenthe gebruik van kunnen maken. Dit zijn:

Uit de praktijk moet blijken of de genoemde ondersteuning voldoende is om een inschrijving te doen op de

maatschappelijke tender en het project te ontwikkelen of dat hiervoor aanvullende financiering vanuit de

opbrengsten van Leemdijk benodigd zijn.

Uiteraard zijn er ook andere (commerciële) partijen die ingeschakeld kunnen worden door de energiecoöperaties. De

kosten hiervan kunnen (deels) gedekt worden door de hierboven genoemde financieringsbronnen. Daarnaast kan

samenwerking met andere (commerciële) partijen zorgen voor kennis en expertise deling en het verlagen van de

financieringslast van een project. In het deel gesprekken belanghebbenden van dit rapport worden hier suggesties

voor gedaan.
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Energiefonds Drenthe

Financiële deelname van inwoners en bedrijven. 

Eigen beschikbare middelen. Deze zijn echter nu nog niet aanwezig bij de energiecoöperaties. 

3.2.4 Financiering van de realisatie van projecten
Het realiseren van een zonnepark is een behoorlijke investering. Financiering moet daarom geregeld worden. Over

het algemeen betreft het zo’n 80 procent vreemd vermogen en zo’n 20 procent eigen vermogen wat ingebracht moet

worden. Het vreemd vermogen kan georganiseerd worden door financiering bij banken aan te vragen. Het overige

bedrag (eigen vermogen) kan gefinancierd worden door:

Daarnaast is het belangrijk om gebruik te maken van de subsidieregelingen vanuit de rijksoverheid. Op dit moment is

dat de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor grootschalige opwek op

land. De verwachting is dat de subsidiebedragen in deze regeling gaan afnemen en de regeling op termijn stopt voor

zon en wind op land. Dit vormt een risico voor het rond krijgen van de business case en brengt onzekerheid met zich

mee doordat de werkelijke opbrengsten van het zonnepark dan afhankelijk worden van fluctuerende stroomprijzen.

Op dit moment is niet te zeggen wat het effect gaat zijn op het kunnen realiseren van projecten.

Voor kleinere opwekprojecten zijn er landelijke subsidies beschikbaar via de subsidieregeling Collectieve

Energieopwek (SCE) en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Een ander financieel risico is dat de aansluitkosten bij de netbeheerder vaak hoog zijn en voor het reserveren van

capaciteit op het net vaak al een deel van deze kosten voorgefinancierd dient te worden voordat financial close

(definitieve go voor het project) bereikt is. Mogelijk kunnen de middelen vanuit Leemdijk een rol spelen om deze

kosten (voor) te financieren. 
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Deel 2
 

De sociale kracht van dorpen bij
lokaal eigendom 



4. Daadkrachtige dorpen
Een dorp is een groep woningen, zo schrijft Van Dale. Maar een dorp is zoveel meer dan een groep woningen.

Inwoners máken een dorp. Maar wie zijn die inwoners van Midden-Drenthe? Wat maakt de dorpen en kernen zo

krachtig? Dit hoofdstuk is een weergave van de dialoogsessies met de dorpen, beschrijft het beeld dat is ontstaan en

verwoord de levendigheid van de inwoners van Midden-Drenthe. In deze zes dialoogsessie zijn de kwartiermakers met

de besturen van de dorpen in gesprek gegaan over de mogelijke rol die zij zouden willen en kunnen vervullen bij

lokaal eigendom in Midden-Drenthe. Daarbij ging het gesprek ook over de kracht van de dorpen, welke ondersteuning

zij verder nodig hebben en welke andere koppelingen zij zien bij lokaal eigendom in Midden-Drenthe. 

In de gemeente Midden-Drenthe zijn ongeveer 35 dorpen en buurtschappen. Zoals het Dorpenbeleid Midden-Drenthe

stelt: “het exacte aantal is niet zo belangrijk. Dát we vele kleine dorpen en buurtschappen hebben is belangrijker.” En

zo is het. De dorpen kennen een rijk verenigingsleven, werken samen waar het kan en behouden tegelijkertijd hun

eigen identiteit. Met 27 dorpen en buurtschappen is gesproken tijdens de zes dialoogsessies met de kwartiermakers.

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de dorpen waarmee gesproken is.

4.1 Kernelementen in de dorpen
Inwoners in Midden-Drenthe ervaren de aandacht voor elkaar, de korte lijnen, het goede vertrouwen en de bereidheid

om elkaar te helpen als krachtige elementen om initiatieven van de grond te krijgen en de leefbaarheid in de dorpen

goed te houden. Daarnaast hebben de inwoners uit Midden-Drenthe een echte ondernemersgeest, getuige de vele

ondernemingen, het rijke verenigingsleven, het succes van Mooi Op Eigen Kracht (MOEK) en ook de grote opkomst bij

de dialoogsessies met de kwartiermakers. 

Dit sterke lokale web en betrokkenheid zit in DNA van Drenthe, het naoberschap en de boermarkes zijn voorbeelden

van eeuwenlange kleinschalige zelfbesturingsmechanismen. Om ervoor te zorgen dat de afstand tussen inwoners en

het gemeentebestuur niet ongewenst vergroot wordt, zijn het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en Welzijnswerk een

essentiële verbindende factor. En dat werkt! Gezamenlijk is ruim 83 procent van de inwoners via één van deze

instanties betrokken bij hun dorp blijkt uit het Dorpenbeleid Midden-Drenthe.

4.2 Duurzame visieontwikkeling
Via de besturen van de dorpsverenigingen hebben of ontwikkelen de meeste dorpen in Midden-Drenthe een eigen

visie op hun dorp. Onderwerpen binnen zo’n visie worden afgestemd met dorpsgenoten, zo borgen de verengingen

van dorpsbesturen dat zij altijd handelen conform de wensen van het dorp. Door de goede banden onderling weten de

dorpsbesturen vaak goed wat er speelt en welke onderwerpen belangrijk zijn voor inwoners. Veel voorkomende

thema’s binnen de visie zijn het verenigingsleven en de dorpsactiviteiten, leefbaarheid en sociale cohesie. Steeds

vaker wordt ook duurzaamheid genoemd als thema binnen de dorpsvisies. Duurzaamheid heeft echter voor elk dorp

een eigen betekenis, waarbij energiebesparing meestal genoemd wordt. Maar naast energiebesparing nemen dorpen

ook andere zaken mee bij het thema duurzaamheid. Sommige dorpen nemen initiatieven op het gebied van voedsel

op, zoals een voedselbos of een plukdag. Daarnaast worden andere thema’s genoemd, zoals water- en warmteopslag.

Meer over dergelijke creatieve mogelijke koppelingen in hoofdstuk 6.
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4.3 Lokaal eigendom, het doel en de rol voor dorpen
Er wordt in veel dorpen nog niet gesproken over projecten waarbij hernieuwbare energie wordt opgewekt, en is

lokaal eigendom bij deze projecten ook nog geen onderwerp van gesprek. De dialoogsessies waren voor dorpen

echter eyeopeners van de urgentie om dit thema bespreekbaar te maken in de dorpen, paragaaf 5.2 gaat hier

uitgebreid op in. Veel dorpsbesturen gaven aan om dit thema hoger op de dorpsbestuursagenda te zetten. 

In de dialoogsessies spraken de dorpen over het doel van lokaal eigendom. Eerst zijn de soorten lokaal eigendom

besproken, zoals in hoofdstuk 2.2 beschreven. 

Het betrekken en financieel compenseren van omwonenden is een speerpunt in de gemeentelijke

Duurzaamheidsvisie 2020, als ook in het Nederlandse Klimaatakkoord 2018. De dorpen sluiten zich hier unaniem bij

aan. Echter er is wel een grote diversiteit aan opinies over de mate waarin zij betrokken en financieel gecompenseerd

willen worden. 

Een hoge mate van betrokkenheid koppelen sommige dorpen aan een extra tijdsinvestering. Dat is niet voor alle

dorpen aantrekkelijk vanwege de vrijwilligheid van de functie die zij uitoefenen. Een aanjagersrol is dan voor veruit

de meeste dorpen niet weggelegd. Dit betekent echter niet dat zij niet betrokken willen worden, maar op zoek zijn

naar een rol die past bij de tijdsinvestering die zij kunnen leveren. Dorpen willen graag inspraak tijdens het proces,

zonder een aanjagersrol te vervullen.

Dorpen verschillen onderling van mening over de wijze waarop zij financieel gecompenseerd willen worden. Enkele

dorpen geven aan een individuele omwonendenregeling voldoende te vinden. Dat is een eenmalige vergoeding voor

de omwonenden van een opwekproject voor hernieuwbare energie. De meeste dorpen zijn echter op zoek naar een

structurele collectieve vergoeding, waarbij er meermalig financieel gecompenseerd wordt. Een structurele collectieve

vergoeding, bijvoorbeeld door een omgevingsfonds of lokaal eigendom, zorgt ervoor dat dorpen meer impact kunnen

maken op thema’s die voor hen belangrijk zijn, zoals leefbaarheid of duurzaamheid.

De dorpen zijn zich bewust dat zij inspanningen moeten leveren. De dialoogsessies hebben bijgedragen aan de

ontwikkeling van hun rolopvatting, maar deze is nog niet volledig uitgekristalliseerd. 
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5. Dorpen in transitie
Gesteld kan worden dat er binnen dorpen wat betreft de betrokkenheid bij de energietransitie een veranderproces

gaande is. Het is een veranderproces waarbij dorpen zich vanuit een collectiviteitsgedachte, georganiseerd gaan

bezig houden met het realiseren van hernieuwbare opwekprojecten. En zoals in het deel van de energiecoöperaties

ook reeds is benadrukt: dit is een professionele opgave die niet onderschat mag worden door de betrokkenen. Het is

een opgave waar zowel de dorpen als de energiecoöperatie zich op voor moeten bereiden. 

Veruit de meeste dorpen zijn sterk en hebben een krachtig dorpsbestuur, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven.

Om de dialoogsessie te analyseren hebben de kwartiermakers het DINAMO-model (Metselaar, E., 2016) gebruikt. Dit

model is een manier om de veranderbereidheid van mensen te onderzoeken in organisaties. Het DINAMO-model

onderscheid drie pijlers in veranderprocessen: willen, moeten en kunnen. Om een verandering te bewerkstellingen is

het noodzakelijk dat mensen de veranderingen omarmen (de pijler willen), er urgentie is (de pijler moeten) en

mensen de mogelijkheden hebben om de verandering in te zetten (de pijler kunnen).

5.1 De pijler willen veranderen
Gedragsverandering begint met een open mind. Mensen die open staan voor veranderen, hebben een grote kans om

daadwerkelijk te veranderen. Dit is de pijler willen. Tijdens de dialoogsessies is deze pijler van het DINAMO-model

besproken met de dorpen. 

Emoties
De energietransitie roept tijdens de dialoogsessies sterke gevoelens op bij de meeste inwoners. Er zijn in Drenthe

voorbeelden waarvan het hernieuwbare opwekproject onvoldoende ruimte heeft geboden voor participatie van

inwoners. Participatie betreft niet alleen inspraak en consultatie, maar ook financiële deelname en incidentiele of

structurele compensatie. Bij projecten die in het verleden zijn opgestart zijn deze onder de maat. Een andere sterke

veelgehoorde emotie is de verandering van leefomgeving door de energietransitie. 

Betrokkenheid bij het veranderproces
Deze emoties zorgen ervoor dat mensen betrokken willen worden bij het onderwerp. Vrijwel alle inwoners krijgen

uiteindelijk in meer of mindere mate te maken met de energietransitie. Daarom wordt er aandacht besteed aan het

betrekken van inwoners bij de energietransitie. De landelijke overheid spreekt in het Klimaatakkoord ambities uit op

het gebied van participatie. Daarnaast betrekt de gemeente inwoners bij diverse beleidsstukken, zoals de

Duurzaamheidsvisie uit 2020. Voor dit beleidsstuk heeft de gemeente inwoners geïnterviewd, dialoogsessies en

ateliers georganiseerd. Zo heeft de gemeente inwoners geconsulteerd over de gewenste energiemix voor duurzame

opwek om de opgave mee te halen en over waar er volgens de inwoners ruimte is voor het realiseren van deze

duurzame opwek. In de dialoogsessies met de kwartiermakers benoemen dorpsbesturen meermaals de meerwaarde

van dit proces. In samenwerking met het Dorpenoverleg Midden-Drenthe is het kwartiermakerschap lokaal eigendom

Midden-Drenthe voor ook het betrekken van dorpen via dialoogsessies. Daarnaast wil de gemeente, door de

afgegeven vergunningsstop voor opwekprojecten tot aan het uitschrijven van de maatschappelijke tender in 2023 of

2024, inwoners beschermen tegen partijen die niet of nauwelijks in participatie voorzien. Tegelijkertijd geeft de

gemeente hiermee lokale initiatieven de kans om zich voor te bereiden op deze maatschappelijk tender.

MOETENMOETENMOETENWILLENWILLENWILLEN KUNNENKUNNENKUNNEN
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  Zeggenschap. Hiermee doelen de dorpen op zaken als landschappelijke inpassing, grootte en / of opstelling.

  Opbrengsten terug naar de regio. Door de opbrengsten terug te laten vloeien naar de omgeving wil men andere

initiatieven ruimte geven. Initiatieven bijvoorbeeld in het kader van leefbaarheid, sociale cohesie en of

duurzaamheid. 

Meerwaarde
Bij de meeste dialoogsessies zijn stellingen voorgelegd. Eén van deze stellingen legde de keuze voor: geen rol en

geen zeggenschap of wel een rol en wel zeggenschap. Daarbij lichtte de kwartiermakers toe dat een rol inspanning

en verantwoordelijkheid met zich mee brengt. Alle dorpen gaven aan een rol te willen vervullen. Na deze stelling

ontstond een gesprek over de invulling van de rol. De rol van verbinder van inwoner met (lokale) kennis en de

energiecoöperaties is daarbij de meest aantrekkelijke rol voor de meeste dorpen. De dialoogsessies gaven voor veel

dorpen hernieuwde inzichten over de urgentie van het oppakken van een rol (hierna beschreven in paragraaf 5.2).

Dorpen zijn zich bewuster geworden van de meerwaarde die het vervullen van een rol heeft ten aanzien van het laten

profiteren van de lokale gemeenschap bij opwekprojecten voor hernieuwbare energie.

De meningen waren verdeeld over de meerwaarde voor eigen visievorming op hernieuwbare energie, zoals

beschreven in paragraaf 4.2. De volgende stelling werd voorgelegd: eigen dorpsvisie met duurzame energie opstellen

versus overkoepelde visie ontwikkeld door de gemeente. Ongeveer twee derde gaf aan een dorpsvisie te hebben of in

ontwikkeling te hebben, maar bij geen enkel dorp werd het thema opwekprojecten van hernieuwbare energie

genoemd als onderdeel. Opvallend was dat, met het voorleggen van deze stelling, het merendeel van de dorpen wél

koos voor het opstellen van een eigen visie. In het gesprek daaropvolgend lichtte dorpen deze keuze toe:

1.

2.

De gemeenschappelijke deler bij dorpen die bij de stelling de voorkeur gaven aan eigen visieontwikkeling, is dat ze

verwachten dat ze zelf een beter passende visie op kunnen stellen dan de gemeente. De gedachte is dat de gemeente

onvoldoende inzichtelijk heeft wat er lokaal speelt, om een goede visie te kunnen ontwikkelen. Dorpen die de

voorkeur gaven aan de gemeentelijke visieontwikkeling brachten in dat dorpen daar zelf onvoldoende expertise en

tijd voor hebben. Waar dorpen elkaar in vonden was dat wanneer de gemeente een visie opstelt, dit participatief

dient te gebeuren. Zoals bij de wijze waarop de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie tot stand is gekomen. Dorpen

vinden dit een goed voorbeeld van participatieve beleidsontwikkeling. Het vertrouwen in de gemeente op dit punt

vraagt echter nog doorontwikkeling.

Gevolgen dorp
Met het vervullen van een rol borgen dorpen inspraak en het terugvloeien van de opbrengsten naar de lokale

gemeenschap. Daarmee is de kans groter dat het resultaat breed gedragen wordt door de inwoners en dat de lokale

gemeenschap financieel voordeel krijgt van opwekprojecten van hernieuwbare energie. Ook in overheidsbeleid is dit

een belangrijke pijler; immers in het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2018 is vastgelegd dat het streven is om 50

procent lokaal eigendom te realiseren.

Het oppakken van een dergelijke rol vraagt echter wel inspanning van de dorpen in tijd en energie. De posities in de

dorpsbesturen worden op vrijwillige basis gevuld, evenals de posities in de energiecoöperaties. Hoewel vrijwillig niet

vrijblijvend betekent, is dit natuurlijk wel een risico. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat buurtinitiatieven vooral

bestaande sociale banden versterken, maar dat er minder vaak nieuwe sociale banden ontstaan. In de dialoogsessies

is aan dit fenomeen ook aandacht gegeven, waarbij de dorpen aangaven hier aandacht aan te willen geven. Eén

concreet voorstel vanuit de dorpen is om doelgroepcommunicatie expliciet onderdeel van de communicatiestrategie

te maken, dit is als zodanig ook opgenomen in het convenant. 
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5.2 De pijler moeten veranderen
Er is urgentie nodig, voordat mensen veranderen. Dit is de pijler moeten. Het DINAMO-model onderscheid daarbij

twee componenten, een externe en een interne noodzaak tot verandering. Tijdens de dialoogsessies zijn deze beide

besproken. 

Ervaren interne druk om te veranderen
Verenigingen van dorpsbesturen en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe inventariseren doorlopend naar de wensen

van inwoners voor hun dorp. Zo wordt geborgd dat de bestuursagenda punten bevat die voor inwoners belangrijk zijn.

Duurzaamheid is een thema dat in de meeste dorpen aandacht krijgt. In de regel betekent dit dat er

informatieavonden over bijvoorbeeld energiebesparing worden georganiseerd, soms in samenwerking met partijen

als het Drents Energieloket of de Drentse Kei. Mensen willen geld besparen, slim investeren en/of hun steentje

bijdragen aan een gezond klimaat voor de toekomst. Dorpen die dorpsvisies opstellen nemen energiebesparing als

onderdeel van duurzaamheid vaak op. Andere genoemde onderwerpen die bij duurzaamheid aan bod komen zijn

voedsel en in een enkel geval waterverbruik. Echter het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie wordt bij

vrijwel geen een dorp besproken. Dit wordt verder geïllustreerd door één van de keuzestellingen bij de

dialoogsessies: hernieuwbare energie leeft in de gemeenschap versus niemand heeft het over hernieuwbare energie.

De meeste aanwezigen maakte hier de keuze dat niemand in het dorp praat over opwekprojecten van hernieuwbare

energie, ook niet bij dorpen waar duurzaamheid wel op de bestuursagenda wordt gezet door inwoners. 

Ervaren externe noodzaak om te veranderen 

De meest vooraanstaande reden dat opwekprojecten van hernieuwbare energie niet op de bestuursagenda komen is

dat inwoners geen urgentie voelen, zo blijkt uit de dialoogsessies. Inwoners voelen zich worden onvoldoende

gewezen op het belang dat dorpen hebben bij opwekprojecten van hernieuwbare energie. Zij zien de gemeente

daarvoor als logische partij om hen daarop te wijzen. Avonden zoals de dialoogsessies met de kwartiermakers helpen

enorm bij het benadrukken van de urgentie voor het vervullen van een rol bij opwekprojecten voor hernieuwbare

energie. Door het heel basaal te stellen: de energietransities is gaande, en gaat door. De vraag is welke rol kunnen

dorpen vervullen daarbij om ervoor te zorgen dat inwoners beter worden van opwekprojecten. De dialoogsessies

hebben bijgedragen aan het urgentiebesef dat nodig is om beweging in gang te zetten. Dit is terug te zien doordat

aantal dorpsbesturen aangeven hun rolopvatting bij opwekprojecten van hernieuwbare energie nu de agenda zetten.

Om dat goed te kunnen doen hebben zij informatie en ondersteuning in kennis en proces nodig te hebben, dit komt

aan bod in paragraaf 5.3. 

5.3 De pijler kunnen veranderen
De laatste pijler in veranderprocessen is dat mensen in staat moeten zijn om te veranderen. het veranderproces moet

kunnen. Ook deze pijler kent verschillende componenten, de relevante worden hieronder beschreven. 

Timing van de verandering
Om te kunnen veranderen is timing essentieel. De timing van de dialoogsessies was vanwege meerdere redenen

goed. Ten eerste reden is er een van praktische aard: de sessies met de kwartiermakers konden fysiek plaats vinden in

het najaar van 2021. Inwoners konden in dorpsclusters kennis, kunde en inzichten konden delen. Ervaring leert dat

dit fysiek waardevoller is dan online een dergelijk gesprek voeren. Ten tweede kwamen deze gesprekken op een goed

moment aangezien de voorbereidingen voor de maatschappelijke tender nu gaan starten. De energiecoöperaties

zullen naar verwachting een inschrijvende partij zijn en de dorpen zullen een belangrijke rol daarbij vervullen voor

het bereiken van inwoners. Doordat de dialoogsessies hebben bijgedragen aan het aantonen van de urgentie voor

dorpen om een rol te vervullen, zetten dorpsbesturen dit onderwerp nu de op agenda. 
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Kennis en ervaring
Om goed de beoogde rol van verbinder met inwoners te kunnen vervullen, geven, zonder uitzondering, alle dorpen

nadrukkelijk aan dat zij graag de samenwerking opzoeken. In de eerste plaats is dat met de energiecoöperaties,

vanwege de kennis over het onderwerp. Daarnaast zijn het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de gemeente beoogde

intensieve samenwerkingspartners. De afspraken en inspanningsverplichtingen tussen deze drie partijen zijn dan ook

vastgelegd het Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe (2022). In de dialoogsessies geven de dorpen aan dat

hun kracht vooral ligt in het verbinding tussen inwoners en ondernemers te leggen en behouden. Er zijn meerdere

voorbeelden genoemd door de dorpen waarbij initiatieven van de grond kwamen door de goede sociale banden en de

korte lijnen. Zo ging de realisatie van een multifunctioneel dorpsgebouw vlot, zowel qua ontwerp, financiën en

uitvoering. 

Bovendien is er opvallend veel relevante kennis aanwezig onder inwoners en benadrukken dorpen de meerwaarde

van het onderling verbinden daarvan. Tijdens de dialoogsessies gebeurde het meermaals dat inwoners, na afloop van

de sessie, met elkaar in gesprek gingen over een bepaald onderwerp dat aan bod was gekomen. Deze gesprekken

waren in de trant van “hoe heb jij dat aangepakt?” of “hoe kom jij aan informatie?” Hoofdstuk 6 gaat in op de

creatieve koppelingen die tijdens de dialoogsessies gelegd zijn. 

Beheersbaarheid van de verandering
Zoals gezegd is de energietransitie een complex vraagstuk. Daarbij zijn er veel factoren waar dorpen niet of

nauwelijks invloed op hebben. Veelgehoord is de netcapaciteit; er is veel onduidelijkheid over de beschikbaarheid en

komende investeringen in het elektriciteitsnet. De meeste dorpen geven aan dat dit een belemmering vormt om vol

vertrouwen een rol op te pakken. Echter, zoals het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, meermaals benadrukte tijdens de

dialoogsessies, zijn er wel degelijk kansen. De netbeheerders zijn namelijk verplicht om, wanneer een project in een

vergevorderd stadium is, investeringen in het net te doen. 

Er is dus wel degelijk sprake van een bepaalde beheersbaarheid. Sommige dorpen ervaren dat ook zo; er zijn dorpen

waar een lokaal initiatief gesprekken voert met de netbeheerder. 

In de eerste dialoogsessie kwam de maatschappelijk tender uitgebreid aan bod en daarmee ook de omvang van de

voorliggende opgave. In één van de sessies is het voorstel gedaan om de tender te faseren. Dit maakt de opgave niet

alleen beheersbaarder, het biedt ook ruimte om te leren van de eerste fasen. Bij andere dialoogsessies is deze optie

besproken en dorpen gaven aan zich daar ook prettig bij te voelen. Dit punt is voorgelegd aan de gemeente en

opgenomen in het convenant is dat de tender in maximaal drie fasen wordt uitgeschreven.

Aansturing van de verandering
Uit de dialoogsessies blijkt unaniem dat dorpsbesturen zich willen voorbereiden op de rol die zij kunnen vervullen.

Daarbij zijn het lokale netwerk en de sterke onderlinge verbindingen kernkwaliteiten. Dorpen geven wel aan

expertise en tijd nodig te hebben om hun rol te kunnen uitdiepen en ontwikkelen. Daarbij is de koppeling met de

energiecoöperaties essentieel om kennis en ervaring te delen met inwoners. Daarnaast is het contact de met de

energiecoöperaties essentieel voor het delen van actualiteiten. Om dit, en contact met andere partijen zoals de

gemeente en belanghebbenden, te coördineren wijzen de dorpen erop dat een aanjager daarbij zou helpen om dit

proces aan te sturen. Van de gemeente is nodig dat zij haar netwerk en financiële middelen ter beschikking stelt. 
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Informatie
Het kennisniveau van lokaal eigendom en /of de energietransitie in het algemeen in de dorpen verschilt onderling.

Het ene dorp heeft veel lokale kennis en organiseert bijvoorbeeld informatieavonden over aanverwante thema’s zoals

energiebesparing. En voor een ander dorp geldt het tegenovergestelde. Dorpen stellen in z’n algemeen dat de

informatievoorziening richting de dorpen beter kan. Zoals eerder beschreven wezen de dialoogsessies met de

kwartiermakers de dorpen op de urgentie voor het oppakken van een rol voor het realiseren van lokaal eigendom.

Echter dorpen hebben behoefte aan meer informatie en kennis, onder andere over het tenderproces, de

mogelijkheden voor het elektriciteitsnet en financiële en juridische zaken. De ondertekenende partijen in het

convenant kunnen hier invulling aangeven.

Verandervermogen
Onderzoek van Akerboom (2018) toont aan dat, in de huidige structuur er onvoldoende naar inwoners wordt

geluisterd bij besluitvormingsprocessen bij de energietransitie. Akerboom concludeert naar aanleiding van haar

landelijke onderzoek dat er altijd wel inspraakmomenten zijn, maar veelal ná het besluit om een opwekproject te

realiseren. Feitelijk hebben inwoners dan weinig meer in te brengen; zij kunnen alleen nog bezwaren maken of een

alternatief aandragen. De gemende Midden-Drenthe doet het daarom anders en sorteert daarom, met de

energiecoöperaties en de dorpen, voor op de maatschappelijke tender. Dit vraagt echter ook wat van de dorpen; zij

zullen dus een andere rol vervullen dan voorheen. Dorpen geven in de dialoogsessies aan dit in de komende periode

verder te willen ontdekken. De meeste dorpen willen betrokken worden vanaf het moment dat er een locatie is. Op

een enkele uitzondering na, geven de dorpen aan niet zelf een locatie aan te willen dragen, maar wel met een

initiatiefnemer om tafel willen. Hierbij werd gerefereerd aan de beleidsvorming van de gemeentelijke

Duurzaamheidsvisie 2020, waarbij inwoners met en fysieke kaart van Midden-Drenthe locaties verkenden. Dorpen

zouden een meer specifiek dergelijk proces doorlopen, zodat in gezamenlijkheid de eerste verkenning uitgevoerd

word. Dorpen geven aan hier hun capaciteit op in te willen zetten.

Complexiteit van de verandering
De rol die dorpen kunnen vervullen bij opwekprojecten van hernieuwbare energie is een nieuwe rol, die vraagt om

een andere benadering, zoals in de vorige paragraaf beschreven. Bovendien is de energietransitie een complex

vraagstuk met veel belanghebbenden in het speelveld. In het convenant staan doelen, afspraken en

inspanningsverplichtingen die de energiecoöperaties, het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de gemeente hebben

gemaakt. Dit is bedoeld ter borging dat dorpen de ruimte krijgen om hun beoogde rol verder te ontwikkelen. 
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6.Creatieve koppelingen
Dit hoofdstuk beschrijft de creatieve koppelkansen zoals de door de dorpen aangedragen tijdens de dialoogsessies.

Een koppelkans is een kans die tegelijkertijd met de lokale beweging voor opwekprojecten kan worden opgepakt.

Deze koppelkansen kunnen door een nog aan te stellen aanjager verder uitgewerkt worden in 2022.

6.1 Participatie
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid maakt in haar rapport ‘Vertrouwen in burgers’ uit 2012

onderscheid tussen beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijke initiatieven. 

Bij beleidsparticipatie en maatschappelijke participatie kunnen inwoners meepraten en -denken over allerlei zaken

en zo samenwerken met de overheid. Dit betekent niet meebeslissen; de beslissingsbevoegdheid blijft bij de

overheid. Zoals bijvoorbeeld de wijze waarop de Duurzaamheidsvisie 2020 tot stand is gekomen. Bij

maatschappelijke initiatieven nemen inwoners zelf het heft in handen om doelen te realiseren. Voorbeelden hiervan

in Midden-Drenthe zijn de energiecoöperaties, maar ook het glasvezelinitiatief. In de dialoogsessies hebben dorpen

verschillende ideeën ingebracht om de beleids- en maatschappelijke participatie te versterken in Midden-Drenthe,

hieronder toegelicht.

Burgerpanel
Met de aankondiging van het uitschrijven van een

maatschappelijke tender in uiterlijk 2024 geeft de

gemeente Midden-Drenthe lokale initiatieven de ruimte om

zich voor te bereiden. Een maatschappelijke tender is een

selectiemethode om projecten te scoren op

maatschappelijke en ruimtelijke criteria ten behoeve van de

vergunningverlening. In de kern komt het erop neer dat

ingediende plannen kunnen geworden gescoord op de wijze

waarop de initiatiefnemers eigenaarschap vormgeven.

Doordat energiecoöperaties en dorpsverenigingen zijn

ingebed in de lokale omgeving kunnen zij in potentie op

deze criteria hoger scoren dan een commerciële partij. Deze

methode is dus een middel om inwoners te beschermen

tegen commerciële ontwikkelaars wanneer zij onderwerpen

als inwonerparticipatie en landschappelijke inpassing niet

hoog hebben staan.

Echter de maatschappelijke tender kan commerciële

ontwikkelaars niet uit sluiten. Het kan dus zijn een

commerciële ontwikkelaar een vergunning verleend krijgt.

Voor dat scenario hebben dorpen het burgerpanel

geïntroduceerd.

Het burgerpanel is een manier waarop inwoners inspraak

hebben bij een externe ontwikkelaar. Hierin zou in elk geval

de landschappelijke inpassing, vormen van financiële

compensatie en lokaal eigendom aan bod moeten komen.

Per project zou het burgerpanel een andere samenstelling

moeten hebben, zodat inwoners vanuit de lokale omgeving

betrokken worden. 

Poule van kennisexperts
In Midden-Drenthe is veel kennis aanwezig onder inwoners.

Deze kennis is echter niet altijd goed bereikbaar voor

iedereen in de gemeente. Hoewel de sociale banden sterk

zijn, blijkt uit de dialoogsessies dat inwoners elkaar minder

goed vinden wanneer het gaat over kennisdeling.

Meermaals tijdens de dialoogsessies gebeurde het dat

inwoners direct van elkaar aan het leren waren; ze deelden

allerlei tips en connecties met elkaar en na afloop werden

vaak telefoonnummers uitgewisseld. Door het bespreekbaar

maken van deze observatie ontstond het idee om een poule

van lokale kennisexperts te maken zodat de kennis beter

uitgewisseld kan worden

Dorpsvisie ontwikkeling
Zoals in paragraaf 4.2 besproken ontwikkelen veel dorpen

een visie, maar bij weinig dorpen is duurzaamheid daarvan

een onderdeel. Een logische koppelkans is dan ook het

inbedden van duurzaamheid bij het ontwikkelen van

dorpsvisies. Daarbij blijft natuurlijk ruimte voor elk dorp om

een eigen interpretatie aan duurzaamheid te geven, in de

paragraaf hierna mogelijke invullingen van dit thema.
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6.2 Duurzaamheid
Een ander veelgehoord thema voor koppelkansen is duurzaamheid, waar veel verschillende inzichten over zijn.

Zon op dak bij grote daken maatschappelijk

vastgoed zoals scholen en sportlocaties 

De middenberm bij autowegen

Het Attero-terrein

Locaties en energiemix
Dorpen hebben in de dialoogsessies duidelijk

aangegeven geen ambities te hebben om eigen

locaties te gaan ontwikkelen. Wel hebben zij een

aantal locaties aangedragen waar zij potentie zien:

Daarnaast openen sommige dorpen graag het gesprek

over opwek van hernieuwbare energie met

windmolens met een tiphoogte hoger dan 21 meter.

De gemeente heeft echter in haar Duurzaamheidsvisie

2020 aangegeven dat er voor windmolens geen ruimte

is in Midden-Drenthe. 

Warmte- en energieopslag
Opwerkprojecten voor hernieuwbare energie zijn

natuurlijk maar één onderdeel van de energietransitie.

Het opslaan van warmte en energie is een ander

onderdeel, waarvan een specifiek dorp aangaf een

duidelijke koppelkans te zien. Hoe beter warmte- en

energieopslagen wordt, hoe beter het ingezet kan

worden op momenten dat het nodig is. Dit draagt bij

het aan verminderende van energieverspilling.

Inwoners denken bij warmte- en energieopslag aan

opslag in stenen, zoals het Cesarsysteem, maar ook de

ontwikkelingen met waterstof zijn interessant.

Landschap en biodiversiteit
Bij veel dorpen worden herstel van het landschap en

de biodiversiteit als belangrijke koppelkans genoemd.

Bij enkele dorpen zijn daarvoor reeds bestaande

initiatieven, zoals een voedselbos of een

bijenhotelactiviteit. Ook de gemeente Midden-Drenthe

wil het produceren en consumeren van lokaal voedsel

meer stimuleren. De aanleg van voedselbossen is

hiervan een onderdeel en de gemeente heeft in 2021

een cursus Voedselbossen aangeboden aan inwoners.

Energiebesparing
Vrijwel alle dorpen zien energiebesparing als dé

koppelkans. Immers; hoe minder energie er nodig is,

hoe minder energie er opgewekt hoeft te worden. In

sommige dorpen heeft energiebesparing reeds een

plek in de dorpsvisie en worden er informatieavonden

georganiseerd, die meestal goed bezocht worden.

Dorpen uiten vooral de behoefte aan praktische

besparingstips en (lokaal ingehuurde) expertise zodat

inwoners direct aan de slag kunnen. Informatie

omtrent de diverse landelijke en lokale

subsidieregelingen is ook een duidelijke behoefte. 

Circulariteit 
De Europese Commissie (2020) maakt zich zorgen over

de afhankelijkheid van grondstoffen van andere

landen. Deze afhankelijkheid zorgt mogelijk voor

ongewenste machts- en geopolitieke verhoudingen en

kan bovendien de transitie naar een circulaire

economie in gevaar brengen. Deze zorgen zijn niet

nieuw, in 2015 heeft de Europese Commissie reeds

een actieplan en een aantal wetgevingsvoorstellen

neergelegd om de circulaire economie vorm te geven.

In Nederland loopt vanaf 2016 het Rijksbrede

programma Circulaire Economie, met als doel een

volledig circulair Nederland in 2050. Het thema

circulariteit werd ook in de dialoogsessies naar voren

gebracht als koppelkans. Na een jaar of 20 tot 25

neemt de werking van zonnepanelen af, waardoor

zonnepanelen na die tijd vervangen worden.

Vervangen, wat nu betekent; nieuwe grondstoffen

delven en verwerken tot nieuwe zonnepanelen,

vervoeren en installeren. Dit komt omdat de meeste

materialen moeilijk van elkaar te scheiden zijn, wat

het lastig maakt om ze te recyclen. Door dit thema

mee te nemen bij de ontwikkeling van opwekprojecten

van hernieuwbare energie kan dit worden verminderd. 
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Deel 3
 

Samenwerkingspartners en
belanghebbenden bij lokaal eigendom 



Bronnen van Ons beschikt over kennis en kunde om lokale opwekprojecten te realiseren. Onder andere op gebied

van participatie en financiering en kunnen kennis op ruimtelijk en juridisch vlak inschakelen.

Ontwikkelt en realiseert opwekprojecten in opdracht van energiecoöperaties op eigen risico. Indien het project

niet doorgaat, dragen energiecoöperaties de (financiële) risico’s niet. Wanneer het project wel gerealiseerd wordt

kan de energiecoöperatie bepalen of het project overgenomen wordt of dat Bronnen van Ons de exploitatie en het

beheer blijft uitvoeren. 

Ervaring met samenwerken met commerciële ontwikkelaars. Dit heeft als voordeel dat gebruik gemaakt wordt van

elkaars kennis en kunde en er minder financiering geregeld hoeft te worden. 

Bronnen van Ons kan ingezet worden vanaf het moment dat er een locatie op het oog is voor een opwekproject.

Zij kunnen een quick-scan doen op de (financiële) haalbaarheid van een locatie om de kansrijkheid te bepalen.

Bronnen van Ons kan ondersteunen bij het voorbereiden en indienen van een bod voor een maatschappelijke

tender.

Bronnen van Ons geeft aan dat de business case bij opwekprojecten verslechtert door afnemende SDE++, extra

eisen aan zonneparken en hoge grondstofkosten.

Wanneer BVO het park ontwikkelt, kunnen de energiecoöperaties het na realisatie overnemen. Belangrijk is om

aan de start van het project de afspraken goed vast te leggen over het overnemen van opwekprojecten.

7. Achtergrond
In 2020 heeft de gemeente Midden-Drenthe Synnovem de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een

maatschappelijke consultatie. Het doel van deze consultatie was om expertise, draagvlak en betrokkenheid op te

halen bij lokale en regionale stakeholders en deze input te gebruiken voor het vormgeven van de maatschappelijke

tender. Synnovem heeft hiervoor met verschillende belanghebbenden, zoals agrarische organisaties, milieu- en

natuurorganisaties en energiecoöperaties, gesproken. Met name de standpunten en visies van deze partijen zijn

opgehaald. Op basis van deze gesprekken heeft Synnovem een advies opgesteld en de resultaten van de gesprekken

vastgelegd. In vervolg op de gesprekken die Synnovem gevoerd heeft, is aan de kwartiermakers gevraagd om met

belanghebbenden verder in gesprek te gaan over lokaal eigendom. Voor het realiseren van zon op land is immers

samenwerking met andere partijen nodig. Voor locaties, financiering, ondersteuning of draagvlak. In de gesprekken

met de energiecoöperaties, de dorpen, de gemeente en de klankbordgroep zijn verschillende interessante

belanghebbende partijen genoemd. Hiervan is een selectie gemaakt met wie de kwartiermakers gesproken hebben. In

dit deel worden de belangrijkste opbrengsten uit de gesprekken gedeeld en aanbevelingen gedaan voor een vervolg.

Per partij wordt een korte introductie gegeven, de aanleiding voor het gesprek, de meerwaarde van de partij voor

lokaal eigendom, eventuele andere interessante koppelingen en aanbevelingen voor samenwerking bij een vervolg.

Op het einde van dit hoofdstuk wordt teruggekomen op de belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden.

7.1 Bronnen van Ons
Introductie: Bronnen van Ons is een coöperatieve ontwikkelaar die ervoor wil zorgen dat lokale bewoners

(particulieren en bedrijven) zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd. Er wordt

gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom. Bronnen van Ons is werkzaam in de drie noordelijke provincies en is

opgericht door de drie noordelijke koepelorganisaties voor energiecoöperaties (Drentse KEI, GrEK en Ús Koöperaasje),

de natuur en milieufederatie Groningen en Energiecoöperatie Noordseveld. 

Aanleiding gesprek: Bronnen van Ons heeft kennis en ervaring met het realiseren van grootschalige opwekprojecten

in opdracht van energiecoöperaties en heeft net als de energiecoöperaties maatschappelijke doelstellingen. 

Meerwaarde lokaal eigendom: 

Aandachtspunten:
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Niet aan de orde.

Wanneer locaties in beeld zijn, een quick scan laten uitvoeren door Bronnen van Ons met behulp van provinciale

subsidie. Indien een locatie kansrijk is, bepalen om de samenwerking voort te zetten.

Bereidheid tot samenwerking met energiecoöperaties bij het ontwikkelen en realiseren van opwekprojecten. Met

als doel het realieren van eigen doelstellingen op het gebied van de energietransitie en leveren van

maatschappelijk meerwaarde. Waterschappen kunnen een stuk financiering inbrengen en eigenaar worden van

een deel van een park. Samenwerking gebeurt al in Midden-Drenthe met WDOD bij de overname van zonnepark

de Mussels.

Gebruik maken van elkaars kennis en kunde en financieringsmogelijkheden. De energiecoöperaties staan dichter

bij inwoners en kunnen daarom beter draagvlak organiseren dan het waterschap alleen. Andersom heeft het

waterschap makkelijker toegang tot gunstige financieringsbronnen.

Waterschappen hebben grondposities, bijvoorbeeld rondom hun waterzuiveringsinstallaties. Vaak is opwek op

eigen grond echter nodig om in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Er zijn geen nieuwe locaties geïdentificeerd in Midden-Drenthe op terrein van de waterschappen.

WDOD is een eind op weg met het behalen van haar doelstelling voor de energietransitie om in 2025

energieneutraal te zijn. De verwachting is dat zij selectiever zullen zijn in het meedoen aan nieuwe projecten en

kijken naar waar de opwek direct ingezet kan worden voor eigen verbruik in plaats van teruglevering aan het net.

Bij zonneparken op water is het waterschap bevoegd gezag voor het afgeven van een watervergunning. Er kunnen

aandachtspunten aan de orde zijn die te maken hebben met de Kaderrichtlijn Water (KRW), zoals waterkwaliteit,

ecologie en biodiversiteit.

Bij het ontwikkelen van parken contact opnemen met het betreffende waterschap in dat gebied om door te praten

of er samenwerkingsmogelijkheden zijn. In de meeste gevallen zal het om WDOD gaan.

Andere koppelingen:

Aanbevelingen:

7.2 Waterschappen
Introductie: de gemeente Midden-Drenthe valt onder het beheergebied van vier verschillende waterschappen,

namelijk waterschap Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Het grootste deel van

Midden-Drenthe valt onder het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Met dit waterschap en het waterschap

Vechtstromen is gesproken.

Aanleiding gesprek: waterschappen hebben met hun zuiveringsinstallaties een behoorlijke energievraag. Daarnaast

beschikken zij over grondposities en financieringsmogelijkheden voor projecten. Ook zijn waterschappen lokaal

geworteld.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Andere koppelingen:

Aanbevelingen:
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Het Drentse Landschap is grondeigenaar van natuurgebieden of gebieden die op termijn natuurgebied worden.

Kansen voor opwek nabij terrein van Drents landschap kunnen interessant zijn voor opweklocaties waarbij er een

combinatie gezocht moet worden tussen meerwaarde voor de natuur en de energietransitie. Dit zal met name

voor overgangszones naar natuurgebied gelden.

Het Drentse Landschap heeft erfgoed in bezit en is daarmee ook energieafnemer. Zon op daken realiseren bij

erfgoed is vaak moeilijk of niet mogelijk vanwege het monumentale karakter van de gebouwen. Samenwerking

kan gevonden worden door het leveren van lokale stroom aan Het Drentse Landschap.

Het Drentse Landschap is belanghebbende bij het ontwikkelen van zonneparken wat betreft bescherming natuur

en erfgoed en zijn vanuit die rol ook betrokken bij ruimtelijke procedures. Draagvlak bij Het Drentse Landschap

biedt meerwaarde bij de realisatie van zonneparken.

Spanningsveld tussen natuur en landschapsbescherming en de waarde van duurzame energieopwekking.

Zoektocht waar kan het elkaar versterken. Gedacht kan worden aan gronden die op termijn omgevormd worden in

natuurgebied of ontwerpen waarbij sprake is van functie combinatie.

Beperkte interne capaciteit beschikbaar om een grote rol te spelen in het identificeren en ontwikkelen van

locaties voor duurzame opwek. Op dit moment geen ervaring met het ontwikkelen van zonprojecten. Kerntaak

blijft bescherming natuur en erfgoed.

Nog geen potentiële locaties in beeld gebracht waar wellicht combinatie met versterken van de natuur mogelijk

is.

Een voorbeeld van versterkende belangen op een andere terrein is de realisatie van Astron van een groot

antenneveld LOFAR in het Hunzedal tussen Buinen en Exloo. Astron heeft hiervoor 400 hectare grond aangekocht

en weer verkocht aan het Drents Landschap. Het gebied levert nu al natuurwaarde op en gaat na enkele tientallen

jaren helemaal over in natuurgebied wanneer de techniek voor antennes verouderd is en de locatie hiervoor niet

meer nodig.

Het Drentse Landschap kan mogelijk waardevolle input leveren voor het formuleren van de ruimtelijke kaders van

de maatschappelijke tender. 

Onderzoeken met het Drents landschap welke gronden zij in bezit hebben of krijgen in Midden-Drenthe en of dit

potentie biedt voor zon op land.

7.3 Het Drentse Landschap
Introductie: stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in

Drenthe. Het Drentse Landschap is in 1934 opgericht. De stichting heeft de zorg over meer dan 9.000 hectare natuur,

ruim 330 gebouwen, 22 hunebedden en vele archeologische objecten.

Aanleiding gesprek: door meerdere energiecoöperaties is in de gesprekken aangedragen om te kijken naar locaties op

het grensgebied van landbouw naar natuur voor duurzame opwek. Stichting Het Drentse Landschap is in bezit van

natuurgebied en zou daarom interessant kunnen zijn als samenwerkingspartner.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Andere koppelingen:

Aanbevelingen:
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Ervaring in het samenwerken met lokale partijen en energiecoöperaties. Zowel bij de ontwikkeling van parken als

de overdracht van parken na realisatie. Zij staan ook open voor deze samenwerking.

Gespecialiseerd in het ontwikkelen van zonneparken. Alle expertises in dienst die nodig zijn om zonneparken te

realiseren. De benodigde kennis en kunde is daarmee altijd voorhanden. Daarnaast beschikking over eigen

middelen om parken te kunnen (voor)financieren.

In staat om in korte tijd projecten te ontwikkelen. Een kwalitatieve ontwikkelperiode met omwonenden is daarbij

belangrijk.

Beschikt over grondposities. Met een beperkt aantal grondeigenaren zijn overeenkomsten vastgelegd. De

grondeigenaar ontvangt een vergoeding voor het ‘reserveren’ van zijn land.

Samenwerking met lokale partijen wordt ook gestuurd door de kaders die de gemeente stelt en welk netwerk de

gemeente hiervoor in beeld heeft. Aan beide punten werkt de gemeente Midden-Drenthe samen met de lokale

partijen.

Het ontwikkelen van parken moet niet onderschat worden. Er moet voldoende professionele inzet zijn vanuit de

lokale partijen om de samenwerking doelmatig te laten verlopen. Met name op gebied van capaciteit en expertise

en het nemen van risico’s. Een korte ontwikkelperiode is belangrijk om zekerheid te bieden aan omwonenden en

hun niet over te belasten. De belangen bij het ontwikkelen van parken zijn groot.

Lokale partijen hebben geen of beperkte financiering voorhanden.

De business case bij de ontwikkeling van zonneparken neemt af. De SDE++ loopt terug en de kosten voor het

ontwikkelen en realiseren van parken dalen nog niet. Op dit moment stijgen de prijzen van grondstoffen juist. De

verwachting is dat er daardoor mogelijk ook minder gegadigden zijn bij een maatschappelijke tender.

GroenLeven streeft naar versnelling van de energietransitie om de doelen in 2030 te behalen. Tegelijk kost het

voorbereiden en openstellen van een maatschappelijke tender in Midden-Drente tijd en hebben ook lokale

partijen tijd nodig om zich hierop voor te bereiden door het versterken van draagvlak en het inschakelen van

menskracht. 

Niet aan de orde.

Aan de energiecoöperaties om kaders uit te werken op basis van waarop samengewerkt kan worden met

commerciële ontwikkelaars. Dit gebruiken om ontwikkelaars uit te nodigen om over mogelijke samenwerking in

gesprek te gaan. Dit zou bijvoorbeeld gedaan kunnen worden door het organiseren van een marktconsulatie. Hier

kan GroenLeven ook voor uitgenodigd worden.

Inschakelen van professionele ondersteuning door de energiecoöperaties om een volwaardig

samenwerkingspartner te zijn bij de ontwikkeling van parken.

Bij samenwerking met commerciële ontwikkelaars duidelijke afspraken maken over de verdeling van

werkzaamheden, de inzet in tijd en financiën. Hiervoor ook juridische expertise inschakelen.

7.4 GroenLeven
Introductie: GroenLeven is een commerciële ontwikkelaar van zonne-energie op land, water en daken. Er wordt

gestreefd naar het ontwikkelen van zonne-energie op plekken waar een dubbelfunctie ontstaat, zoals op

parkeerplaatsen, kassen en water. 

Aanleiding gesprek: commerciële ontwikkelaars hebben de nodige kennis, kunde en financiering in huis om

zonneparken te ontwikkelen. Het is immers hun kernactiviteit. Deze ervaring is nuttig bij het realiseren van parken

deels in eigendom.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Andere koppelingen:

Aanbevelingen:
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Betrokken bij verschillende initiatieven in Nederland. Er wordt actief kennis gedeeld over lokaal eigendom door

bijvoorbeeld webinars, het uitlichten van goede voorbeelden en het opstellen van documenten hoe lokaal

eigendom gerealiseerd kan worden (onder andere door het uitschrijven van een maatschappelijke tender).

Beheert het ontwikkelfonds waar energiecoöperaties terecht kunnen voor voorfinanciering van een deel van de

aanloopkosten voor lokale duurzame energieprojecten. Het gaat specifiek om de kosten in de (risicovolle)

voorfase van een project, wanneer er nog geen zekerheid is of dit project doorgaat.

Bieden verschillende diensten aan. Bijvoorbeeld leden- en projectadministratie via Econobis, projectbegeleiding

via Wind en Zon, postcoderoosprojecten via Zon op Nederland en de mogelijkheid om benodigde verzekeringen af

te sluiten.

Geeft aan dat lokaal eigendom goed realiseerbaar is doordat er genoeg partijen zijn die hier professioneel bij

kunnen ondersteunen en er financieringsbronnen, zoals het ontwikkelfonds en regionale fondsen, beschikbaar

zijn.

Een energiecoöperatie wordt bij het realiseren van projecten in eigendom een miljoenenbedrijf. Gebruik dit

gegeven om een nieuwe doelgroep aan te trekken om lid te worden en bestuursfuncties te vervullen. 

Zet in op het versterken en professionaliseren van de coöperaties bij het ontwikkelen en realiseren van

opwekprojecten. Zo kan de coöperatieve beweging versterkt worden en ook onderling van elkaar leren en kunnen

ondersteunen. Betrokkenheid van het bestuur en leden van de coöperaties blijft dus belangrijk en voorkomen

moet worden dat alles uit handen wordt gegeven zonder daar zelf ook van te leren.

Gebruik ervaringen van andere coöperaties in de omgeving door bijvoorbeeld een bestuurslid van een andere

coöperatie te betrekken als adviseur of interim bestuurder. 

Indien een partij opdracht krijgt om voor de coöperaties te ontwikkelen, zorg dat er vooraf goede afspraken

gemaakt zijn over overname van het park (zeker ook over de kosten van overname).

Niet aan de orde.

Energie Samen vragen om mee te kijken op de concept-uitgangspunten en kaders van de maatschappelijke tender.

7.5 Energie Samen
Introductie: Energie Samen is de landelijke koepel en belangenvereniging van energiecoöperaties en -verenigingen.

Energie Samen zet zich in voor meer en sterkere (lokale) duurzame energie en -besparingsprojecten.

Aanleiding gesprek: Energie Samen vertegenwoordigt landelijk de belangen van energiecoöperaties en ondersteunt

initiatieven met onder andere kennis. Energie Samen heeft door deelname aan de klimaattafels ervoor gezorgd dat in

het klimaatakkoord het streven naar minimaal 50 procent lokaal eigendom opgenomen is.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Andere koppelingen:

Aanbevelingen:

7.6 Steunpunt lokale energie-initiatieven (Drentse KEI en NMF Drenthe)
Introductie: vanuit de Drentse KEI en NMF Drenthe wordt ondersteuning geboden aan energiecoöperaties. Dit gebeurt

vanuit het steunpunt lokale energie-initiatieven dat eind 2021 opgericht.

Aanleiding gesprek: de Drentse KEI en NMF Drenthe ondersteunen de lokale coöperatieve beweging en kunnen ook in

Midden-Drenthe de coöperaties en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe ondersteunen. Er is gesproken met NMF

Drenthe en er is contact geweest met de Drentse KEI.
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Energiecoöperaties en het Dorpenoverleg Midden-Drenthe kunnen terecht bij het steunpunt voor onder andere

terecht hulp bij het oprichten van een coöperatie, kennis deling, netwerk en voor ondersteuning bij subsidie

aanvragen, het organiseren van bijeenkomsten en communicatie. Medewerkers van het steunpunt kunnen ook

aanwezig zijn bij bijeenkomsten om vragen te beantwoorden en voorbeelden van visieplannen te verstrekken voor

dorpen of wijken.

Het steunpunt behartigt de belangen van de coöperaties in Drenthe richting overheden. 

Is een platform om kennis en ervaring te delen tussen Drentse coöperaties. 

Kijk naar de mogelijkheid om direct aan de coöperaties te vragen om met een voorstel te komen om een park te

ontwikkelen (zonder een tender).

Niet aan de orde.

Schakel het steunpunt in voor in ieder geval ondersteuning bij communicatie en bij bijeenkomsten voor dorpen.

Deel opgedane ervaringen met lokaal eigendom met andere coöperaties via (bijeenkomsten van) het steunpunt en

vraag andersom andere coöperaties om hun ervaringen te delen.

Staatbosbeheer is grondeigenaar van potentiële opweklocaties. In Midden-Drenthe kan bijvoorbeeld gekeken

worden naar de waterplas Mussels[1] dat in eigendom is van Staatsbosbeheer.

Streeft maatschappelijke doelen na. Door de opbrengst van (de grond van) opwekprojecten kunnen er meer

middelen ingezet worden voor het beschermen, behouden en verbeteren van natuurgebieden. Dit zijn ook doelen

die meerdere energiecoöperaties nastreven. 

Heeft ervaring met het ontwikkelen van opwekprojecten door op te treden als mede-eigenaar of door contracten

aan te gaan om grond tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Over het algemeen het meeste interesse in

opbrengsten van grondexploitaite boven het zijn van (mede-eigenaar). 

Kans zijn locaties die van agrarische functie overgaan naar op termijn natuur. Een zonnepark kan direct al winst

voor de natuur opleveren door het stoppen met ontwatering en het gebruik van bestrijdingsmiddelen en mest en

door het opleveren van stilte en rust doordat het terrein van een zonnepark nauwelijks betreden wordt.  

Hoogste grondopbrengst heeft de voorkeur om budget voor eigen doelen. Tegelijk speelt ook draagvlak een grote

rol en de lokale inbedding van projecten.

Invloed tijdens de ontwikkeling van een park kan een argument zijn om toch (mede-)eigenaarschap na te streven.

Indien een locatie bij Staatsbosbeheer interessant is voor opwek, dan is een maatschappelijk verzoek om dit te

ontwikkelen vanuit de gemeente als bevoegd gezag wenselijk. 

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Overige koppelingen:

Aanbevelingen:

7.7 Staatsbosbeheer
Introductie: Staatsbosbeheer beheert 273.000 ha natuur in Nederland. Deze natuur wordt beschermd, duurzaam benut

en opengesteld voor bezoekers om de natuur te beleven.

Aanleiding gesprek: Staatsbosbeheer heeft veel gronden in beheer en bezit. Op meerdere locaties in Nederland zijn

op een deel van deze gronden hernieuwbare opwekprojecten opgericht.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

[1] Dit is een andere waterplas dan de zandwinplas de Mussels waar al een zonnepark op gerealiseerd is.
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Niet aan de orde

Locaties in eigendom van Staatsbosbeheer verkennen op kansrijkheid voor opwekprojecten. Op de kaart is het

eigendom van Staatsbosbeheer weergegeven.

Het Drents Energiefonds financiert in principe vanaf het moment van financial close. In uitzonderlijk gevallen

waar veel zekerheden geboden kunnen worden kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 

De terugbetalingsperiode aan externe financiers kunnen lang zijn; in het voorbeeld van zonnepark De Mussels

maakt de betrokken energiecoöperatie pas na 17 jaar daadwerkelijk winst uit het park.

Als de energiecoöperaties zich verenigen in een gezamenlijke coöperatie staan zij sterker. Een gezamenlijke

coöperatie draagt bovendien bij aan de professionalisering en kwaliteit van de samenwerking met andere partijen.

het Drents Energiefonds kan de energiecoöperaties ondersteunen bij de gesprekken met andere financiers, zoals

de banken. Aangezien een bank zekerheden heeft en het Drents Energiefonds niet, kan het wenselijk zijn eerst te

financieren via een bank. Vanwege de risico-opslag kan dit voor de aanvrager voordeliger zijn. 

Indien wet- en regelgeving en subsidies niet veranderen, dan staat het verdienmodel voor opwekprojecten voor

hernieuwbare energie de komende jaren steeds meer onder druk. Advies vanuit het Energiefonds Drenthe luidt

dan ook: blijf als lokaal initiatief altijd flexibel met de ontwikkelingen meebewegen. 

Houdt altijd het doel in het oog: het gaat erom dat het financieel voordeel in de omgeving blijft. Lokaal eigendom

is een middel om dat te bereiken. Het moet geen doel op zich worden. 

De verschuiving van financieringsmogelijkheden voor louter projecten voor hernieuwbare energie, naar projecten

waar een CO  -reductie bereikt wordt, biedt mogelijk ruimte voor (mede)financiering van de koppelkansen die bij

de opwekprojecten benut kunnen worden. 

Ga vanuit de gezamenlijke coöperatie in een vroeg stadium in gesprek met het Energiefonds Drenthe. 

Overige koppelingen:

Aanbevelingen:

7.8 Drents Energiefonds
Introductie: het Drents Energiefonds, tot voor kort de Drentse Energie Organisatie, financiert projecten waarbij een

CO  -reductie wordt bereikt.

Aanleiding gesprek: bij de gesprekken met de dorpen werd dat deze partij genoemd als belanghebbende voor de

lokale initiatieven bij de maatschappelijke tender en bij de realisatie van opwekprojecten voor hernieuwbare energie.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Overige koppelingen:

Aanbevelingen:

7.9 LTO Noord 
Introductie: LTO Noord is een belangenbehartiging en wil laten welke vitale rol boeren en tuinders hebben in het

bestaan van ons allemaal. Zo’n 40% van de agrarische ondernemers is lid bij LTO Noord. 

Aanleiding gesprek: als vereniging voor agrarisch ondernemers met een groot lokaal netwerk is deze partij belangrijk

in de lokale energietransitie. 
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LTO Noord hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de omgeving. LTO Noord en haar leden werken

dan ook aan een goede samenwerking, ook op het gebied van de energietransitie. Landschappelijk inpassing is

daarbij erg belangrijk.

Wat betreft lokaal eigendom bij zon op dak. Dit is niet direct een vanzelfsprekendheid voor veel agrarische

ondernemers. Ten eerste vanwege de opruimkosten aan het einde van de levensduur van de panelen. Ten tweede

doordat het de ondernemer geen bewegingsvrijheid geeft over het dak en mogelijk gevolgen heeft bij de

overdracht van het bedrijf. 

Het verdienmodel van zon op dak staat ook voor agrarisch ondernemers onder druk, aanvullende financiële

regelingen en soepelere wet- en regelgeving zijn nodig. Daarbij komt dat, voor de grotere daken, er

belemmeringen zijn vanuit de netcapaciteit.

Indien wet- en regelgeving en subsidies niet veranderen, dan staat het verdienmodel voor opwekprojecten voor

hernieuwbare energie de komende jaren steeds meer onder druk. 

De inzet van biovergisting als methode om energie voor de omgeving te genereren ziet LTO Noord als een

individuele keuze, die moet worden afgestemd met de lokale omgeving. 

Organiseer informatieavonden over concrete onderwerpen. Bijvoorbeeld over verdienmodellen, en netcapaciteit.

Dit wordt graag in gezamenlijkheid met de energiecoöperaties en andere partijen georganiseerd.

Zonnepanelen bij een aansluiting van 3x 80A kan altijd op het net worden aangesloten; dit zijn zo’n 190 tot 200

panelen. 

Het is haalbaar om voldoende netcapaciteit te realiseren zodat de ambities zoals opgenomen in de RES Drenthe

1.0 te realiseren zijn. Hiervoor zijn uitbreidingen op het elektriciteitsnet nodig. Wettelijk gezien mag Enexis pas

investeren wanneer daar aanleiding toe is. Zij mogen namelijk geen risico lopen. Concreet betekent dit dat er een

project moet zijn die een aansluiting nodig heeft. Wanneer dat er is, wordt de investering opgenomen in de

planning. 

Een combinatie van (kleinschalig) wind- en zonne-energie heeft voor de netbeheerder de voorkeur. Zowel

vanwege de netbelasting als de maatschappelijke kosten voor de inwoners.

Niet aan de orde.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Overige koppelingen:

Aanbevelingen:

7.10 Enexis Netbeheer
Introductie: Enexis Netbeheer transporteert elektriciteit en gas naar huizen en bedrijven in Noord-, Oost- en Zuid-

Nederland. 

Aanleiding gesprek: een veelgehoorde belemmering is de beschikbare netcapaciteit. Zowel vanuit de gesprekken met

de energiecoöperaties en de dorpen komt dit naar voren. Netcapaciteit is essentieel voor het realiseren van

opwekprojecten voor hernieuwbare energie.

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Overige koppelingen:
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Organiseer één of meerdere avonden waar de energiecoöperaties en de dorpen (via het Dorpenoverleg-Midden

Drenthe) met Enexis in gesprek kunnen gaan over mogelijk locaties waar draagvlak voor is. Enexis kan dan direct

ook aangeven welke locaties vanuit hun technische oogpunt handig zouden zijn.

Kleinschalige initiatief dat bij kan dragen aan draagvlakvergroting van de energietransitie en bovendien als

inspiratie kan dienen voor andere initiatieven.

Pilotproject in Midden-Drenthe waarbij een mix van zon- en windenergie in combinatie met waterberging en

kleinschalige horeca de praktijk kan worden getest.

Een combinatie van (kleinschalig) wind- en zonne-energie past op dit moment niet in de Duurzaamheidsvisie van

de gemeente Midden-Drenthe. Mogelijk biedt de evaluatie van de visie in 2022 nieuwe aanknopingspunten. 

De initiatiefnemers voorzien om zeker tachtig procent lokaal te financieren. In principe zijn alle omwonenden

uitgenodigd om mee te financieren, echter in de praktijk zal de financiering voornamelijk van enkele agrarische

ondernemers komen. Het initiatief is zich hiervan bewust en daarom willen zij een gebiedsfonds oprichten zodat

wel de gehele lokale omgeving kan profiteren van de revenuen.

Gesprekken met andere partijen, zoals Prolander of de eigenaar van de aangrenzende natuurgronden, kunnen

ervoor zorgen dat er meer zicht is op de mogelijkheden om nog andere koppelkansen te benutten. 

Blijf in beweging met de verkenning van de plannen. Ga bijvoorbeeld in gesprek met belanghebbenden, maak

waar mogelijk eerste conceptvisualisaties en nadere uitwerking van de businesscase. 

Aanbevelingen:

7.11 Energie initiatief Elp
Introductie: In Elp is een energie initiatief ontstaan vanuit een aantal agrarisch ondernemers. Het betreft een voorstel

om zon- en windenergie te combineren op een stuk land, waarbij ruimte is voor waterberging en kleinschalige

recreatieve horeca met lokale producten. Dit initiatief verwacht minimaal tachtig procent lokaal eigendom te kunnen

worden, maar zij streven naar honderd procent lokaal eigendom. Daarnaast willen zij een gebiedsfonds oprichten,

waar de lokaal gemeenschap zeggenschap over heeft. Hierbij moet worden opgemerkt dat de definitie van lokaal

eigendom kan verschillen van de definitie zoals geformuleerd in het convenant.

Aanleiding gesprek: de initiatiefnemers zijn in contact getreden met de gemeente over dit initiatief. De gemeente

heeft geconcludeerd dat dit initiatief past bij de uitgangspunten uit de Duurzaamheidsvisie Midden-Drenthe, maar dat

aan de uitvoering enkele grote en minder grote haken en ogen zitten. 

Meerwaarde lokaal eigendom:

Aandachtspunten:

Overige koppelingen:

Aanbevelingen:

7.12 Conclusies gesprekken belanghebbenden
Het opwekken van energie op land of water is een onderwerp wat veel partijen bezighoudt en waar de belangen groot

zijn. Dit draagt bij aan de complexiteit van de opgave om zon op land of water te realiseren. De kwartiermakers

hebben met uiteenlopende partijen gesprekken gevoerd. De rode draad uit de gesprekken is de behoefte en wil bij

elke partij om samen te werken om de energietransitie te realiseren. Op welke wijze en onder welke voorwaarden zijn

geen uniforme uitspraken over te doen. De aanbevelingen per partij in dit hoofdstuk vormen het beste handvat om in

een vervolgtraject intensiever de samenwerking aan te gaan. Samenwerkingen met veel van de partijen in dit

hoofdstuk zijn nodig om lokaal eigendom te realiseren. Of het nu gaat om draagvlak, financiering of ondersteuning. 
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De energiecoöperaties, het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de gemeente hebben

gezamenlijke doelen, afspraken en inspanningsverplichtingen omtrent rollen

vastgelegd in het Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe, ondertekend op 25

25 januari 2022.

De partijen in Midden-Drenthe vormen een sterk netwerk en samen zijn de doelen te

te bereiken.

Er is veel expertise aanwezig bij de dorpen en de energiecoöperaties. 

8. Eindconclusie 
Dit hoofdstuk sluit af met een puntsgewijs overzicht van de opgehaalde inzichten. 

Algemeen

Het inzetten van de opbrengsten voor maatschappelijke projecten staat voorop.

Dit kan via een omgevingsfonds, maar de meeste coöperaties willen een stap verder gaan en willen naar lokaal

eigendom. 

Zij willen opwekprojecten ontwikkelen als (mede-)eigenaar en zeggenschap hebben over de volledige

opbrengsten van projecten.

Er is een goede basis om verder te gaan. De coöperaties willen graag deze opgave oppakken en zetten daarbij hun

verschillende expertises in. Daarbij hebben sommige coöperaties al ervaring met opwekprojecten. 

De energiecoöperaties willen zich verenigen in een gezamenlijke coöperatie. Dit brengt kennisdeling en

professionalisering met zich mee en dat kan voordeel opleveren bij gesprekken met onder andere 

 belanghebbenden. 

Met hulp van de gemeente en andere (financierings)organisaties kan de slag gemaakt worden naar

professionaliteit en uitvoeringscapaciteit. 

De dorpen blinken uit in hun goede sterke lokale netwerk waarbij het onderlinge vertrouwen erg hoog is. 

De kracht van de dorpen is het verbinden van inwoners met andere partijen, zoals de energiecoöperaties, de

gemeente en andere belanghebbenden.

Betrokkenheid is een belangrijk thema voor dorpen, op een manier die passend is bij de tijdsinvestering die

dorpen kunnen maken.

Dorpen zien lokaal eigendom als een manier om zeggenschap te houden over hun omgeving en om de

opbrengsten collectief lokaal in te kunnen zetten. Daarbij zien zij goede mogelijkheden om nauw samen te

werken met de energiecoöperaties die zij zien als kartrekkers bij lokaal eigendom. 

Inwoners voelen zich onvoldoende gewezen op het belang dat dorpen hebben bij opwekprojecten van

hernieuwbare energie. Zij zien de gemeente daarvoor als logische partij om hen daarop te wijzen.

Er zijn veel ideeën over koppelkansen bij lokaal eigendom. Dit varieert van kansen op het gebied van

energiebesparing tot de circulaire economie. 

Energiecoöperaties

Dorpen
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Meewerken aan lokaal eigendom is ook voor andere partijen interessant.

Het is een professionele en complexe opgave.

Aanbod aan expertise, capaciteit en financiering is aanwezig.

Grootste risico is verslechterde business case voor opwerkprojecten.

Belangen van andere organisaties meenemen kan helpen om het lokale draagvlak te vergroten.

Belanghebbenden

Op naar de uitvoering!
Stel een aanjager in aan.

Zet stevig in op communicatie en het verkrijgen van

draagvlak.

Dorpen uiten de behoefte aan verdere gesprekken over de

urgentie van het oppakken van een rol  bij lokaal eigendom. 

Blijf de grote en kleine dorpen betrekken bij dit onderwerp. 

Behoud het contact: zet de klankbordgroep door. Zo kunnen

energiecoöperaties, de dorpen en de gemeente met elkaar

gelijkwaardig blijven sparren. 

Neem het voortouw als coöperaties om

samenwerkingspartners te vinden.

Ga gesprekken opstarten met de netbeheerder en faciliteer

deze ook voor inwoners.

Onderzoek de verdienmodellen van de toekomst.

Houdt wet- en regelgeving goed bij

Deel kennis met elkaar: zet een lokale kennispoule op. 

Ontwerp dialoogsessies om inspraak op de criteria voor de

tender te organiseren.

Ondersteun het opstarten van de gezamenlijke coöperatie. 

Aanbevelingen
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Bijlagen



Bijlage 1: Convenant Lokaal Eigendom Midden-Drenthe



Bijlage 2: Achtergrond informatie energiecoöperaties





Bijlage 3: Overzicht dialoogsessies dorpen

Dinsdag 28 september 2021: Drijber, Wijster 

Donderdag 14 oktober 2021: Oranje, Hijken, Hooghalen, Brunsting

Maandag 18 oktober 2021: Westerbork, Eursinge, Zwiggelte, Elp, Orvelte

Maandag 25 oktober 2021:  Beilen en omliggende buurtschappen Lievingerveld, Beilervaart, Alting, Klatering, Lieving 

Maandag 1 november 2021:  Spier, Wijster, Drijber, Nieuw Balinge, Witteveen, De Broekstreek: Garminge, Balinge,

Mantinge, Bruntinge

Vrijdag 5 november 2021: Smilde, Bovensmilde, Hoogersmilde


