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Participatie in de energietransitie: wind op land



Deel I 

Weerstand tegen 
energietransitie? 



Doelstelling: 6.000 MW wind op land



Van NIMBY naar BANANA

Build Absolutely Nothing Anywhere

Near Anything



Deel II 

Participatie als oplossing? 



Participatie: theoretisch, normatief perspectief

Democratie

Representatieve democratie

Volksvertegenwoordigers
behartigen belangen burgers

Maar soms willen mensen directe 
invloed hebben op beslissingen: 
directe of deliberatieve democratie

Rechtsstaat

Bescherming tegen de overheid

Tegengaan van willekeurige
overheid

Mensen moeten gehoord worden 
over beslissingen die hen treffen

Behoorlijk bestuur

Zelfs als de overheid de regels volgt 
– verwacht je soms wat meer van de 
overheid

Behoorlijk gedrag en principes

Bijv. Vergewissen dat de overheid 
alle betrokken belangen kent (hoor 
en wederhoor)



Participatie – drie evaluatie kaders

Procesmatig

- is het proces geaccepteerd?

Gericht op eigen belangen

- Kan iemand zijn/haar eigen belangen 

behartigen en daarop beïnvloeden? 

Gericht op sociale doelen



Sociale doelen van participatie

- Het inlichten van het publiek

- Het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming

- Het inbrengen van maatschappelijke 

waarden/normen in besluitvorming

- Voorkomen of reduceren van conflicten

- Vertrouwen in de overheid



Voorkomen of reduceren van conflicten

Omdat mensen met elkaar in contact komen en over en 

weer de doelen en perspectieven van anderen leren 

kennen door

Communicatie

En het bevorderen van onderlinge relaties 



Voorkomen of reduceren van conflicten II

In essentie is dit een deliberatief ideaal; 

Als tegengestelde meningen begrepen moeten worden, 

dan zal er een gesprek tot stand moeten komen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een goed proces kan 

leiden tot acceptatie van uitkomsten, ook als die niet (of 

minder) gewenst zijn



Deel III 

Wat is participatie in de 
energietransitie? 



Belangrijk onderscheid

Procesparticipatie

Deelname en betrokkenheid bij besluitvorming: 

locatiekeuze, zon of wind, aantal MW etc. 

Projectparticipatie

Vormen van financiële participatie: omgevingsfondsen, 

aandelen, eigenaarschap etc. 

Hoe omwonenden in een project kunnen of willen 

participeren wordt besproken tijdens de procesparticipatie



Hoe komen projecten tot stand? 

Een projectontwikkelaar of initiatiefnemer

bevindt een locatie geschikt voor ontwikkeling

Kan commercieel of burgerinitiatief zijn

Óf

Overheid kan kaders hebben vastgesteld

waarbinnen ontwikkelaars acteren (zie voorbeeld

van wind op land beleid)



Algemene 
wet 

bestuursrecht 
- wat

Participatie = Inspraak

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

= zienswijzen indienen op conceptplan

Implementatie van Aarhus verdrag (participatie in milieubesluiten)

Wet 
ruimtelijke 
ordening -
wanneer

Keten van besluitvorming

Structuurvisie

Inpassingsplannen

Milieu effect rapportage

Vergunningen

Juridische implementatie van participatie



Openbare consultatie als 
belangrijkste instrument

Reageren op conceptbesluit

Conceptbesluit bevat: nut en noodzaak, 
alternatievenonderzoek, MER, onderbouwing van 
gemaakte keuzes, onderbouwing van juridische 
ruimte

Conceptbesluit is zorgvuldig voorbereid

Wat doen mensen:
- Biodiversiteit
- Geluid en slagschaduw
- Veiligheid
MAW: alles wat niet meer nuttig is



Participatie als juridisch beginsel en wet- en 
regelgeving

Wat gebeurt er feitelijk

Er wordt een concept besluit genomen

Dat besluit wordt ter inzage gelegd en zienswijzen mogen

worden ingediend

Overheid moet reageren op zienswijzen

Maar is niet verplicht om zienswijzen te verwerken



Wat gebeurt er feitelijk II

Besluitvorming is effectief: zowel formeel als materieel 

Bezwaren worden niet vaak meegenomen

Er wordt weinig aandacht besteed aan procedurele 

rechtvaardigheid of aan democratische waarden zoals overleg 

Of hoe overleg sociale doelen kan bevorderen

Participatie als juridisch beginsel en wet- en 
regelgeving



Algemene wet 
bestuursrecht -

wat

Participatie = Inspraak

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

= zienswijzen indienen op conceptplan

Implementatie van Aarhus verdrag (participatie in milieubesluiten)

Wet ruimtelijke 
ordening -
wanneer

Keten van besluitvorming

Structuurvisie

Inpassingsplannen

Milieu effect rapportage

Vergunningen

Omgevingswet

Vervangt Wro per 1 januari 2021

Nieuwe ruimtelijke instrumenten: omgevingsvisie, omgevingsplan

Vooraf of achteraf beschrijven hoe mensen bij de planvorming zijn betrokken

Geen juridische richtlijnen want ‘lokaal maatwerk’

Juridische implementatie van participatie



Deel IV:

Toepassing van participatie in 
besluitvorming

Concentratiebeleid wind op land
6.000 MW per 2020



Wanneer Besluit

2001 Eerste wind target 1.500 MW op land

2007 3.000 MW in 2011 + 20% RES in 2020

2008 Nationaal Plan for Windenergie: 6.000 MW op 
land in 2020

2010 Position paper bevestiging van 6.000 target

2012 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
aanwijzing wind zoekgebieden

2013 Energie Akkoord: bevestiging 6.000 MW op land

2014 Uitwerking in Structuurvisie Wind op Land + 
bevestiging wind zoekgebieden

Na 2014 Provinciale inpassingsplannen, M.E.R., 
vergunningen

6.000 MW wind op land en participatie

Participatie

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja, zienswijzen op concept

Nee

Ja, zienswijzen op concept

Ja, zienswijzen op concept



• Voelt dat Rijk 6.000 MW 
oplegt

• Krijgt de verplichting om 
windparken uit te werken

• Zienswijzen deze fase
• Geen wind op land
• Niet zoveel
• Niet hier

• Reactie provincies
• de zoeklocaties zijn door het 

Rijk vastgesteld en daar
kunnen wij niets aan doen –
daar gaan we het nu niet over 
hebben

Provincies Raad van State

• Moet beslissen over processen
• Burgers: wij zijn niet gehoord

• Oordeel Raad van State
• Zienswijzen indienen op een

conceptbesluit voldoet aan de 
norm van ‘vroegtijdig’ immers
liggen de besluiten nog niet
vast

Rijk

• Legt ambitie 6.000 MW vast
• Hoort provincies over 

verdeling
• Legt zoeklocaties vast

• Zienwijzen deze fase
• Geen wind op land
• Niet zoveel
• Niet hier

• Reactie rijk
• Zoeklocaties hebben geen

ruimtelijke impact – daar gaan
we het nu niet over hebben



Mensen kunnen
niet meepraten

over

Kastje naar de 
muur

Waartoe dienen mensen 
zienswijzen in? 

Waartoe dient de 
inspraak?



Deel V

Van NIMBY naar

WIMBY

Welcome in my

backyard



Welcome in my backyard



Eigenaarschap over de 
energietransitie

Meebeslissen over waar, welke energie
• Onder strikte voorwaarden

Eigen opwek en wellicht zelfs leveren
• Nu alleen als experiment, uitzondering op 

de regel

Consument moet over het algemeen
‘ontzorgd’ worden

Het energiesysteem staat voorop

Nogmaals WIM(BY)



Deel VI: Uitvoering Klimaatakkoord en gevolgen voor de 
samenleving



Hernieuwbaar op land I

35 TWh 

Regionale energiestrategieen (RES)

NL in 30 regio’s: samenwerking tussen

provincies en gemeenten

Worden opgesteld met bewoners en 

maatschappelijke partners (bedrijven, 

netbeheerders)



Hernieuwbaar op land II

RES doet aanbod voor aandeel 35 TWh

Techniek neutraal: verdeling wind en zon

Vast te leggen in bestaand

omgevingsinstrumentarium (Wro of 

Omgevingswet – zelf te kiezen tot 2021)

Stel er wordt niet of niet afdoende

geparticipeerd:

Wat betekent dit voor het vastleggen in de 

‘normale keten van het omgevingsrecht’ 



De keten van 
besluitvorming onder

de Omgevingswet

Regionale energie strategie
Participatie

Omgevingsvisie/projectbesluit
Participatie

Vergunning
Participatie

Waar wordt
het besluit
genomen? 

Wanneer moet
participatie

dan
plaatsvinden?



Deel VII

Participatie lessons learned



Vroegtijdige betrokkenheid

Voordat beslissingen vaststaan – vóór concept besluit

Toon mensen wat afwegingen zijn (windmolen daar of 

daar)

Speel met kaarten en virtual reality: toon mensen wat de 

consequenties zijn van beslissingen 



Pas op voor pseudo inspraak

- Er is een besluit, nu gaan we mensen horen

- “announce-defend model” 

- Laat weten waar je mensen over wilt horen, waar ze over 

mogen inspreken

- Wil je het niet hebben over kernenergie als alternatief? 

Laat dat weten



Geef mensen de ruimte

- Burgers zijn steeds beter in staat eigen

projecten te realiseren, maar kunnen

soms wat steun gebruiken

- Inbreng van eigen ideeën en 

oplossingen



Financiële participatie

- Aandelen

- Omgevingsfonds 

50% lokaal eigendom 

- Energie coöperatie  

- Of individuele obligaties? 

- Betrokkenheid kwetsbare consument 



Deel VII

Wat weten we nog niet? 



Vragen: organisatorisch

1. Welk besluit in de keten ziet op gevolgen dan wel impact? 

2. Wanneer is participatie effectief en waarom en voor wie? 

3. Hoe vaak organiseer je participatie en waarom? 

4. Weten mensen waarom ze participeren? 

5. Participeren mensen om daadwerkelijk mee te mogen praten of 

om ‘draagvlak te creëren’?



Vragen: juridisch

1. Omgevingswet: legt deels verplichting tot participatie neer bij 

projectontwikkelaar – wenselijk? 

• Wie is probleemeigenaar over vragen of en hoe participatie wordt 

georganiseerd: als de overheid kaders stelt (wind op land, RES) is 

die dan niet verantwoordelijk ipv ontwikkelaar? 

• Wie beslist over die participatie, heeft het plaatsgevonden, was het 

afdoende, ruim voldoende en wat kan dat voor gevolgen hebben? 

2. Kunnen mensen aanspraak maken of zelfs recht hebben op 

participatie?



Vragen: specifiek over energietransitie

1. Juridische realiteit versus realiteit: participatie kan leiden 

tot het niet doorgaan van een project. Past dit in een 

energietransitie? 

2. Toevoeging van RES in de omgevingsketen: geen 

juridische context: kunnen rechten aan ontleend worden –

kastje van de muur

• Strategisch besluit genomen in RES → vastleggen in 

omgevingsvisie: nieuwe participatie? Zou dat kunnen 

leiden tot nieuwe inzichten? 
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