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Een eigen-wijze kijk op windenergie

Voorwoord Toolkit Windenergie

Samen werken aan een energieneutrale regio
De Stedendriehoek wil energieneutraal worden. Dat betekent dat we de energie die we nodig hebben in dit
gebied ook zelf produceren. Dat redt de overheid niet alleen, dat kunnen we alleen in partnerschap realiseren.
Dus met de inwoners, ondernemers en lokale en regionale organisaties.
Als overheid willen we de initiatieven die bijdragen aan energieneutraliteit graag faciliteren. Dit om zo
minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Daarvoor is een mix van nieuwe, alternatieve
vormen van energieopwekking nodig. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van windenergie. Een mooie,
schone energievorm die echter ook om een zorgvuldige organisatie vraagt en dito communicatie met de
omgeving. Om daar maximaal op in te kunnen spelen heeft de coöperatieve vereniging LochemEnergie in
de gemeente Lochem een toolkit ontwikkeld die inwoner, ondernemer en gemeente faciliteert in initiatieven
voor windenergie.
Graag beveel ik hierbij deze toolkit aan. Doe uw voordeel met de ervaringen die in de gemeente Lochem
zijn opgedaan met het ontwikkelen van lokale initiatieven voor duurzame energie.
Hiermee bieden we een lokaal en regionaal antwoord op globale problemen. En gaan we voor een
energieneutrale regio Stedendriehoek.
Niels Joosten
Portefeuillehouder Groene Pracht (milieu en landschap) regio Stedendriehoek

LochemEnergie
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Introductie

De ontwikkeling van duurzame energiebronnen is actueel in het maatschappelijke debat. Windenergie
komt niet altijd positief in het nieuws omdat burgergroepen hiertegen in verzet komen met vaak
legitieme argumenten.

LochemEnergie wil mensen enthousiast maken voor windenergie en verzet voorkomen. Zij presenteert
een vernieuwende aanpak voor het ontwikkelen van windenergie met actieve burgerparticipatie en hoopt
hiermee een inspiratiebron voor anderen te zijn. LochemEnergie is een coöperatieve vereniging voor lokale
productie van duurzame energie voor en door haar leden in de gemeente Lochem. In deze publicatie ligt
de focus op het bereiken van sociale acceptatie bij het realiseren van windenergie, waarbij technische en
economische haalbaarheid ondersteunend zijn.
De regio Stedendriehoek (samenwerkingsverband van de zeven gemeentes uit de driehoek Apeldoorn,
Deventer en Zutphen) heeft LochemEnergie de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke wijze windenergie lokaal kan worden ontwikkeld. Hiervoor is een projectgroep actief geweest bestaande uit bestuursleden van LochemEnergie, actieve vrijwilligers van de coöperatie en ervaringsdeskundigen van binnen en
buiten de gemeente Lochem. De resultaten van deze projectgroep delen we in deze publicatie.
Op basis van de visie van de coöperatie LochemEnergie (hoofdstuk 1) komt in paragraaf II de visie op
windenergie aan bod. De aanpak voor sociale acceptatie wordt in hoofdstuk 3 en 4 belicht.
Hoofdstuk 5 beschrijft de instrumenten die gebruikt kunnen worden in het proces voor sociale acceptatie.
Hieronder bevinden zich ook de instrumenten voor de technische en economische haalbaarheid.

LochemEnergie
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Op weg naar zelfredzaamheid en duurzaamheid

1.
LochemEnergie is een coöperatie die als doel heeft om vanuit burgerperspectief een bijdrage te leveren
aan de energietransitie naar duurzame energie binnen de gemeente Lochem. De focus ligt op het
opwekken van groene stroom en gas door en voor haar leden, de inwoners van de gemeente Lochem.
In de eerste jaren zal stroomopwekking prioriteit hebben.

Lokaal opgewekte energie heeft vele voordelen
Een coöperatie biedt schaalvoordelen: door krachten te bundelen kunnen individuele burgers en/of
bedrijven meer en sneller hun ambities realiseren. Door zelf energie op te wekken blijft het geld in de regio
beschikbaar en kunnen de baten ten goede komen aan voorzieningen in de eigen gemeente of aan het
beperken van de woonlasten. Ook de lokale industrie kan hiervan profiteren door mee te gaan in de innovatie.
LochemEnergie wil ook bijdragen aan een leefbaar en gezond milieu en zo de mondiale klimaatdoelstellingen
helpen realiseren.
Praktisch is het mogelijk om zelf opgewekte energie aan het bestaande elektriciteitsnetwerk te leveren.
De netwerkbeheerder Liander staat zeer positief tegenover decentrale opwekking. Tot 30% van de capaciteit
van het elektriciteitsnet zal dit geen grote problemen voor het netwerk geven. LochemEnergie participeert
in een onderzoeksproject naar intelligente netwerksystemen (smart grids) om in de toekomst een grotere
onafhankelijkheid te bereiken. Een smart grid zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk energie gebruikt wordt op
de momenten, dat er lokaal geproduceerd wordt.
LochemEnergie realiseert de lokale energieproductie stap voor stap. In de eerste jaren zal Lochem afhankelijk
blijven van energielevering van buiten onze gemeente. LochemEnergie heeft hiervoor een leverancier
uitgezocht die groene stroom en gas levert vanuit een coöperatieve grondgedachte. Deze leverancier doet
ook de administratie van de klanten (de leden). Op de lange termijn hoopt LochemEnergie alle benodigde
energie zelf samen met haar leden duurzaam op te wekken. De eerste stap is lokaal zonne-energie produceren
op particuliere daken, daarna het ontwikkelen van collectieve zonne-energie installaties. Als derde stap
onderzoekt de coöperatie windenergie en tenslotte komen de mogelijkheden van biomassa en waterkracht
aan de orde.

8

Een eigen-wijze kijk op windenergie

Bestuur LochemEnergie

LochemEnergie ontwikkelt nieuwe initiatieven samen met leden, dorpen of buurtcomités
Het doel van LochemEnergie is om 60% van de Lochemse huishoudens te bereiken. Dit zijn 10.000
huishoudens. De visie is geïnspireerd op naoberschap. Was in het verleden samenwerking noodzakelijk voor
het ontginnen van de woeste gronden (de marken) of voor het commercialiseren van landbouwproducten
(melkcoöperatie), nu heeft de energiecoöperatie samenwerking nodig voor de ontwikkeling van moderne
energielandschappen. Elk lid geeft zich individueel op en tekent een contract voor de diensten zoals levering
van groene stroom en groen gas of aanschaf van zonnepanelen. Maar de leden staan er niet alleen voor.
LochemEnergie zoekt aansluiting bij bestaande overlegstructuren zoals een dorpsraad of vereniging en
promoot de vorming van lokale comités als traditionele overlegstructuren niet aanwezig zijn. Een dergelijk
comité geeft informatie aan haar leden, helpt lokale energieproductie te ontwikkelen, maar kan ook trekker
zijn voor een duurzaam project.

LochemEnergie
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Windenergie is onmisbaar

2.
Voor het bereiken van haar doel kan LochemEnergie niet zonder de toepassing van windenergie.
Voor duurzame energieproductie is een mix van energiebronnen noodzakelijk, windenergie heeft lage
productiekosten en is beschikbaar voor iedereen.

Mix van energiebronnen is noodzakelijk
Zelfvoorziening kan alleen bereikt worden als LochemEnergie gebruik maakt van verschillende energiebronnen. Zonne-energie is op dit moment economisch minder rendabel dan windenergie, maar de productie
is wel sneller te realiseren. Een ander praktisch nadeel van zonne-energie is de afhankelijkheid van de zon,
schijnt deze niet (avond) of beperkt, dan zijn er andere bronnen nodig. Energie uit wind, biomassa en water
zijn goede aanvullende bronnen. Ook moet er rekening worden gehouden met pieken in het verbruik over
de dag en door het jaar heen.
Uit verbruiksgegevens van de Lochemse populatie blijkt dat ’s avonds tussen 20.00 en 23.00 uur een piek in
het energieverbruik zit en overdag een tweede piek rond 13.00 uur optreedt. Verder is de energiebehoefte
in de maanden december en januari het grootst en in juli het kleinst. Met de zon als enige energiebron
kan dus nooit aan de piekbehoefte voldaan worden. Daarom streeft LochemEnergie naar een slimme mix
van energiebronnen.
Windenergie is rendabel
De technologische ontwikkeling in de windenergie gaat hard. Zie tekstbox voor een overzicht van de verschillende soorten windmolens. De windturbines worden groter en door de toegenomen internationale concurrentie ook goedkoper. Op dit moment hebben de meeste windturbines in Nederland een capaciteit van
1,5 tot 2 megawatt, maar er bestaan al windturbines van 7 megawatt. Vlak over de grens in Duitsland staan
heel veel grote windturbines. Als er landinwaarts genoeg wind is dan is dat ook in Lochem het geval. De
productie kosten van een windturbine dalen 5% per jaar. De rentabiliteit zal daarom in de toekomst alleen
maar toenemen. De productieprijs van windenergie per kWh zit tussen de 7 en 9 eurocent (inclusief rente en
afschrijving van de investering). Dit is hoger dan de APX dagprijs van energie uit kolen- en kerncentrales (4-5
eurocent). In deze dagprijs zitten echter de investeringskosten van de centrales niet verrekend. De overheid
heeft tot nu toe subsidie beschikbaar gesteld voor de productie van windenergie.
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Verschillende soorten windmolens.
Een windmolen of windturbine is een apparaat dat wind omzet in elektriciteit. Dit apparaat
(de gondel, rotor en de wieken) staat meestal op een paal, de mast genaamd. Kleine commerciële
windmolens hebben een wiekdiameter tussen 10 en 20 meter, middelgrote windmolens tussen
20 en 50 meter en grote molens tussen 50 en 100 meter. Hoe groter en hoger de molen, hoe
hoger het rendement.
Hoe groter de molen, des te sterker de fundering moet zijn. Voor een windmolen van 1,5
megaWatt is een oppervlakte van 150m2 nodig. Het omliggende weiland kan gewoon in
productie blijven.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bestaande modellen.

Energie eenheid

Vermogen

Type molen

milliwatt

mW

0,001 W - 1W

speelgoed, lesmateriaal, windmeters

watt

W

W 1 W - 1000 W

telemetrie, vakantiehuisjes, jachten, kleine stadsmolen

kilowatt

kW

1.000 W - 100.000 W

stadsmolen, “boerderijmolen” (boven 100 kW grote molen)

megawatt

MW

groter dan 1.000.000 W

dorpsmolen, wijkmolen, energiecentrale

Uit deze tabel blijkt dat het mogelijk is om kleine windmolens per huishouden aan te schaffen en
op deze manier zelfvoorzienend te zijn. Maar een individuele molen is gevoeliger voor
omgevingsinvloeden. De omliggende bebossing en bebouwing kunnen voor wervelwind zorgen.
Dit kan de opbrengst verlagen of de molen beschadigen. De aanschafkosten van kleine windmolens
zijn nog zo hoog dat het nu nog geen rendabele investering is.
Een windturbine voor LochemEnergie heeft een vermogen van rond de 2,5 MegaWatt.
De meest gangbare windturbine in Nederland heeft een vermogen van 1,5 tot 2 MegaWatt.
LochemEnergie verwacht windturbines van 2 tot 3 MW te gaan exploiteren, omdat grotere molens
een beter rendement geven. Gemiddeld draait een molen 1900 uur per jaar (vollasturen). Volgens
de site windenergie.nl van de overheid levert een windturbine van 3 MW per jaar 6.000.000 kWh
op. In Lochem is het gemiddelde jaarverbruik 4.000 kWh per huishouden. Hieruit volgt dat een
windturbine van 3 MW genoeg energie voor 1500 huishoudens levert. De investeringskosten
voor een windmolen liggen in de orde van 1,25-1,5 miljoen euro per MW. Dus één windmolen
van LochemEnergie zal ergens tussen de 3,1 en 3,75 miljoen gaan kosten. Dat betekent nog geen
2500 euro per huishouden. De uiteindelijke prijs hangt erg af van de lokale situatie ter plaatse.
11

Iedereen kan profiteren van windenergie
Windenergie kan alleen efficiënt opgewekt worden met grote windturbines. Deze turbine zal een grote
groep mensen van energie kunnen voorzien maar omgekeerd zal een grote groep mensen geconfronteerd
worden met de aanwezigheid ervan. Daarom zal windenergie alleen kans van slagen hebben als iedereen
mee mag doen en profiteert. Met haar ambitie om windenergie te realiseren sluit LochemEnergie naadloos
aan bij het programma van Duurzame Energie Landschappen van de gemeente. Hierin is de doelstelling
opgenomen om in de komende vier jaar 5 megawatt aan windenergie te realiseren.
Windenergie is duurzaam
Windenergie is onuitputtelijk en de opwekking ervan veroorzaakt geen CO2 uitstoot. Ook als we de
materiaalkosten van de windturbines meenemen dan is de CO2 uitstoot van windmolens 50 keer lager dan
van centrales met fossiele brandstoffen. In 3 tot 6 maanden heeft een windturbine de benodigde energie
voor de productie ervan geleverd. Na 20 jaar in bedrijf (afschrijvingstijd) heeft één windturbine voldoende
energie geproduceerd om 40 tot 80 windturbines te bouwen. Bij lokale productie is windenergie extra
duurzaam omdat we minder transportverliezen hebben.

12

Een eigen-wijze kijk op windenergie

13

Omgaan met weerstand bij windenergie

3.
LochemEnergie stimuleert initiatieven van onderop.
Geïnspireerd door de ervaring van coöperatieve verenigingen zoals de Windvogel en Ecopower heeft
LochemEnergie in haar aanpak voor de ontwikkeling van windenergie gekozen voor initiatieven van onderop.
Initiatieven voor windenergie verzanden namelijk zeer regelmatig als er geen rekening wordt gehouden met
lokale belangen en zienswijzen. Voor het slagen van windenergie is het sociale proces cruciaal.
Veel gemeenten en projectontwikkelaars gaan uit van technologische en economische haalbaarheid, maar
zonder sociale acceptatie kom je er niet. In Nederland bestaan veel inspraakmogelijkheden voor burgers die
het ontwikkeltraject van windenergie kunnen rekken en soms zelfs tegenhouden. De sociale verbondenheid
in een streek kan ernstig verstoord raken.
Actieve participatie vanaf het begin resulteert in grote acceptatie
Uit onderzoek naar succesfactoren voor de invoering van windenergie blijkt dat hoe meer de bewoners erbij
zijn betrokken hoe groter de acceptatie ervan is. Het is van belang aan te sluiten bij al bestaande organisaties
zoals een vereniging of dorpsraad. Bij passieve participatie informeert de overheid de burgers, maar daarin
is weinig ruimte voor hun opvattingen. Als echter het initiatief van de burgers zelf komt en zij een eigen visie
ontwikkelen kunnen zij voorstellen doen over locatie, planning en bouw, alsmede over de besteding van de
opbrengsten. Hierdoor neemt het draagvlak toe en daarmee de kans op succes. Betrokkenen kunnen zijn
grondeigenaren, buurtbewoners, buurt comités, dorpsraden etc. De groep betrokkenen moet de kans hebben
om input te leveren. LochemEnergie gaat deze burgerorganisaties opzoeken en betrokkenheid creëren.
Dit proces kent de volgende aandachtspunten:
1

Het lokale verhaal
Wat spreekt de mensen aan, welke culturele waarden zijn belangrijk. Hiervoor is instrument 2 inzetbaar
(zie verder in deze brochure).

2

De doelgroep
Het is belangrijk dat het gebruikte verhaal past bij de doelgroep (instrument 3). Ook de politieke partijen
die uiteindelijk in de gemeenteraad beslissen over het bestemmingsplan, moeten met een passende
verhaallijn meegenomen worden.

3

Lokale ambtenaren
Neem lokale ambtenaren mee in het proces. Ga op zoek naar de personen binnen het gemeentelijke
apparaat die windenergie ondersteunen en laat hen interne procedures binnen de gemeente begeleiden.
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LochemEnergie zorgt voor rugwind

4

Betrokkenheid
Deze neemt toe als de opbrengsten van de windmolen direct terugvloeien in de gemeenschap of als er
sprake is van co-eigenaarschap.

5

Lokale context
Iedereen vindt CO2-reductie en toekomst van de kinderen belangrijk, maar dit abstracte belang wordt
direct ondergeschikt gemaakt als er een windmolen in de achtertuin gebouwd wordt. Dan spelen op
eens andere waarden een rol, de waardedaling van je huis bijvoorbeeld.

Not in my backyard (NIMBY) nader bekeken.
De meeste mensen staan positief tegenover duurzame energie, maar verzetten zich als de windmolen
dichtbij hun eigen huis geplaatst wordt. Men is geneigd om dit als egoïstisch af te doen. Het is echter
heel belangrijk om juist deze mensen erbij te betrekken en te onderzoeken wat er achter het verzet zit.
Dat zouden bijvoorbeeld waarden als landschapsbehoud of democratische besluitvorming kunnen zijn.
Deze waarden zijn veel breder dan eigenbelang en hier moet een coöperatie dan ook op inspelen bij
de planning met de betrokkenen. LochemEnergie wil graag het gesprek aangaan met iedereen en alle
argumenten in kaart brengen.
Het streekeigen landschap wordt wel als vierde beschermingsschild van mensen gezien. De eerste laag
is de huid, de tweede de kleding, de derde je huis en de vierde laag het omringende landschap. Je voelt
je erin thuis en komt er tot rust. Mensen zijn trots op de omgeving waarin ze wonen. Dus LochemEnergie
wil ook graag in contact zijn met de hoeders van de kwaliteit van een streekeigen landschap.

LochemEnergie
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Burgers positief betrekken bij windenergie

4.
LochemEnergie is geen eigenaar maar regisseur
LochemEnergie heeft geen blauwdruk klaarliggen voor het plaatsen van windmolens. Zij zal met de leden
en lokale organisaties zelf deze opties ontwikkelen om zo te komen met duurzame energie oplossingen
die goed aansluiten bij de behoeften van de lokale gemeenschappen. Om dit te bereiken is er een draaiboek
ontwikkeld voor het proces van burgerparticipatie. Hierin wordt een parallel getrokken met de agrarische cyclus.
Deze kent de volgende zes fases:
1

Teeltplan:
proceskeuze, wat gaan we doen, met wie en hoe

2

Ontginnen, ploegen en eggen:
interne voorbereiding

3

Zaaien of poten:
beslismoment

4

Mesten, onkruid- en plagen bestrijding:
strategiekeuze

5

Oogsten:
uitrollen van de strategie

6

Consumeren:
projectrealisatie

In het nevenstaande schema worden deze fases en de resultaten schematisch weergegeven.
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Fases

Organisatie

Uitkomst

Resultaat

Teeltplan: (proceskeuze, wat gaan we doen,
met wie en hoe)

Workshop

Bottom-up- proces

Projectgroep windenergie

Visie en strategie

Argumentenboekje

Financiele werkgroep

Financiele model

Communicatiegroep

Communicatieplan

Ontginning, ploegen en eggen:
Interne voorbereiding

Werksessies

Test bijeenkomsten
Zaaien of poten:
Beslismoment

Bestuur Cooperatie

Go / No go

Geen draagvlak

Mesten, onkruid- en plagen bestrijding:
Strategiekeuze

Bijeenkomsten

Middelmatig geen
actieve participatie
Veel actieve participatie

Oogsten:
Uitrollen van de strategie

Geen draagvlak

No go

Geen actieve participatie

Overtuigingsstrategie

1 Locatie

Actieve participatie

Schaarste Strategie

Meerdere locaties

Plannen voor verdeling revenuen
Consumeren: Projectrealisatie

Zie handboeken vergunningen etc.
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1

Teeltplan: Proceskeuze door en met de burgers

Tijdens de eerste fase organiseert de energiecoöperatie een workshop met een groep bewoners, bijvoorbeeld een buurtschap, dorpsraad of een open uitnodiging voor de hele gemeenschap. Hierbij worden de
volgende vragen beantwoord:
_ Wie zijn de betrokkenen en wie draagt het proces?
_

Is er capaciteit voor: kennis, vaardigheden en tijd?

_

Welke organisatievorm hebben we nodig om tot een goed resultaat te komen voor het vervolg.

Resultaat: een projectgroep windenergie
2

Ontginnen, ploegen en eggen: Verschillende werkgroepen zorgen voor de interne voorbereiding

Naar analogie van de oprichting van LochemEnergie en het functioneren van de projectgroep wind kunnen
de volgende drie werkgroepen gevormd kunnen worden:
a ) Visie en strategiewerkgroep: deze groep werkt aan het waarom en het hoe van windenergie in lokale
gemeenschappen. Door bewoners uit te dagen om zelf antwoorden te formuleren op het waarom en
hoe van windenergie, ontstaat er een coherente en gedeelde visie.
Resultaat:
_ Argumentenboek: feiten en cijfers om enthousiasme voor windenergie te genereren
		
_
_

(zie instrument 7: de windwaaier)
Visiedocument over het belang van windenergie (zie instrument 1: visiedocument)
Begrippenlijst (zie instrument 8)

b ) Financiële werkgroep: deze groep stelt een financieel model op dat als middel gebruikt kan worden in
de benadering van direct betrokkenen. Dit model helpt om de financiële gevolgen van beslissingen
inzichtelijk te maken. (zie instrument 4)
Resultaat:
_ Financieel rekenmodel voor de kosten, opbrengst en verdeling van de baten van windenergie.
c ) Communicatie werkgroep: deze groep ontwikkelt een communicatiestrategie die het beste bij de lokale
gemeenschap past en gebruikt de uitkomsten van de andere twee werkgroepen voor de inhoud van
haar boodschap.
Resultaat:
_ Communicatieplan: welke doelgroepen kunnen benaderd worden: boodschap en vorm, communicatiekanaal e.d.
_
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Bijeenkomsten voor de selectie van verhaallijnen (uit de visiegroep) die de doelgroepen het meest aanspreken.

Een eigen-wijze kijk op windenergie

Workshops in de Zwiepse molen

3

Zaaien of poten: Het bestuur neemt de beslissing of windenergie doorgaat

Op basis van de resultaten van de drie werkgroepen (informatie over draagvlak, rendement en verdeling en
een plan van aanpak) zal de projectgroep wind tot een eindoordeel komen. Dit wordt met alle onderbouwing
aan het bestuur van een coöperatieve vereniging zoals LochemEnergie voorgelegd. Het bestuur controleert
of het lokale plan voldoet aan de eigen uitgangspunten en aan de technische randvoorwaarden. Op basis
hiervan wordt de beslissing genomen. Resultaat: Go of No Go. Bij Go gaan we verder, bij No Go gaan we ons
bezinnen op de consequenties voor de energieopwekkingplannen.
4

Mesten, onkruid- en plagenbestrijding: De energiecoöperatie kiest samen met de bewoners
een participatiemodel

Als het bestuur eenmaal gekozen heeft voor één of meerdere lokale windenergievoorstellen, zullen er
bredere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor verschillende bewonersgroepen.
Het doel is om zoveel mogelijk groepen hierin te betrekken. Dit kan variëren van keukentafelgesprekken
met buren tot ontwikkelingssessies met dorpsraden.

LochemEnergie
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In de keuze voor een strategie spelen de volgende overwegingen een rol:
_ Ligt de focus op de behoefte van een bewonersgroep of op een groep met de meeste
		realisatiemogelijkheden?
_ Welke kaders stel je? Ga je gezamenlijk met inwoners in het gebied op zoek naar geschikte locaties
		

waarbij je rekening houdt met locaties die ongeschikt zijn (zie instrument 6) of trek je een cirkel om

		
_

Welk participatiemodel gebruik je: ga je akkoord als een wijk of een buurt zegt: “stort ons maandelijks

		

maar 500 euro op de rekening van de buurtvereniging dan vinden wij alles best”. Of wil je als coöperatie

		
_

kaders stellen voor de projecten die met de energieopbrengsten gefinancierd worden?

		
_
_

een specifieker gebied en benader je die bewoners?

Tot hoever heeft de bewoner invloed op het financieringsproces? Kiest het bestuur een bank of hebben
de betrokken burgers hier ook invloed op of financieren burgers mee met eigen kapitaalinleg?
Wat doe je als er interesse is voor meer locaties dan dat er vraag naar windenergie is.
Hoe ga je om met de verdeling van de opbrengsten? Krijgt alleen de directe omgeving van de

		

windmolen de mogelijkheid om projecten te bedenken of betrek je ook die groepen die geen locatie

		

hebben maar wel de energievraag, bv een comité in het centrum van een woonwijk.

Resultaat:
_ Rapport met een overzicht van kansen en bedreigingen voor de ontwikkeling van windenergie.
5

Oogsten: Uitrollen van de strategie: de energiecoöperatie bepaalt welke strategie doorgaat

Op grond van het resultaat in fase 4 zijn er drie verschillende uitkomsten te onderscheiden:
a ) Geen participatie: er is zo weinig belangstelling onder de inwoners dat windenergie geen optie is.
Wel doorzetten zou in tegenspraak zijn met de coöperatieve gedachte.
b ) Weinig participatie: mensen zijn niet tegen, eerder ambivalent. Zij hebben geen behoefte aan participatie
in de ontwikkeling van windenergie. Het is belangrijk om deze groep goed te blijven informeren omdat
de interesse door het succes van anderen gewekt kan worden. Ook kan het zijn dat ze wel mee willen
doen maar zonder een actieve rol. Dan biedt de coöperatie diensten aan en ontzorgt.
c ) Veel actieve belangstelling: diverse groepen op verschillende locaties willen meedoen in het
ontwikkelingsproces en invloed uitoefenen op de verdeling van de opbrengsten van de windmolens.
In dit geval zal de energiecoöperatie keuzes moeten maken en prioriteiten stellen. Deze keuze voor
de beste locatie komt in overleg met de verschillende groepen tot stand. Het zijn ook de leden zelf die
de criteria hiervoor opstellen. De procesbegeleider zorgt voor het aanleveren van de wettelijke kaders
waaraan een locatie moet voldoen. Op basis van een geschikte locatie en de bereidheid om je in te zetten
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(lokale burgercomités) besluit de energiecoöperatie om met een bepaalde organisatie (groep bewoners)
in zee te gaan.
Objectieve informatie via de lokale pers is belangrijk om de bewonersgroepen die weinig belangstelling
hebben, actief te blijven informeren en om eventuele negatieve geruchtenstroom tegen te gaan. Beperk in
deze fase uitingen in de nationale pers om de indruk van een prestige project te vermijden. In deze fase is
het belangrijk om betrokkenen goed en frequent te blijven informeren.
6

Consumeren: Projectrealisatie.

LochemEnergie stelt een plan op voor de financiering en realisatie van een windmolen in samenspraak met
direct betrokkenen en andere actoren bijvoorbeeld de gemeente of provincie.
Daarna volgt het traject waarin vergunningen worden aangevraagd, aannemers gezocht en opdrachten
worden verstrekt tot de bouw van de turbine.

Het bestuur van
LochemEnergie tekent
een samenwerkingsovereenkomst

LochemEnergie
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De Toolbox van LochemEnergie

5.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de instrumenten die de projectgroep wind heeft ontwikkeld om
windenergie met burgers bespreekbaar te maken en te realiseren.

Een coöperatie kan op verschillende manieren het gesprek met haar (toekomstige) leden aangaan. Onderzoek wijst uit dat vooral de emotionele waarde (of tegenstand) die burgers hechten aan windenergie een
belangrijke rol speelt bij de realisatie van een windmolen. Elke belanghebbende heeft nu eenmaal de mogelijkheid in Nederland om protest aan te tekenen tegen een nieuw bestemmingsplan. LochemEnergie wil
dit voorkomen door in een vroegtijdig stadium de dialoog met de burgers aan te gaan en hierbij de lokale
situatie voorop te laten staan. Het technische verhaal over CO2-reductie is hier slechts ondersteunend in. Het
is veel belangrijker om aandacht te besteden aan de eigen argumenten van burgers. Hiervoor heeft LochemEnergie een toolbox met verschillende instrumenten ontwikkeld. Per bijeenkomst besluit de gespreksleider
welk instrumenten het beste passen.
De toolbox bestaat uit de volgende instrumenten:

Instrument type

Naam:

Ontwikkeling van visie/ strategie doelstelling

1.

Visiedocument van de energiecoöperatie in het algemeen en specifiek over windenergie

Argumenten en gevoelens zichtbaar maken

2.

Verhaallijnen voor windenergie

Stakeholderanalyse

3.

Matchen van verhaallijnen met doelgroepen

Onderhandeling, beslissing organisatorisch

4.

Economisch/Financieel rekenmodel

Onderhandeling, beslissing , co-eigenaarschap 5.

Verdeelsleutel van de winsten: wie profiteert

Juridisch/ locatie keuze

6.

Interactieve geografische kaartenset

Communicatie/strategie

7.

Communicatieplan

Uitvoering communicatie

8.

Windwaaier: de meest gestelde vragen

Uitvoering communicatie

9.

Definities en begrippen

Uitvoering communicatie

10. Een spiekbriefje voor op verjaardagen en bijeenkomsten
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Instrument 1: Visiedocument.
Doel van dit instrument
_ Als bestuur of werkgroep helder krijgen wat je precies wilt en hoe je dat wilt bereiken
_

Eenduidig communiceren over doelen en proces

Beschrijving
LochemEnergie is opgericht door betrokken burgers die elkaar niet kenden. Om als coöperatie één lijn uit te
kunnen zetten is in de eerste maanden van het ontstaan (najaar 2010) veel tijd gestoken in het uitwerken van
een gemeenschappelijke visie, doelen, strategie en werkwijze. Dit heeft als voordeel dat je alle standpunten
expliciet maakt, keuzes maakt en daardoor ook eenduidig communiceert.
De projectgroep wind die later is opgericht heeft dit op dezelfde manier gedaan voor windenergie.
En als LochemEnergie in de toekomst initiatieven van burgers voor windenergie gaat ondersteunen zal
ook elk lokaal burgerinitiatief voor windenergie haar eigen visie ontwikkelen. Instrument 2 t/m 10 kunnen
hierin ondersteunen.
In hoofdstuk 1 en 2 van dit rapport zijn de visiedocumenten van LochemEnergie en windenergie samengevat.
Bij lezing daarvan blijkt dat deze visiedocumenten in elkaars verlengde liggen, maar ook specifieke invullingen
bezitten. Dit past binnen de filosofie van LochemEnergie, namelijk dat elke inbreng welkom is en democratisch
tot stand moet komen. Het bestuur en de algemene ledenvergadering stellen de visies vast.
Voor wie
_ Bestuur van energiecoöperatie
_

Leden van de coöperatie

LochemEnergie
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Instrument 2: Verhaallijnen voor windenergie.
Doel van dit instrument
_ Helder krijgen welke argumenten en gevoelens er spelen op het gebied van windenergie binnen
		
_
_
		

de lokale gemeenschap(pen)
Deze argumenten en gevoelens omzetten in heldere en herkenbare verhaallijnen
Communicatie over windenergie vanuit de coöperatie aan te laten aansluiten bij ideeën, beelden
en termen onder de lokale bevolking

Beschrijving
Ieder mens heeft zijn eigen motivatie om warm te lopen voor duurzame energie. Om de acceptatie voor
windenergie te vergroten is het goed om aan te sluiten bij wat leeft onder de betrokkenen. Hiervoor heeft
LochemEnergie verschillende verhaallijnen ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om de motivatie van
een groep burgers naar boven te halen. De communicatie dient vervolgens aan te sluiten bij de meest passende verhaallijnen. De keuze voor boodschap, doelgroep en de fase in het communicatieproces wordt sterk
bepaald door de ideeën en beelden die leven onder de betrokkenen.
LochemEnergie heeft de volgende verhaallijnen uitgewerkt:

•
•
•
•
•

Windenergie als streekproduct: van dichtbij is beter
Windenergie doe je samen: door en voor elkaar
Een slimme mix van duurzame energie: goedkoop en betrouwbaar
Lokale windenergie versterkt de Lochemse economie en leefbaarheid in de kernen: geld verdienen
Samen investeren in het prachtige cultuurhistorische landschap van Lochem: ontwerpen van

		een energielandschap

•
•

Geen blauwdruk maar bevorderen van lokale windinitiatieven: van onderop gestuurd
Verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties: duurzaamheid

Voor wie
_ Bewoners van het gebied
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Instrument 3: Matchen van verhaallijnen met doelgroepen
Doel van dit instrument
_ Inzicht krijgen in welke verhaallijn het beste past bij de verschillende doelgroepen
_

Keuzes maken voor de boodschappen die aansluiten bij de verschillende doelgroepen

Beschrijving
Het instrument bestaat uit een grote poster met een matrix, waarop van boven naar beneden de zeven
verhaallijnen zijn uitgebeeld met een foto. Aan de bovenkant van links naar rechts staan zes zogenaamde
persona’s: dit zijn herkenbare persoonsbeschrijvingen die staan voor een redelijk afgebakende doelgroep.
Deze typering van burgers is redelijk universeel voor Nederland. In (groot)stedelijke gebieden zou deze serie
aangepast kunnen worden met andere typeringen. De zeven verhaallijnen zijn in instrument 2 beschreven.
De burgertyperingen
die LochemEnergie
heeft gebruikt

Deelnemers aan de workshop krijgen de opdracht om per burgertype aan te geven of ze denken
dat de betreffende verhaallijn aanspreekt of juist niet. Zij hebben hiervoor de beschikking over
stickers in drie kleuren:
Blauw betekent: spreekt erg aan Geel betekent: onverschillig Rood betekent: spreekt helemaal niet aan.
De techniek achter deze methodiek met persona’s is dat deelnemers aan deze sessies door de ogen van
iemand anders naar een onderwerp kijken. Op onderwerpen die gevoelig liggen en waar het moeilijker is
om in groepen de eigen persoonlijke voorkeur te uiten, legt deze werkvorm indirect de eigen sympathie,
voorkeur of weerstand bloot. Op het einde wordt deelnemers gevraagd om de meest én de minst aansprekende verhaallijnen aan te geven. Ervaring leert dat het op dat moment, als er al veel uitwisseling van
standpunten heeft plaatsgevonden men zich vrij voelt om de eigen mening te geven.
Voor wie
_ Projectgroep windenergie
_

Werkgroep communicatie en werkgroep visie

LochemEnergie
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Instrument 4: Economisch/Financieel rekenmodel
Doel van dit instrument
_ Overzicht krijgen van alle kosten posten voor windenergie
_

Overzicht krijgen van alle aannames die gebruikt zijn voor de berekeningen

_

Inzicht krijgen in opbrengst van windenergie op welke termijn en onder welke aanname

Beschrijving
Met behulp van dit rekenmodel kan LochemEnergie zelf rendementsberekeningen uitvoeren en in gesprek
gaan met investeerders. Deze onafhankelijkheid geeft de coöperatie een sterke positie in de onderhandelingen.
In de jaarlijkse exploitatie kunnen de volgende kostensoorten een rol spelen:
_ Grondgebruik
_

Vergoeding aan omwonenden

_

Planschade

_

Onderzoek

_

Administratie

_

Onderhoud

_

Afschrijving op de investering

_

Rente lasten

_

Organisatie

_

Verzekeringen

In het model kunnen allerlei aannames worden gedaan waarbij vooralsnog de meest voor de hand liggende
zijn ingevuld:
_ de windsnelheid en het aantal uren wind per jaar
_

de hoogte van de rente

Inkomsten kunnen bestaan uit:
_ Verkoop van stroom aan de leden
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_

Subsidies

_

Groencertificaten

Een eigen-wijze kijk op windenergie

Daarnaast zijn er verschillende soorten investeringskosten:
_ Planning (ecologie studie, geluidstudie, MER, vergunningen, bestemmingsplan, leges)
_

Terrein gereed maken

_

Aanschaf windturbine

_

Infrastructuur (transformator, aansluiting)

Het rekenmodel maakt inzichtelijk hoe de productieprijs afhankelijk is van diverse kosten en inkomsten.
Bijvoorbeeld er kan vergeleken worden wat de investering is volgens opgaven van diverse
windmolenleveranciers, met meer of minder wind, met of zonder subsidie. Met subsidie is de investering
eerder terugverdiend (onder de 10 jaar), maar dat betekent niet dat er nog jaarlijkse kosten gemaakt moeten
worden. Zonder subsidie is de terugverdientijd boven de 15 jaar.
Voor wie
_ Bestuur energiecoöperatie
_

Projectgroep wind

_

Uitkomsten gebruikt voor analyse met betrokkenen

Instrument 5: Verdeelsleutel van de winsten en de risico’s: wie profiteert?
Doel van dit instrument (met als basis instrument 4: het financiële rekenmodel):
_ Inzicht verkrijgen in de manier waarop de opbrengsten maar ook de risico’s van de windmolen
		

verdeeld kunnen worden

Beschrijving
Ervan uitgaande dat de afnemers van de stroom meer betalen dan de kostprijs van de stroom, blijft er een
winstmarge over: de opbrengsten..
Deze opbrengst van de windmolen kan gebruikt worden voor de volgende doelen:
a ) Compensatie voor omwonenden voor de ervaren overlast of waardevermindering huis
b ) Vergoeding aan eigenaar of eigenaren van de grond
c ) Bijdrage aan een bewonerscommissie of dorpsraad voor behoud van gemeenschapsvoorzieningen

LochemEnergie
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d ) Kapitaalsopbouw van LochemEnergie voor nieuwe energie projecten
e ) Rentevergoeding en/of rendement voor de investeerder (banken, provincie en eigen leden die
geïnvesteerd hebben)
f ) Prijsverlaging van de elektriciteit die aan de leden geleverd wordt.
Op dezelfde manier zullen afspraken gemaakt moeten worden over het verdelen van de risico’s.
De categorieën a tot en met e verhogen feitelijk de kostprijs van de stroom. Categorie f verlaagt de omzet.
Beide met hetzelfde effect, namelijk dat de jaarlijkse exploitatie-uitkomst voor LochemEnergie lager wordt.
Door als coöperatie zelf de mogelijkheid te houden alle categorieën flexibel in te zetten, dus afhankelijk te
laten zijn van bijvoorbeeld een positief/negatief windjaar of van meer of minder onderhoudskosten in een
jaar, kan voorkomen worden dat de jaarexploitatie negatief uitvalt.
LochemEnergie zal geen van te voren bepaalde verdeelsleutel opstellen, maar hanteert wel enkele
uitgangspunten, zoals bv. democratische besluitvorming.
Met behulp van instrument 4, het financiële rekenmodel en de verdeelsleutel voor de verschillende
doelgroepen, kan LochemEnergie de discussie leiden over hoeveel elke doelgroep zou kunnen krijgen van
de opbrengst. Het is aan de lokale partijen die in het proces betrokken zijn om dit met elkaar te gaan
onderhandelen. LochemEnergie stelt de spelregels op en ziet toe op een zuiver en democratisch proces.
De verdeelsleutel is in iedere situatie anders. Per geval zal geïnventariseerd worden wie betrokken is en
welke rol men bekleedt, bijvoorbeeld grondeigenaren, bewoners en bedrijven in de buurt, investeerders.
Voor wie
_ Bestuur energie coöperatie
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_

Projectgroep wind

_

Betrokkenen
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Instrument 6: Interactieve geografische kaartenset.
Doel van dit instrument
_ Opsporen van mogelijk geschikte locaties voor het plaatsen van windenergie.
_

Analyse van de voor- en nadelen die bij elke mogelijke locatie aanwezig zijn.

_

Beslissen welke plaatsingscriteria doorslaggevend zijn voor lokaal betrokkenen.

Beschrijving
Burgerparticipatie alleen kan niet tot besluiten leiden omdat er wettelijke kaders bestaan. LochemEnergie
heeft voorwerk verricht. De projectgroep wind heeft een set landkaarten van de Regio Stedendriehoek
ontwikkeld waarbij alle mogelijke belemmeringen voor windenergie zijn ingetekend. Het is een interactief
digitaal instrument waarbij elke mogelijke belemmering aan- of uitgezet kan worden. De kaart geeft dan
direct weer welke windturbine locaties niet mogelijk zijn.
Uitsluiting van plaatsing
De locatie van een grote windmolen moet aan verschillende wettelijke richtlijnen voldoen. De volgende
wetten spelen hierin een rol: omgevingsrecht, natuurbeheerwet, flora- en fauna wet, monumentenwet en
waterwet. Deze vormen de harde kaders voor uitsluiting van windmolens. Een voorbeeld hiervan is dat een
grote windturbine niet in de bebouwde kom mag staan (criterium aaneengesloten woonbebouwing). Deze
wettelijke beperkingen zijn op de landkaart ingekleurd. Hiermee is duidelijk dat deze gebieden uitgesloten
zijn als locatie voor een windturbine.
Zachte criteria
Er zijn echter ook zachte criteria die invloed hebben op de geschiktheid van een locatie voor windenergie.
Deze criteria zijn niet strikt in de wet opgenomen, maar kunnen voor omwonenden of andere
belangengroepen wel aanleiding geven voor het indienen van bezwaren. Voorbeelden van zachte criteria:

•
•
•
•
•
•

Verspreide woonbebouwing
Nationaal landschap
Waardevol landschap
Open gebied
Hoge druk leiding voor aardgas
Radar
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In de kaartenset zitten verschillende opties om deze criteria te negeren en dan ontstaan er verschillende
locaties waar een windturbine geplaatst zou kunnen worden.
Voor wie
_ Bestuur energie coöperatie
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_

Projectgroep wind en werkgroep visie

_

In de discussie met betrokkenen
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Instrument 7: Een communicatie plan
Doel van dit instrument
_ Handvatten aanreiken om effectief te communiceren met de verschillende stakeholders in de diverse fases.
Beschrijving
Het eerste hoofdstuk van het communicatieplan beschrijft het draaiboek zoals verwoord in hoofdstuk 4.
Het is een procesbeschrijving van hoe LochemEnergie burgers en organisaties benadert. Het tweede
hoofdstuk geeft een opsomming van de verschillende stakeholders, zoals leden van de coöperatie, dorpsraden,
natuurorganisaties, (agrarische) ondernemers en vele anderen. Bij elke innovatie bestaat er een groep
koplopers, meelopers en achterblijvers. LochemEnergie zal zich vooral op de middengroep richten in haar
communicatie. Dit is de groep die windenergie wel OK vindt en de burgers die hierover nog geen standpunt
hebben ingenomen.
Het derde hoofdstuk geeft per doelgroep aan hoe en waarover het beste gecommuniceerd kan worden en
wanneer deze doelgroep benaderd wordt.
De bijlagen bevatten nuttige links en voorbeelden van communicatie over windenergie van andere coöperaties
in Nederland.
Voor wie
_ Projectgroep wind

Instrument 8: Windwaaier: de meest gestelde vragen
Doel van dit instrument
_ Helder en coherent antwoord geven op vragen van burgers en andere partijen.
_

Ontzenuwen van hardnekkige mythes

_

Voorkomen van ongenuanceerd enthousiasme

Beschrijving
Er zijn veel voorkomende vragen over windenergie. Deze vragen en antwoorden vormen samen de
windwaaier. Deze ondersteunt de leden om het eigen verhaal sterker te maken en is ook een handige tool in
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gesprekken en bijeenkomsten om vooroordelen, pertinente onjuistheden, mythes en tegenargumenten te
kunnen weerspreken. Het is belangrijk dat de leden van de energiecoöperatie zich de aangereikte antwoorden
eigen maken.
Een kleine bloemlezing uit de vragen die in de windwaaier beantwoord worden:
_ Kost een windturbine meer aan energie dan dat die oplevert?
_

Is windenergie duurder dan grijze stroom?

_

Vermindert windenergie echt wel de CO2 uitstoot, want als het windstil is moeten de kolencentrales

		toch draaien?
_ Veroorzaken windturbines overlast?
Voor wie
_ Bewoners

32

_

Leden van de coöperatie

_

Werkgroep communicatie
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Instrument 9: Technische definities en begrippen
Doel van dit instrument
_ Zorgen dat de leden van de coöperatie dezelfde taal spreken.
Beschrijving
De ontwikkeling van windenergie door lokale initiatieven is een nieuw fenomeen. De meeste burgers
hebben geen technologische kennis van windenergie. De begrippenlijst helpt om tijdens een bijeenkomst
toelichting te geven en om helder te communiceren.
Voor wie
_ Bestuur
_

Bewoners

_

Werkgroep communicatie

Instrument 10: Een spiekbriefje voor op verjaardagen en bijeenkomsten
Doel van dit instrument
_ Makkelijk toegankelijke informatie geven zodat de leden van LochemEnergie bij elke sociale
		

gelegenheid (verjaardagen, sportvereniging) een motiverend en overtuigend verhaal hebben.

Beschrijving
LochemEnergie wil aansluiten bij lokale initiatieven. Maar om hiervoor vruchtbare aarde te creëren zal er
veel aandacht besteed moeten worden aan het motiveren van potentieel belangstellenden. Dit betekent dat
elk samenzijn van burgers van Lochem een mogelijkheid biedt om windenergie bespreekbaar te maken.
Het spiekbriefje geeft korte en bondige informatie (een samenvatting van instrument 8, de windwaaier)
maar geeft ook inzicht in valkuilen, zoals hoe om te gaan met negatieve reacties ten aanzien van windenergie.
Voor wie
_ Projectgroep wind
_

Leden van de energie coöperatie
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Nawoord

6.
LochemEnergie wil de ervaring die zij opdoet in dit proces van burgerparticipatie in de realisatie
van windenergie graag delen met zusterorganisaties in de regio Stedendriehoek en met andere
geïnteresseerden. Deze uitgave is hiervoor een eerste aanzet.

Deze publicatie is gebaseerd op werkdocumenten die door de verschillende werkgroepen van LochemEnergie
zijn geschreven. Zij hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van Siward Zomer en
Frits Ogg van Windvogel, Geert Bosch van BoschenvanRijn en Hans Hof van Europe’s Energy Point. Ook biedt
LochemEnergie introductieworkshops aan om nieuwe initiatieven een impuls te geven.
Wij bedanken de vele actieve vrijwilligers voor hun tomeloze inzet, creativiteit, visie en groepsdynamiek.
Zonder de bijdrage van Marc Moba, Frans Savi, Paul de Koning, Piet Polderman en Hans Geerlink was dit
project niet mogelijk geweest. Ook bedanken wij Ruben Borge en Peter Kelder voor hun ondersteuning van
het proces vanuit de Regio Stedendriehoek en de gemeente Lochem.
Voor meer informatie over LochemEnergie en de tien instrumenten kunt u contact opnemen met het bestuur
van LochemEnergie. Bezoek ook onze website.
Contact:
info@lochemenergie.net
www.lochemenergie.net
Telefoon: 0573 - 76 40 07
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Burgerinitiatieven in de Stedendriehoek (samenwerkingsverband
tussen zeven gemeentes uit de driehoek Apeldoorn, Deventer en
Zutphen) en daarbuiten hebben behoefte aan een handreiking
voor het realiseren van windenergie. LochemEnergie heeft deze
taak opgepakt voor de Stedendriehoek.
In de regio staat duurzaamheid hoog op de agenda. In de visie van
LochemEnergie zijn naoberschap, waardering van het streekeigen
landschap, zelfredzaamheid en duurzaamheid de basis om
met burgers samen initiatieven voor windenergie te ontwikkelen.
Deze uitgave biedt hiervoor een procesbeschrijving en een toolbox.

Met frisse wind
Een eigen-wijze kijk op lokale windenergie.

