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Inspraaktekst 9 november 2022 

 

Geachte Raadsleden, 
 
Mijn naam is Jan Bouwens. Ik spreek in namens Energie Coöperatie Bodegraven (EC-BR) 
 
Klimaatakkoord / RES MH 1.0 
In het Klimaatakkoord 2015 hebben is afgesproken te streven naar ten minste 50% lokaal eigendom 
bij grootschalige projecten voor duurzame elektriciteit. Dit is een belangrijk middel om draagvlak 
voor de energietransitie te versterken en te versnellen, immers de baten van een project blijven zo in 
de gemeente. Bij de vaststelling van de RES MH 1.0 heeft u als raad dit uitgangspunt onderschreven. 
 
Helaas merken we dat de definitie van lokaal eigendom nog steeds onduidelijk is en daardoor het 
vastleggen van een lokaal beleidskader bij de gemeenten in MH nog altijd niet is geregeld.  
In provinciaal verband constateer ik dat gemeenten vragen om lokaal eigendom ruimer te definiëren 
bijvoorbeeld als lokaal eigenaarschap, de definitie en het belang van lokaal eigendom nog onduidelijk 
is of niet gedragen wordt. Deze wens is gebleken in de zienswijzen die verschillende gemeenten in ZH 
hebben ingediend in het kader van de herziening omgevingsbeleid, module energietransitie.  Daarom 
deze korte toelichting via deze inspraak. 
 
Wat is lokaal eigendom niet? 
Het is niet alleen financiële participatie in projecten door obligaties of  een omgevingsfonds of 
omwonendenregelingen waarin commerciële initiatiefnemers enkele procenten van de opbrengst 
afdragen. Het is niet een lokale ondernemer die de helft van een project in eigendom heeft, maar 
waarbij de omgeving niet betrokken wordt en de revenuen niet of nauwelijks terugvloeien naar de 
lokale omgeving.  
 
Wat is het wel?  
Lokaal eigendom is collectief eigendom, de hele omgeving moet kunnen meedoen en meepraten in 
de projecten. Dat biedt de beste voorwaarden voor lokale draagvlak en acceptatie van projecten en 
het maximaal terugvloeien van de baten naar de lokale omgeving. Energie coöperaties zijn bij uitstek 
de partij om dit collectief eigendom te organiseren omdat het lidmaatschap voor iedereen 
toegankelijk is en iedereen kan meedoen. Lokaal eigendom betekent dus financiële participatie plus 
zeggenschap over het proces en de geldstromen. 
 
Energiearmoede 
Lokaal eigendom kan ook een goede bijdrage vormen aan de bestrijding van energiearmoede via de 
fiscale regeling verlaagd tarief of de jaarlijkse ledenuitkering voor leden van de EC-BR. 
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Beleidskader Lokaal Eigendom 
In de RES regio MH werken de energie coöperaties en het bedrijfsleven via de  
duurzaamheidsplatforms samen teneinde een goed beleidskader vast te stellen dat voor 
initiatiefnemers een duidelijk kader biedt. We verwachten dat dit beleidskader eind november 2022 
voor u beschikbaar is ter vaststelling. 
 
Inspraak PS 11 november 2022 
Als samenwerkende energie coöperaties in Zuid-Holland (Energie Samen ZH) hebben we over dit 
onderwerp een zienswijze ingediend bij de provincie in het kader van de herziening omgevingsbeleid, 
module energietransitie. Deze zienswijze zullen we 11 november toelichten in de vergadering van PS. 
 
In onze inspraak op 11 november vragen we de Provincie om als provincie een stimulerende en 
controlerende rol in te nemen naar lokale overheden over de afspraken van 50 % eigendom van de 
lokale omgeving bij grootschalige wind- en zonprojecten. Zodat de Zuid-Hollandse energie 
coöperaties aan de slag kunnen met het realiseren van duurzame energieprojecten voor en door de 
inwoners in Zuid-Holland. 
 
Project Binnenpolder 
De EC-BR is initiatiefnemer voor een zonneweide in de Binnenpolder. Hierover zijn we in gesprek met 
wethouder vd Heuvel. Het is ons streven in dit project minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren.  
 
Meer weten over lokaal eigendom? 
Energie Samen Nederland organiseert met regelmaat webinars. Belangstelling kunt u doorgeven via 
info@ec-br.nl. 
 
 
Dank voor uw aandacht. 
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