
Menukaart participatie
Procesparticipatie in het project
De initiatiefnemer doorloopt samen met de omgeving een proces om te komen 
tot een wenselijke en haalbare vormgeving van participatie. Hieruit volgen  
af  spraken over het ontwerp, over ruimtelijke inpassing en/of over financiële 
participatie en opbrengsten voor de omgeving.
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Een deel van de opbrengsten komt 
ten goede aan maatschappelijke 
doelen in de buurt, zoals een sport
club of wijkvereniging. 

Onderdeel van lokale afspraken kan een 
bijdrage door de initiatiefnemer aan een 
omgevingsfonds zijn. Met een omgevings-
fonds kunnen om wonenden die niet in 

staat zijn zelf te investeren, ook mee profiteren. Besluitvorming over 
de besteding van het omgevingsfonds gebeurt door een onafhan-
kelijk bestuur. In dit bestuur zit in ieder geval een vertegenwoordi-
ging van de omwonenden. Het  onafhankelijk bestuur zorgt ervoor 
dat de middelen uit het fonds ten goede komen aan de  nabije 

Direct omwonenden ontvangen 
voordeel. 

Een omwonendenregeling is een lokale 
regeling gericht op direct om wonenden 
in een bepaalde straal rondom het wind- 
of zonproject.  

Direct omwonenden uit het post
codegebied ontvangen voordelen. 

Een regeling voor direct omwonenden uit 
het aangrenzende postcodegebied van 
het initiatief. Een coöperatie parti cipeert 
met een ‘eigen’ deel en beheert dat deel 
voor 100% (zonneveld, dorpsmolen etc). 
De met deel name gemoeide middelen 

worden uitgekeerd aan de coöperatie, waardoor het mogelijk is om 
met een groter aandeel lid te worden, dan hetgeen nodig is om het 
eigen (thuis)verbruik af te dekken.

Deelnemers kunnen voordeel genereren op basis van  collectie ve 
deelname ten behoeve van duurzame energie. De nieuwe subsidie-
regeling maakt deelname mogelijk voor zowel klein- als groot-
verbruik en kent een looptijd van 15 jaar.

Omgevingsfonds 

Omwonendenregeling 

Nieuwe Postcoderoos 
regeling SCE*

omgeving van het project. Het omgevings fonds wordt  gevuld door 
de initiatief nemer. Voor windenergie geldt dat de hoogte van de 
bedragen uit de NWEA gedragscode worden gehanteerd.

Voordelen

• een deel van de opbrengsten uit het hernieuwbare energie-
project komen ten goede aan maatschappelijke doelen, de 
samenleving profiteert als geheel;

• omwonenden die niet in staat zijn met eigen geld te investeren, 
profiteren ook mee.

Nadelen

• mogelijk zijn de baten vanuit het omgevingsfonds niet voor 
iedereen zichtbaar of merkbaar.

Voordelen

• omwonenden lopen geen financieel risico;

• omwonenden die niet in staat zijn met eigen geld te investeren 
profiteren ook;

• de baten zijn vaak direct merkbaar (bijvoorbeeld bij verduur-
zaming van de woning);

• het biedt kansen voor verdergaande verduurzaming van de  
gebouwde omgeving.

Nadelen

• omwonenden die niet binnen een vastgestelde afstand wonen 
van het project zijn geen onderdeel van de regeling.

Voordelen

• coöperatie gaat voor 100% over eigen deel van het project;

• geen koppeling meer met thuisgebruik, waardoor het een meer 
zuivere financiële regeling is tov de oude postcoderoosregeling;

• zowel mogelijk voor klein- als grootverbruik;

• een aantrekkelijke regeling voor omwonenden die meer rende-
ment oplevert dan de SDE++;

• deelname zorgt voor een grotere bewustwording rond eigen 
energieverbruik en noodzaak tot duurzame opwek;

• meer dan je eigen verbruik investeren binnen een coöperatie;

• meer projecten binnen 1 coöperatie mogelijk.

Nadelen

• max. één aanvraag per locatie (dus niet max. 1 per coöperatie!); 

• max. 500 kWp per project/aanvraag (ca 1400 panelen); 

• max. 900 vollast-uren declarabel per jaar;

• coöperatie investeert volledig in eigen deel (risicodragend).

* SCE staat voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking - opvolger van de ‘oude’ postcoderoosregeling

Omwonenden nemen financieel  
deel aan een project, bijvoorbeeld 
 via obli gaties.

Financiële deelneming is het individueel 
risicodragend deelnemen in het wind- of 
zonproject, bijvoorbeeld met obligaties.  
De vorm van financiële deelneming is 
 verschillend per project. Per project zijn de 

doelgroep en haar wensen anders en wordt er maatwerk geleverd.

Bij obligaties zijn de deelnemers geen mede-eigenaar en wordt 
rente ontvangen op de inleg. De financiële risico’s van obligaties 
zijn kleiner dan bij deelname via aandelen. 

Voordelen

• actieve deelname en betrokkenheid door (gedeeld) lokaal eigen-
dom van de gemeenschap; 

• hoog rendement.

Nadelen

• Financiële draagkracht van deelnemers, niet iedereen heeft de 
financiële ruimte om mee te doen; 

• risico dat het eigendom in handen is van slechts een beperkt 
aantal deelnemers en niet van alle omwonenden;

• de voorinvestering in onder zoeken is hoog, bovendien is er dan 
nog onzekerheid of het project doorgaat. Eventueel kan dit 
 worden opgelost door een garantstelling van de gemeente; 

• ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en beheer van 
het wind- of zonproject ligt bij de deelnemers. 
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Voordelen

• geen voorinvestering nodig door de deelnemers;

• geen verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer.

Nadelen

• financieel risico voor deelnemers, niet iedereen kan (financieel) 
meedoen;

• voordeel komt vaak bij een relatief kleine groep terecht;

• geen directe invloed op de bedrijfsvoering. 
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Omwonenden profiteren mee als 
medeeigenaar van het wind of 
zonproject, via een vereniging of 
coöperatie. Dit betekent ook voor
investeren en risico dragen voor het 
percentage dat afgesproken wordt. 

Individuele burgers kunnen mede- 
eigenaar van een wind- of zonproject 

 worden. Dit kan op basis van een wind- of zonvereniging of 
coöperatie, of door middel van het bouwen van een windpark, 
windmolen of zonproject dat toekomt aan de lokale gemeenschap. 
Dit vergt ook mee-investeren, voorinvesteren in onderzoeken en 
financieel risico lopen. Het project staat open voor 50% eigenaar-
schap. Wij realiseren ons dat het hier om een groot bedrag gaat. 
Desgewenst kan voor een kleiner aandeel worden gekozen. Voor 
het  aandeel waarin men deelneemt, betekent het dat men mee- 
investeert en risico loopt.
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