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MilieueffectrapportageNotitie Reikwijdte 
en DetailniveauParticipatieplanplan



Planontwikkeling: van ambitie naar actie

• meedoen: proces- en projectparticipatie
• procesparticipatie = meepraten
• projectparticipatie = meeprofiteren

• ontwikkeling participatieplan: open en transparant proces 
• veel partijen willen en ‘moeten’ meepraten 
• van ‘buiten’ naar ‘binnen’, participatieplan maak je met elkaar
• belangen vroeg in het project duidelijk
• kennis opbouwen en netwerk transparant maken

• van ambitie naar actie
• komst Gebiedstafel is de resultante van opgetelde wensen



Als belanghebbende meedoen…

• Meepraten kan op veel manieren
• regulier: zienswijze of reactie op ontwerpbesluiten van overheid
• aan de Gebiedstafel 
• via een burgerwindcoöperatie (als die verbonden is aan windpark)
• via de lokale politiek

• Meeprofiteren kan ook op veel manieren
• een gereedschapskist met meerdere instrumenten
• individuele vergoedingen, grondvergoeding, coöperatief eigendom, 

omgevingsfonds
• maatwerk per project



Meedoen met windpark Midden-Betuwe

• De gemeenten wenst het: 50% burgerparticipatie
• invullen via een burgerwindcoöperatie
• invullen via de gemeente

• Voor de wind: uitgangspunten participatieplan zijn bekend
• Participatie- en communicatieplan in de zomer van 2020 opgeleverd
• tientallen (vertegenwoordigers van) belanghebbenden  hebben input 

gegeven
• plan is door bestuurders Neder-Betuwe en Overbetuwe goedgekeurd
• blauwdruk voor invullen van proces- en projectparticipatie 



Het windpark wil een goede buur zijn

• aandacht voor impact geluid, slagschaduw en ‘uitzicht’
• maatwerk leveren
• visualisaties maken

• Gebiedstafel: direct-omwonenden praten mee
• van bewonersplatform naar Gebiedstafel

• oprichten omgevingsfonds
• versterken van de directe omgeving van het windpark
• veel mogelijkheden: kijk naar windpark Nijmegen/Betuwe

• financiële participatie 
• via de burgerwindcoöperatie
• voorrang voor direct-omwonenden bij financiële participatie? 
• online enquête: veel belangstelling voor financiële participatie 



Het windpark wil goed voor buurt en 
burger zijn
• ruime mogelijkheden voor proces- en projectparticipatie

• veel instrumenten beschikbaar
• detailinvulling aan de Gebiedstafel

• Gebiedstafel
• omgevingsfonds heeft ook impact op grotere afstand

• 15 jaar een forse impuls voor de omgeving
• onafhankelijk bestuur bepaalt toekenning fondsen
• financiële vergoeding obv afstand tot molens 
• bijdrage (groene) elektriciteitsrekening 
• nog niet duidelijk welke rol gemeenten willen spelen? 

• financiële participatie 
• lokale aanbesteding (indien mogelijk/beschikbaar)



Het windpark wil in gesprek zijn en 
blijven
• communicatie windpark op basis van communicatieplan
• website, kennisbijeenkomsten, nieuwsbrief, excursie(s)
• voorkeur voor persoonlijke communicatie: alleen als dat veilig kan
• communicatie stopt niet als windpark in bedrijf is

• Gebiedstafel
• na realisatie door als bestuur van het omgevingsfonds?

• via burgerwindcoöperatie
• communicatie die wordt ingericht door lokale overheid
• bijvoorbeeld ter inzage leggen van ontwerpbesluiten

• Afzenders van communicatie gaan afstemming zoeken… 



Volledige set aan 
middelen 

beschikbaar
(wat heeft jullie 

voorkeur?)

* communicatiemiddel dat is ontwikkeld en ingezet



Vragen?


