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Bijlage 1.2.Model financiële participatie en lokaal eigendom
Maximale lokale participatie
Als RES Metropoolregio Eindhoven voeren we regie over grootschalige opwek van hernieuwbare
energie, energiebesparing en de warmtetransitie in onze regio. We vinden het hierbij belangrijk om
gezamenlijk te sturen op het bereiken van de gezamenlijke ambitie zoals vastgelegd in de RES.
Daarbij willen we sturend optreden om:
• te komen tot acceptatie en draagvlak bij inwoners en bedrijven;
• te komen tot een eerlijke verdeling van financiële lasten en lusten en een haalbare en betaalbare
transitie;
• goede inpassing in de omgeving en kwaliteit bij initiatieven zeker te stellen.
Metropoolregio Eindhoven omarmt de doelstelling van minimaal 50% lokaal eigendom van
grootschalige opwekinstallaties uit het Klimaatakkoord. We onderscheiden drie vormen van
participatie:
1. Procesparticipatie is direct gericht op communicatie over en evt. aanpassing van het project
t.b.v. draagvlak en acceptatie.
2. Sociale participatie kan bijdragen aan draagvlak en acceptatie. Dit door de positieve gevolgen
van project, niet door zeggenschap bij project (evt. wel zeggenschap bij fonds).
3. Financiële participatie kan bijdragen aan draagvlak en acceptatie. Bij eigendom is er sprake van
zeggenschap over project vanaf begin. Bij obligaties/aandelen is dat pas later.

Eigendom, financieel rendement en zeggenschap zijn direct met elkaar verbonden. 50% lokaal
eigendom dat ook daadwerkelijk financieel rendement én zeggenschap met zich meebrengt betekent
echter actieve participatie vanaf de start van een project. Ofwel: ondernemerschap. Met dat
ondernemersrisico’s nemen echter ook de financiële risico’s toe.

Acceptatie en draagvlak
In zekere zin dé kernwoorden binnen de strategie, het ultieme eindresultaat van de RES en daarmee
de sleutel tot het behalen van de diverse doelen. Lokale financiële participatie is één van de
manieren om tot acceptatie en draagvlak onder de lokale omgeving te komen. Een andere zeer
belangrijke manier om dit te bereiken is daarnaast procesparticipatie. Het vanaf het begin bij de
besluitvorming betrekken van de omgeving en deze daarmee zeggenschap bieden. Mee mogen en
kunnen besluiten over het proces; ‘waar in mijn omgeving komt een windpark te staan? Hoe ziet het
eruit?’.

Verdeling van financiële lasten en lusten
We geloven in lokaal maatwerk. Niet zozeer per gemeente, maar op het niveau van individuele
projecten. Om hierin te garanderen dat er sprake is van 50% lokaal eigenaarschap werken we vanuit
het volgende model:

Het model kent de volgende onderdelen:
• Oprichting stichting/ontwikkelfonds per gemeente om minimaal 50% van het eigen vermogen in
een project in te brengen. Opbrengsten vloeien terug in het ontwikkelfonds, dat hiermee
maatschappelijke projecten, bij voorkeur op het gebied van de energietransitie, kan financieren.
Gemeente en energie coöperatie zijn vertegenwoordigd in de stichting. Als gebruik gemaakt
wordt van het Energiefonds Brabant is het mogelijk dat er in de ontwikkelfase geen financiële
risico’s zijn voor individuele burgers of leden van energie coöperaties.
• Tot maximaal 50% van het eigen vermogen wordt ingebracht door een ontwikkelaar.
• Resterende projectkosten (zo’n 80%) worden met vreemd vermogen gedekt.

Inpassing en kwaliteit bij initiatieven
We maken gebruik van een afwegingskader dat wordt vastgelegd in het beleid van de individuele
gemeenten. Algemene kaders die vastgelegd worden in lokaal beleid omvatten ten minste de
volgende zaken:
• Een inspanning om te voldoen aan de wensen voor lokaal eigendom en financiële participatie.
Elke initiatiefnemer wordt daartoe verplicht. Voorkeuren van participatie zijn:
 een stichting/ontwikkelfonds oprichten met en door energiecoöperaties (en eventueel
gemeente) waarbij zij minimaal 50% eigenaar zijn van het project;
 daar kan eventueel aan toegevoegd worden het storten van een bijdrage in een energie/omgevingsfonds.
• Lokaal eigenaarschap en/of financiële participatie is een vorm van particulier
opdrachtgeverschap vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening.
 Een voorbeeld is particulier opdrachtgeverschap bij woningbouw t.b.v. een goede
ruimtelijke ordening.
 Het bestemmen van gronden is slechts een klein onderdeel van de ruimtelijke
ontwikkeling.
• De beperkte ruimte voor het opwekken van duurzame energie en de maatschappelijke betekenis
daarvan omvatten een behoefte aan draagvlak. Hierbij geldt de voorwaarde dat de lokale
samenleving betrokken wordt de beoogde ontwikkelingen te steunen door hun geheel of
gedeeltelijk de keuze te geven eigenaar te zijn van de beperkte ruimte.
• Initiatiefnemer stelt een participatieplan op met ten minste de volgende onderwerpen:
 Projectstructuurbeschrijving met daarin de financiële- en eigendomsstructuur, met als
uitgangspunt minimaal 50% lokale participatie.
 Inzicht in de financiën en kasstromen door een geprognosticeerde balans, verlies- en
winstrekening en kasstroomberekening aan te leveren, gebaseerd op een reële
opbrengstverwachting.
 Een onderbouwing van het financieel rendement dat geboden wordt aan inwoners bij
financiële deelneming.
 Hoe de initiatiefnemer belanghebbenden in de omgeving van een toekomstig wind- of
zonnepark vanaf de start van de planvorming betrekt en welke rol zij belanghebbenden
toekennen bij de ontwikkeling en de exploitatie van het wind- of zonnepark.
 De initiatiefnemer hanteert bij het opstellen van zijn plannen de actuele gedragscodes
van Holland Solar en de NWEA als ondergrens.
 Welke mogelijkheden de omgeving krijgt om financieel te participeren, eventueel
onderverdeeld in de categorieën risicovol en risicoarm investeren.

