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Introductie 
Alom wordt erkend dat voor een meer duurzame samenleving een energietransitie nodig is. Een 
transitie waarbij naar niet-vervuilende en CO2-neutrale energiebronnen wordt overgegaan. Er 
bestaat geen eenduidige route naar een duurzaam energiesysteem. Behalve gebruik te maken van 
een palet van mogelijke duurzame energiebronnen en maatregelen (zonnepanelen, windturbines, 
geo-energie, isolatie, slimme apparaten, etc.) is er ook een verscheidenheid van organisatieniveaus 
voor het nemen van maatregelen en initiatieven. Onderscheid kan worden gemaakt in nationale, 
provinciale, gemeentelijke overheden, in commerciële en non-profit partijen en in min of meer lokale 
groepen. Een voorbeeld van een lokaal energie-initiatief is de energiecoöperatie waarbij 
dorpsbewoners gezamenlijk proberen bij te dragen aan energiebesparing of duurzame 
energieproductie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de energie-coöperatie Durabel in Noord- en Zuidwolde 
(gemeente Bedum) die duurzame energie onder haar leden stimuleert via onder meer 
informatieavonden over duurzame energie en subsidies en het ondersteunen van een 
Postcoderoosproject1. Deze niveaus staan niet los van elkaar. De Provincie Groningen kan 
bijvoorbeeld, in het kader van het nationale energiebeleid, haar doelen mede bereiken door het 
stimuleren van lokale energie-initiatieven zoals een energiecoöperatie die haar leden individueel kan 
ondersteunen in een meer duurzaam energiegebruik.  
 
Postcoderoosprojecten en individu-gerichte maatregelen (bijvoorbeeld subsidies op isolatie in 
woningen) zijn echter niet voldoende om een CO2-neutrale energievoorziening te realiseren. Een 
intensivering is daarvoor noodzakelijk en ook daar kunnen lokale projecten een rol in spelen. Vanuit 
deze gedachte heeft Durabel het plan opgevat om te onderzoeken of een meer grootschalige, CO2-
neutrale vorm van energieproductie mogelijk is in Zuid- en Noordwolde. Bijvoorbeeld een zonne-
energieweide of windturbines. De directe aanleiding hiervan was de vraag van enkele commerciële 
energiepartijen aan Durabel om samenwerking voor het realiseren van duurzame energieprojecten 
in de buurt van Noord- en Zuidwolde. De realisering van een dergelijk initiatief zou – in theorie – de 
dorpen Noord- en Zuidwolde op duurzame en CO2-neutrale wijze van energie kunnen voorzien. Het 
zou bovendien bijdragen aan het provinciaal en nationaal beleid m.b.t. een duurzame 
energietransitie. Belangrijk is echter dat de bewoners van de dorpen daarachter staan. De 
voorbeelden van verzet tegen windmolenparken en zonneweides elders in het land die daar top-
down werden aangelegd, laten zien hoe belangrijk samenwerking met bewoners is. Maar ook vanuit 
overheden wordt in toenemende mate geëist dat zulke initiatieven draagvlak hebben onder de 

                                                        
1 PostCodeRoos Regeling biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne- of windenergie die 
de deelnemers in een project gezamenlijk opwekken. Een PostCodeRoos gebied wordt bepaald door de plaats 
(postcode) waar de productie installatie voor de opwek gesitueerd is. De Postcode (4-cijferig) gebied vormt het 
hart van een roos die bestaat uit de aangrenzende 4-cijferige postcode gebieden. 
Zie: http://www.postcoderoosregeling.nl/wat-houdt-de-pcr-regeling-precies-in/  
 
 



bewoners. Tijdens een informatieavond van Durabel op 29 maart, 2018, is een werkgroep gevormd 
die zich met de vraag is gaan bezighouden hoe bewonersparticipatie kan worden gerealiseerd. Op 
basis van een rapport van deze werkgroep heeft het bestuur van Durabel onderhavige notitie 
opgesteld. 
 
Uitgangspunten voor bewonersparticipatie bij het realiseren van duurzame energieproductie 
 
Er kunnen een aantal uitgangspunten worden geformuleerd met betrekking tot het realiseren van 
een lokale, duurzame energieproductie installatie nabij Noord- en Zuidwolde: 

1. Naar schatting is de energiebehoefte van de dorpen Noord- en Zuidwolde in de nabije 
toekomst ca. 2 megawatt. De productie hiervan op CO2-neutrale wijze vereist een voldoende 
grote energieproductie-installatie. Denk aan windturbines of een zonneweide. Zulke 
installaties vereisen een rol van professionele aanbieders.  

2. De realisering van een duurzame energieproductie-installatie in de buurt van de dorpen- en 
Noordwolde vereist een draagvlak onder de dorpsbewoners. Een vrijblijvende 
consultatieronde onder de bewoners is onvoldoende. Draagvlak kan wellicht worden 
verkregen als zo’n installatie voordeel voor de bewoners impliceert. Dat kan bijvoorbeeld als 
de opbrengst van een energieproductie-installatie ook ten bate komt aan de bewoners. 

3. Eventuele samenwerking met professionele partijen dient op basis van gelijkwaardigheid 
plaats te vinden. Dat moet zich uitdrukken in het betrekken van bewoners in het gehele 
project en in mede-eigenaarschap (of een gelijkwaardig relatie) van de mogelijke 
energieproductie-installatie. 

4. Onderzocht zou moeten worden hoe een bewonersmandaat kan worden bereikt, wat telt als 
voldoende draagvlak onder de bewoners en op welke wijze de samenwerking kan worden 
geïnstitutionaliseerd. Vormgeving van het participatieproces zou ertoe moeten leiden dat de 
belangen en wensen van de bewoners in Noord en Zuidwolde leidend zijn in de eventuele 
samenwerking met commerciële partijen. 

5. In Noord- en Zuidwolde is de energiecoöperatie Durabel actief. Deze coöperatie is 
voortgekomen uit Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ), een vereniging die zorg tracht te 
dragen voor de bestaans-en woonkwaliteit van de bewoners. Mogelijkerwijze kan 
professionele ondersteuning helpen een participatietraject uitgevoerd door deze 
organisaties te doen starten en slagen. 

6. Voor professionele ondersteuning m.b.t. bewonersparticipatie kan aansluiting en support 
gezocht worden bij diverse partijen. Bijvoorbeeld: 

• De gemeente Bedum. Vanwege de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 in 
de provincie Groningen zal deze rol door de nieuwe gemeente Het Hogeland moeten 
worden overgenomen. 

• De provincie Groningen. De provincie wil koploper zijn in de energietransitie. 
Bovendien begeleidt de provincie de locatiekeuze en de landschappelijke inpassing 
van zonneparken en windturbines. Relevant hierbij is het programma Lokale 
Energietransitie dat op experimentele wijze energieneutrale woongebieden wil 
realiseren.2  

                                                        
2 https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/klimaat-en-energie/lokale-energie-initiatieven/ 



• De Groninger Energiekoepel (GrEK). GrEK is een stichting die lokale energie-
initiatieven in de provincie Groningen ondersteunt. Durabel is lid van deze 
organisatie waardoor gebruik kan worden gemaakt van ervaringen van andere 
coöperaties in de Provincie en ook elders.3 

• Natuur- en milieuorganisaties zoals de Natuur en Milieufederatie Groningen en 
Groninger Landschap. Omdat een energieproductie installatie van enige omvang een 
negatieve impact kan hebben op de kwaliteit van het landschap (denk aan hoge 
windturbines of uitgebreide zonneweides) zijn consultaties met deze organisaties 
belangrijk. Medewerking van hen kan draagvlak onder bewoners helpen te 
vergroten. Bovendien hebben zij expertise in huis. 

• De vereniging van Groninger Dorpen. Deze vereniging werkt samen met de Natuur- 
en Milieufederatie Groningen aan Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts, een 
aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale 
energieopwekking en energiebesparing.4 

 
Naar een energieparticipatie project in Noord- en Zuidwolde 
Durabel wil gesprekken aangaan met de hierboven genoemde instanties en partijen op grond van 
deze notitie over de vraag hoe participatie over een eventuele bouw van een duurzame 
energieproductie-installatie ten behoeve van Noord- en Zuidwolde kan worden gerealiseerd. De 
Gemeente Het Hogeland en provincie Groningen vormen daarbij belangrijke initiële 
aanspreekpunten omdat bewonersparticipatie expliciete doelen zijn van beide overheden in hun 
energiebeleidvoornemens.5, 6 
 
Hoe het participatietraject ook wordt vormgegeven en wat de uitkomst ook mogen zijn, de volgende 
randvoorwaarden zouden volgens de werkgroep leidend moeten zijn:   

1. Het participatieproces betreft voorbereiding, uitvoering en beheer van duurzame 
milieuvriendelijke en CO2-neutrale energieproductie-installatie in de nabijheid van Noord- en 
Zuidwolde; 

2. Er dient eerste voldoende draagvlak onder de bewoners te zijn voordat aan de uitvoering van 
concrete energieproductieprojecten wordt begonnen. Bewoners die mogelijk hinder 
ondervinden dienen in wederzijdse overeenstemming schadeloos te worden gesteld. De 
vaststelling wat als voldoende draagvlak onder bewoners geldt is onderdeel van het 
participatieproces;  

3. Een mogelijke energieproductie installatie dient te passen in het landschap. De 
landschappelijke kwaliteit van het gebied rondom Noord- en Zuidwolde dient geborgd te 
worden; 

                                                        
3 GrEK is mede-oprichter (naast de Friese koepel ‘Ús Koöperaasje’ en de Drentse koepel ‘Drentse Kei’) van de 
vereniging Energie Vanons (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam). Energie Vanons is een energieleverancier 
van lokaal opgewekte groene energie door energiecoöperaties waarvoor ze de administratie en de 
klantenservice verzorgt. 
4 https://besluitvorming.bedum.nl. Zoek op: Beleid Zonne-energie Het Hogeland 
5 https://www.lokaleenergievoorwaarts.nl 
6 Zie ‘Vol ambitie op weg naar transitie. Programma Energietransitie 2016-2019.’ Beleidsdocument Provincie 
Groningen: https://www.provinciegroningen.nl/beleid/klimaat-en-energie/programma-energietransitie-2016-
2019/ 



4. Heldere afspraken zijn nodig over ruimtegebruik, omvang van een eventuele installatie. Een 
mogelijke installatie moet een bijdrage zijn aan de energietransitie. De installatie dient 
daarom een significant deel van de energievraag in Noord- en Zuidwolde (bewoners en 
bedrijven) in de nabije toekomst te kunnen dekken. De vaststelling van de gewenste omvang 
en bijdrage aan energieverbruik zou tijdens het participatieproces moeten worden 
vastgesteld; 

5. Er dient een (juridisch) model gecreëerd worden waarbij financiële opbrengsten van een 
installatie ook ten goede komen aan de bewoners van Noord- en Zuidwolde; 

6. Er dient rechtszekerheid en gelijkwaardigheid geboden te worden aan de bewoners bij de 
institutionele vormgeving van de plannen. 

 
 
Hoe nu verder? 
Tentatief kunnen wellicht de volgende fasen worden onderscheiden: 
 
Fase 1: Ontwerp van het participatieproces. Durabel initieert een participatieproces. Er wordt 
daarbij gezocht naar professionele ondersteuning om dat proces vorm te geven en de 
randvoorwaarden vast te stellen. Daarbij wordt uitgegaan van de hierboven genoemde 
randvoorwaarden. Die echter verder uitgewerkt dienen te worden. Met andere woorden er moet 
worden geformuleerd waarover Durabel de bewoners wil raadplegen. Men kan deze fase 
beschouwen als een professionele uitwerking van deze notitie. 
 
Fase 2: Uitvoering van het participatieproces. De geformuleerde randvoorwaarden worden aan de 
bewoners worden voorgelegd met de vraag of men het hier mee eens is en of er aanvullingen 
moeten komen. In deze stap kan ook vastgesteld wat onder voldoende draagvlak moet worden 
verstaan. Enquêtes, bewonersbijeenkomsten, etc. zijn mogelijke strategieën hiervoor. Een andere 
methode zou huiskamerbijeenkomsten per straatvereniging kunnen zijn. Het is mogelijk dat deze 
fase een aantal keren moet worden doorlopen omdat randvoorwaarden en uitgangspunten wellicht 
worden aangepast en bijgesteld door de bewoners gedurende het proces. 
 
Fase 3. Concretisering van plannen. Indien voldoende bewoners akkoord gaan met de vastgestelde 
randvoorwaarden geformuleerd in fase 2, gaat Durabel met partijen in overleg om concrete plannen 
op te stellen die voldoen aan de randvoorwaarden. Daarbij kunnen eventueel meerdere variaties 
worden onderscheiden. Het mooist zou zijn als die plannen ook met realistische schetsen kunnen 
worden verbeeld. Dit is een complexe stap omdat de invulling van randvoorwaarden niet altijd even 
simpel zal zijn. Denk aan de vraag over de landschappelijke, financiële en institutionele inbedding van 
een initiatief.  
 
Fase 4. Besluitvorming. Er wordt een dorpsbijeenkomst georganiseerd waarin de plannen aan de 
bevolking worden gepresenteerd. Hier zouden ook de bovengenoemde huiskamerbijeenkomsten 
kunnen werken. Middels een enquête of misschien wel een dorpsreferendum zou kunnen worden 
besloten al dan niet door te gaan. 
 
Fase 5. Uitvoering. Indien stap 4 positief uitpakt zou concreet aan de plannen kunnen worden 
begonnen.  
 
Uitgangspunt bij deze aanpak is dat niet direct wordt uitgegaan van de concrete plannen van 
commerciële partijen, alhoewel die wel de aanleiding zijn, maar dat eerst maatschappelijke 
randcondities worden vastgesteld in samenspraak met de bewoners van Noord- en Zuidwolde waar 
vervolgens eventuele plannen aan moeten voldoen. 


