Participatie en lokaal eigendom
Streven naar lokaal eigendom in energieprojecten

Vormen van financiële participatie

De provincie Zuid-Holland wil dat iedereen kan
meedoen aan energievernieuwing, door mee te
praten over beleid en projecten en te profiteren
van de duurzame energie die in Zuid-Holland wordt
opgewekt. Zo wordt het weer onze eigen energie
van eigen bodem.
Via procesparticipatie kan de lokale omgeving
meepraten over de keuzes die worden gemaakt in
het beleid en projectplannen. Als het gaat om de
verdeling van het eigendom en de opbrengsten van
het zon- of windproject spreken we van financiële
participatie. Hierbij streeft de provincie naar
minimaal 50% lokaal eigendom van grootschalige
wind- en zonne-energieprojecten.

Lokaal eigendom/mede-eigenaarschap
Ondernemer

De lokale omgeving profiteert
mee als mede-eigenaar van
een wind of zonproject.
Dit kunnen lokale bedrijven,
inwoners (bijvoorbeeld via
een verenging of coöperatie)
of lokale overheden zijn.
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Financiële deelneming
Omwonenden nemen deel aan een
project, bijvoorbeeld door aandelen,
certificaten of obligaties.
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Participatie op basis van vier uitgangspunten
Doelen

Diversiteit

Maak duidelijk welke doelen
worden nagestreefd en wat
dat betekent voor de
organisatie van het gesprek
met belanghebbenden.

Een zo breed mogelijke
groep mensen en belangen
wordt vertegenwoordigd in
het participatieproces.

Omgevingsfonds

Omwonendenregeling

Een deel van de opbrengsten komt ten goede
aan maatschappelijke doelen in de buurt, zoals
een sportclub of wijkvereniging.

In overleg met direct-omwonenden kunnen
maatregelen getroffen worden, waardoor de
hinder kan worden gecompenseerd.

Fonds

Dialoog

Doorwerking (invloed)

Het gesprek wordt met een
open houding aangegaan,
waarbij ruimte is voor zowel
argumenten als emoties.

Aan het begin van het participatieproces wordt
duidelijk gemaakt aan belanghebbenden wat
de ruimte is voor invloed. Achteraf wordt
gecommuniceerd wat voor invloed de inbreng
in het participatieproces al dan niet heeft
gehad op het besluit.
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Disclaimer: dit ontwerp is een voorstel en ligt van 14 juni t/m 8 augustus
ter inzage. Meer weten? Ga naar zuid-holland.nl/omgevingsbeleid

