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  Samenvatting 

Doel en werkwijze 

Op 3 september 2014 is de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land van 
kracht geworden. Deze is ondertekend door de volgende partijen: 

 Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) 

 De Natuur- en Milieufederaties 

 Stichting Natuur & Milieu 

 Greenpeace Nederland 

 Milieudefensie 

 ODE Decentraal 
Bovenstaande partijen hebben afgesproken om de Gedragscode na één jaar te eva-
lueren. In deze evaluatie staan de volgende vragen centraal: 
 
1. Passen betrokken partijen de in de Gedragscode genoemde inspanningen toe?

        
2. Werkt de Gedragscode?  

Dragen genoemde inspanningen bij aan het versterken van draagvlak en maat-
schappelijke acceptatie van windenergieprojecten?  
 

3. Welke aanbevelingen zijn er om de Gedragscode effectiever te maken? 
 
 
Voor meer dan 95% van alle projecten geldt dat zij gestart zijn vóór 3 september 
2014 (afhankelijk van wat als ‘startdatum’ gezien wordt kan dit oplopen tot 100%). 
Niet alle middelen die in de Gedragscode genoemd zijn, zijn meer toepasbaar op 
deze projecten omdat er bijvoorbeeld in een eerder stadium al andere afspraken 
gemaakt zijn of omdat de ‘vroege fase’ al voorbij was. Deze projecten zijn echter 
wel allemaal beoordeeld conform de eisen van de Gedragscode. 
Hier is in overleg met de opdrachtgevers voor gekozen omdat op deze manier een 
goed beeld ontstaat van de manier waarop de richtlijnen van de Gedragscode in de 
praktijk worden toegepast. 
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Onderzoekers hebben via interviews informatie verzameld van projectontwikke-
laars, natuur- en milieuorganisaties, bevoegde gezagen en omwonenden. 
Schematisch ziet de evaluatie er als volgt uit: 
 

 
Figuur 1 - Schematische weergave van de evaluatie 

   
De evaluatie bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel.  
In het kwantitatieve deel staat centraal: 

 Passen de NWEA-projectontwikkelaars de Gedragscode toe? Hiervoor zijn 23 
projectontwikkelaars die actief zijn in 96 projecten aan de hand van gestructu-
reerde vragenlijsten gescoord. 

Het kwalitatieve deel is gebaseerd op een steekproef van 10 projecten: 

 Passen de medeondertekenaars (natuur- en milieuorganisaties en ODE Decen-
traal) de Gedragscode toe? 

 Passen de bevoegde gezagen de Gedragscode toe? 

 Draagt de Gedragscode bij aan het versterken van draagvlak en maatschappe-
lijke acceptatie bij omwonenden van windenergieprojecten? 

Conclusies 1: Passen de partijen de Gedragscode toe? 

Resultaten projectontwikkelaars 

De projectontwikkelaars zijn gescoord op de volgende vier criteria: 
1. Stelt de projectontwikkelaar bij elk project een participatieplan op? 
2. In welke mate wordt standaard procesparticipatie toegepast? 
3. In welke mate wordt proactieve procesparticipatie toegepast? 
4. In welke mate wordt projectparticipatie (financiële participatie) aangeboden? 
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Resultaten: 

 Score Uitleg criterium 

% Project-
ontwikke-
laars 

% Pro-
jecten  

1 3 Participatieplan zelf gemaakt 72% 83% 

 2 Geen participatieplan noodzakelijk geacht of door gemeente 
geschreven 23% 16% 

 1 Geen participatieplan  5% 1% 

     

2 3 Procesparticipatie uitgevoerd 82% 73% 

 2 Weinig procesparticipatie, ´niet nodig voor locatie´ of uitge-
voerd door bevoegd gezag 18% 27% 

 1 Geen procesparticipatie - - 

     

3 3 Proactieve communicatie, vroeg in proces, eerst luisteren dan 
plan, aangeven wanneer en hoe omwonenden invloed hebben 36% 52% 

 2 Weinig proactief 23% 7% 

 1 Niet proactief 41% 41% 

     

4 3 Financiële participatie 95% 99% 

 2 Weinig financiële participatie - - 

 1 Geen financiële participatie 5% 1% 

 

 Projectontwikkelaars zijn vrijwel allemaal actief bezig met de Gedragscode:  
o 72% van de ontwikkelaars initieert en schrijft zelf participatieplannen. 

In vrijwel alle overige gevallen wordt dit door het bevoegd gezag ge-
daan of wordt het vanwege de ligging van de locatie niet als nodig ge-
acht. 

o 82% van de ontwikkelaars past procesparticipatie toe. In vrijwel alle 
overige gevallen wordt dit door het bevoegd gezag gedaan of wordt het 
vanwege de ligging van de locatie niet als nodig geacht. 

o 36% van de ontwikkelaars is proactief in een vroeg stadium actief. Deze 
ontwikkelaars lichten duidelijk toe hoe en wanneer omwonenden in-
vloed hebben op het proces. Dit percentage is laag doordat de meeste 
projecten al liepen voor de komst van de Gedragscode en de proactieve 
middelen niet meer in te zetten waren. 

o 95% van de ontwikkelaars past projectparticipatie (financiële participa-
tie) toe. Slechts één ontwikkelaar past dit niet toe. 

 De algemene conclusie luidt dat projectontwikkelaars de toepassing van de Ge-
dragscode serieus nemen. Het grootste gedeelte van de projectontwikkelaars 
is er actief mee bezig. Ze zijn bereid om te investeren in participatie en commu-
nicatie om de acceptatie van windprojecten te vergroten. Vooral financiële par-
ticipatie wordt vrijwel altijd toegepast. Tegelijktijdig moet worden vastgesteld 
dat de sector in een leerproces zit en er zeker ruimte is voor verbetering. 

Resultaten natuur- en milieuorganisaties en ODE Decentraal 

 Alle natuur- en milieuorganisaties zijn actief bezig met de Gedragscode, maar 
vooral op landelijk niveau. Er wordt algemene informatie en ´best practices´ 
over windenergie doorgespeeld naar de lokale achterban, maar ze zijn vaak 
niet direct betrokken. Er staat informatie op de websites en er zijn brochures. 

 Natuur- en milieuorganisaties zijn slechts weinig actief op projectniveau, en-
kele uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld ´Project A15´ van Milieudefen-
sie, ´Fryslân foar de Wyn´ van de Friese Milieufederatie en Windpark Nijmegen 
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van de Gelderse Milieufederatie). Hier vindt inmiddels een verandering in 
plaats en is een toename van lokale betrokkenheid te zien. 

 Er is slechts beperkt tijd en geld beschikbaar en de prioriteit wordt niet altijd 
bij windenergie gelegd. 

 Natuur- en milieuorganisaties en projectontwikkelaars weten elkaar moeilijk 
te vinden. 

Resultaten bevoegde gezagen 

 Bevoegde gezagen hebben de Gedragscode niet ondertekend. Ze gaven aan dit 
niet te kunnen doen omdat ze anders hun onafhankelijkheid als bevoegd gezag 
verliezen. 

 Het Rijk en de provincies zijn weinig betrokken geweest bij lokale participatie- 
en communicatietrajecten. Hun rol tot dusver is reactief en vooral gericht op 
het ruimtelijke traject. Indien zij betrokken raakt bij communicatie- en partici-
patietrajecten is dat in een laat stadium, als de projectontwikkelaar in haar 
ogen niet genoeg doet en bijsturen niet voldoende is. 

 Bij de gemeenten zien we een wisselend beeld. Alle gemeenten vinden accep-
tatie belangrijk en alle gemeenten willen de winsten vooral ´onder de molen´ 
laten landen. Een aantal gemeenten is actief bezig met de Gedragscode, veel 
gemeenten zijn alleen reactief en kaderstellend bezig. Gemeenten die aan de 
slag zijn met participatie- en communicatietrajecten zijn zoekende hoe dit het 
beste kan. Dit maakt het participatietraject complex en het werkt vertragend. 

Conclusies 2: Werkt de Gedragscode? 

 Bij omwonenden zien we dat door participatie- en communicatietrajecten 
zoals beschreven in de Gedragscode, enige acceptatie ontstaat bij de groep 
mensen die behoefte heeft aan informatie en neutraal-kritisch in het pro-
ces staat. Deze ´middengroep´ geeft aan dat ze door het participatie- en 
communicatietraject beter geïnformeerd is en beter snapt waarom wind-
energie nodig is en waarom de specifieke locatie aangewezen is.  

 Er wordt aangegeven dat niet van ´vergroten van draagvlak´ gesproken kan 
worden, maar enkel van ´acceptatie´. 

 Het toepassen van financiële participatie vergroot de acceptatie. In zoverre 
kan geconcludeerd worden dat de Gedragscode positief bijdraagt aan ac-
ceptatie. Financiële participatie moet hierbij wel uit meer keuzemogelijk-
heden bestaan dan slechts de 0,40-0,50 euro/MWh die de Gedragscode 
voorschrijft. 

 Bij de (kleinere) groep omwonenden die van begin af aan faliekant tegen 
windenergie is, is geen acceptatie ontstaan door enig participatie- of com-
municatietraject. Vaker is de weerstand alleen maar toegenomen. 

 De groep die pro-windenergie is laat zich weinig zien in het proces. 

Conclusies 3: Aanbevelingen om de Gedragscode effectiever te maken 

Aanbevelingen projectontwikkelaars en NWEA 

 Voordat het participatieplan wordt gemaakt kan er meer en beter, in een 
vroeger stadium, bij voorkeur onder regie van het bevoegd gezag, overlegd 
worden met de omgeving.  
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 Een projectontwikkelaar kan vaker en beter aangeven hoe en wanneer om-
wonenden invloed hebben op cruciale beslismomenten in het proces. 

 Een projectontwikkelaar kan door nauwe samenwerking met natuur- en 
milieuorganisaties een betere band opbouwen met omwonenden en be-
voegd gezag.  

 Elke projectontwikkelaar zou structureel en voorafgaand aan de start van 
elk project aandacht moeten besteden aan welk participatie- en communi-
catietraject het beste bijdraagt aan het bewerkstelligen van acceptatie.  

Aanbevelingen natuur- en milieuorganisaties incl. ODE Decentraal 

 Natuur- en milieuorganisaties kunnen meer lokaal aanwezig zijn bij wind-
projecten, en deze ondersteunen. 

 Natuur- en milieuorganisaties kunnen de groep van omwonenden die posi-
tief staat tegenover windenergie een stem geven. 

 Natuur- en milieuorganisaties kunnen op lokaal niveau meer samenwerken 
met projectontwikkelaars. Ze weten elkaar nog onvoldoende te vinden. 

 Natuur- en milieuorganisaties en ODE Decentraal kunnen ervaringen en 
‘best practices’ delen met de windsector en de samenleving. 

 ODE Decentraal kan energiecoöperaties begeleiden bij het ontwikkelproces 
met kennis en kapitaal. 

Aanbevelingen bevoegd gezag 

 Het bevoegd gezag heeft de Gedragscode niet ondertekend. Toch heeft zij 
taken toegewezen gekregen in de Gedragscode. De grootste stap om dich-
ter bij 6.000 MW op land te komen kan gemaakt worden als Rijk, provincies 
(IPO) en gemeenten (VNG) de Gedragscode op één of andere wijze nadruk-
kelijk onderschrijven en naleven. Ze worden dan direct medeverantwoor-
delijk. 

 Vooral bij het bevoegd gezag zien we nog veel ruimte voor verbetering. Be-
voegde gezagen zouden de regierol moeten oppakken. In die rol kunnen ze 
samenwerken met projectontwikkelaars en milieuorganisaties, en in een 
vroeger stadium gezamenlijk een participatie- en communicatieplan opstel-
len. Daarnaast ontbreken er vaak kennis, capaciteit en middelen over hoe 
zo´n proces het best aangepakt kan worden. Op dit moment zijn veel over-
heden aan het ‘meestribbelen’. 

 Het bevoegd gezag zou veel meer verantwoordelijkheid moeten nemen 
voor het (communiceren van het) ruimtelijke beleid, het aanwijzen van de 
geschikte gebieden. Over de locatiekeuze bestaan veel vragen bij omwo-
nenden.  

 Het bevoegd gezag zou in haar regisserende rol meer nadruk moeten leg-
gen op het versterken van acceptatie in plaats van het verkrijgen van draag-
vlak.  

 De bevoegde gezagen moeten inwoners en omwonenden beter informeren 
over nut en noodzaak van windenergie.  

 Het bevoegd gezag zou van ontwikkelaars (ook niet-leden van NWEA), bij-
voorbeeld via een anterieure overeenkomst, moeten eisen dat zij werken 
volgens de Gedragscode. 
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Algemene aanbevelingen 

 Stel Gedragscode 2.0 op:  
Ga met alle ondertekenaars om tafel om te kijken welke aanbevelingen in 
de Gedragscode 2.0 opgenomen kunnen worden. Probeer de nieuwe Ge-
dragscode door alle betrokken partijen te laten ondertekenen c.q. onder-
schrijven. 

 Ga in gesprek met het de bevoegde gezagen, voornamelijk provincies (IPO) 
en gemeenten (VNG) om te onderzoeken op welke wijze zijn medeverant-
woordelijk gemaakt kunnen worden voor het creëren van acceptatie. Het 
beste resultaat zou zijn als alle betrokken partijen in gezamenlijkheid ver-
antwoordelijk zouden worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Gedragscode draagvlak en participatie wind op land 

De Rijksdoelstelling voor wind op land in 2020 bedraagt 6.000 MW. In het Energie-
akkoord is opgenomen dat het behouden en versterken van draagvlak bij de imple-
mentatie van deze doelstelling wenselijk is. Mede om deze reden is op 3 september 
2014 door Greenpeace, NWEA, Stichting Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieu-
federaties de ‘Gedragscode draagvlak en participatie wind op land’ (in dit docu-
ment ‘de Gedragscode’ genoemd) ondertekend. Zie Bijlage A. De discussie over de 
inzet van een Gedragscode was overigens al gestart voor het opstellen van het Ener-
gieakkoord. 
In oktober 2015 hebben ook Milieudefensie en ODE Decentraal de Gedragscode 
ondertekend. Samen willen deze partijen het draagvlak voor windenergie in Neder-
land versterken om de realisatie van de doelstelling te vergemakkelijken. 
De Gedragscode committeert de ondertekenaars aan een aantal bovenwettelijke 
basisprincipes aangaande draagvlak en participatie. De ingezette participatieopties 
dienen een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement hebben. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen procesparticipatie (betrokken zijn bij de ontwikkeling 
van het project) en projectparticipatie (financiële participatie). 
Het Rijk, IPO en VNG hebben hun appreciatie over de code uitgesproken. 

1.2 Aanleiding, doel en opzet evaluatie 

De ondertekenaars hebben afgesproken de Gedragscode na één jaar te evalueren. 
Het doel van de evaluatie van de Gedragscode is beschreven in de Gedragscode:  
 
 

“De Gedragscode wordt na een jaar gezamenlijk geëvalueerd en indien nodig 
aangepast; daarnaast zullen halfjaarlijks ervaringen over de Gedragscode 
worden uitgewisseld. Tijdens de evaluatie is specifiek aandacht voor de vraag 
of de middelen die door de Gedragscode beschikbaar zijn gekomen afdoende 
zijn om bij te dragen aan het vergroten van de maatschappelijke acceptatie 
van windenergieprojecten. Partijen verplichten zich om daarover naar elkaar 
transparante informatie te verschaffen.” 
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In onderstaande figuur is schematisch de werkwijze van de evaluatie weergegeven. 
 

 
Figuur 2 - Schematische weergave evaluatie Gedragscode 

 
Toelichting Figuur 2: 

 De volgende partijen maken deel uit van de evaluatie: 
o Projectontwikkelaars en NWEA (ondertekenaar Gedragscode); 
o Natuur- en milieuorganisaties inclusief ODE Decentraal (onderte-

kenaars Gedragscode); 
o Bevoegd gezag; 

 Van deze partijen is onderzocht welke middelen uit de Gedragscode zij toe-
gepast hebben om draagvlak en maatschappelijke acceptatie te bevorde-
ren; 

 Vervolgens is het daadwerkelijke effect van het toepassen van deze inspan-
ningen op de maatschappelijke acceptatie van omwonenden geanalyseerd. 

 
Op basis van deze figuur zijn de volgende drie onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
 
 Passen betrokken organisaties de in de Gedragscode genoemde inspannin-

gen toe? 
       

 Werkt de Gedragscode?             
Dragen genoemde inspanningen bij aan het versterken van draagvlak en 
maatschappelijke acceptatie van windenergieprojecten?     
  

 Welke aanbevelingen zijn er om de Gedragscode effectiever te maken? 
 
 
De resultaten zijn van toepassing op projecten die op 3 september 2014 nog geen 
vergunning hadden. Dat zijn vrijwel alle projecten.  
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1.3 Wat staat er in de Gedragscode? 

De Gedragscode (zie Bijlage A) committeert NWEA-leden aan een aantal basisprin-
cipes rond het bevorderen van draagvlak en participatie. Verder stelt de Gedrags-
code dat ook natuur- en milieuorganisaties dienen bij te dragen aan het bevorderen 
van de acceptatie van windprojecten in Nederland. Ten slotte verzoeken de onder-
tekenaars van de code de betrokken overheden om de Gedragscode van toepassing 
te verklaren voor de windprojecten waarvoor zij bevoegd gezag zijn. Onderstaande 
lijst geeft een interpretatie van de in de Gedragscode beschreven inspanningen. 
 
Projectontwikkelaars 
Projectontwikkelaars worden geacht minimaal de volgende inspanningen te ver-
richten: 

 Opstellen Participatieplan, in overleg met bevoegd gezag. 

 Procesparticipatie, bijvoorbeeld bestaande uit: 
o Consulterende gesprekken met omwonenden. 
o Opzetten klankbordgroep. 
o Organiseren ontwerpateliers. 
o Aangeven wanneer omwonenden betrokken worden. 
o I.s.m. overheid aangeven mogelijkheden van aanpassen plan in 

 overleg met omwonenden. 
o Inrichten klachtensysteem, aanstellen contactpersoon. 
o Informeren omwonenden. 

 Projectparticipatie (financiële participatie), bijvoorbeeld bestaande uit: 
o Risicodragende financiële deelneming. 
o Lokaal fonds. 
o Omwonendenregeling. 
o Werk met werk maken: inhuren lokale bedrijven. 

 
Natuur- en milieuorganisaties 
Natuur- en milieuorganisaties worden geacht minimaal de volgende inspanningen 
te verrichten: 

 Bijdrage aan het bevorderen van maatschappelijke acceptatie. 

 Inspanningsverplichting om procedures te vermijden. 

 Aanspreken overige natuur- en milieuorganisaties. 

 Overleg over mitigerende en compenserende maatregelen. 

 Algemene informatie over windenergie beschikbaar stellen: 

 Dialoog bij projecten over nut en noodzaak van windenergie. 
 
Bevoegd gezag 
Ondanks dat het bevoegd gezag de Gedragscode niet heeft ondertekend, wordt van 
haar kant toch een aantal inspanningen verwacht: 

 Samen met de initiatiefnemer een participatieplan opstellen. 

 Algemene informatie rond windenergie beschikbaar stellen. 

 Informeren van omwonenden. 

 Verantwoordelijkheid voor communicatie over haar duurzaam energie-
beleid. 

 Uitleg nut en noodzaak. 
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 Verantwoording over de plaats en rol van windenergie. 

 Uitleg geven aan omwonenden over locatiekeuze. 

 Primaire verantwoordelijkheid voor communicatie rondom ruimtelijke 
procedures. 

1.4 Voorgeschiedenis van deze evaluatie 

In het voorjaar van 2015 is - vooruitlopend op de evaluatie - een ‘quick scan’ uitge-
voerd naar de toepassing van de Gedragscode. De resultaten daarvan zijn gebruikt 
voor de opzet van de evaluatie. De ondertekenaars hebben vervolgens Bosch & Van 
Rijn opdracht gegeven om een evaluatie uit te voeren, die in eerste instantie uit-
sluitend gericht was op projectontwikkelaars.  
In de periode augustus-oktober 2015 heeft Bosch & Van Rijn onderzocht in welke 
mate windenergie-projectontwikkelaars de inspanningen, zoals beschreven in de 
Gedragscode, daadwerkelijk toepassen in de praktijk. 
Na de zomer van 2015 is scope door de opdrachtgevers uitgebreid met een evalua-
tie van de inspanningen van de medeondertekenaars. Dit is uitgevoerd van novem-
ber 2015 tot februari 2016, en had de vorm van een steekproef. Tevens is onder-
zocht of het leveren van de inspanningen (door ontwikkelaars, ondertekenaars en 
bevoegd gezag) heeft bijgedragen aan het bevorderen van maatschappelijk draag-
vlak en acceptatie in de omgeving.  

1.5 Definities 

Acceptatie 
Acceptatie voor een windpark bestaat wanneer een groot deel van de belangheb-
benden instemt met de komst van het windpark1. Dit is een minimale vorm van 
draagvlak. 
 
Draagvlak 
Er zijn drie vormen van draagvlak te onderscheiden: politiek, economisch en maat-
schappelijk. Van politiek draagvlak is sprake wanneer het bevoegd gezag de komst 
van het windpark met een meerderheid steunt. Van economisch draagvlak is sprake 
wanneer partijen bereid zijn risico te nemen om te investeren. Van maatschappelijk 
draagvlak is sprake wanneer het merendeel van de omwonenden en maatschappe-
lijke organisaties de komst van het windpark heeft geaccepteerd 2. 
 
Omgeving 
De omgeving is de afgebakende groep van belanghebbenden rondom een specifiek 
windpark. Hieronder vallen de omwonenden, betrokken maatschappelijke organi-
saties, de gemeente, bedrijven, et cetera. 
 
 
 

                                                           
1 In de Gedragscode wordt deze definitie gebruikt voor ‘Draagvlak’. Na discussie met de 
ondertekenaars en NWEA-commissie Gedragscode is dit gewijzigd. 
2 Deze definitie wijkt af van de definitie zoals genoemd in de Gedragscode. 
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Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag is de instantie die de omgevingsvergunning verleent. In eerste 
instantie zijn dit de provincies, maar die geven dit mandaat vaak aan de gemeenten. 
Bij Rijkscoördinatieregelingen is het Rijk bevoegd gezag. De provincies geven de ver-
gunning af voor de Natuurbeschermingswet. 
 
Procesparticipatie 
Onder procesparticipatie valt alles wat te maken heeft met het deel (laten) nemen 
van omwonenden en andere belanghebbenden in de ontwikkelingsfase van een 
windpark. Te denken valt aan persoonlijke gesprekken, informatieavonden, raad-
plegingen, klankbordgroepen, ontwerpateliers et cetera.  
 
Projectparticipatie (financiële participatie) 
Projectparticipatie of financiële participatie gaat over het delen van de financiële 
opbrengst met omwonenden en andere belanghebbenden. Deze middelen verschil-
len per windpark. Te denken valt aan het recht om te mogen investeren, het ver-
krijgen van aandelen of obligaties, het creëren van een (gebieds-)fonds of korting 
op de elektriciteitsrekening.  
 
Participatieplan 
In het participatieplan worden belanghebbenden en hun betrokkenheid beschre-
ven op basis van een zogenaamde participatieladder die onderscheid maakt tussen 
informeren, consulteren, ad-hoc betrokken op specifieke thema’s, structureel be-
trokken, consensus en mede-eigenaar. 

1.6 Opbouw rapport 

 Hoofdstuk 2 licht de methode van het onderzoek toe.  

 Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van het onderzoek. 

 In hoofdstuk 4 worden op basis van de resultaten uit hoofdstuk 3 conclusies 
getrokken en aanbevelingen gedaan.  

 Hoofdstuk 5 benoemt enkele discussiepunten ten aanzien van het onder-
zoek. 
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2 Methode 

2.1 Overzicht onderzoeksmethoden 

Dit hoofdstuk beschrijft de methoden die zijn gebruikt voor de evaluatie. De evalu-
atie is een deels kwantitatief, deels kwalitatief onderzoek gebaseerd op eerdere 
studies en onderzoeken, documenten en ander materiaal van ondertekenaars en 
andere relevante partijen (denk aan informatie op websites en participatieplannen) 
en gestructureerde halfopen interviews met betrokken partijen. 
Tabel 1 beschrijft de gehanteerde onderzoeksmethode. 
 
Tabel 1 - Onderzoeksmethode 

  Activiteit 

 1 Desk research: wat beschrijft de Gedragscode? 

2 Desk Research: Welke criteria uit de Gedragscode zijn direct te toetsen? 

3 Opstellen van gestructureerde vragenlijsten voor de interviews met: 

 Projectontwikkelaars 

 Natuur- en milieuorganisaties, ODE Decentraal en NWEA branche 
organisatie 

 Bevoegd gezagen 

 Omwonenden 

4 Opstellen scoringsmethode projectontwikkelaars 

5 Interviews projectontwikkelaars (34) over circa 129 projecten 

6 Analyse, verwerken resultaten, scoren resultaten (kwantitatief) 

 
7 

 
Selectie van tien representatieve windenergieprojecten. 
 

8 6x Interviews natuur- en milieuorganisaties, ODE Decentraal en NWEA (on-
dertekenaars) 

9 10 x Interviews bevoegde gezagen 

10 10 x 1 à 2 Interviews omwonden (totaal 16 interviews) 

11 Analyse, verwerken resultaten natuur- en milieuorganisaties, bevoegd gezag 
en omwonenden (kwalitatief)  

12 Opstellen conclusies 

13 Opstellen aanbevelingen 

 
 

De navolgende paragrafen geven een toelichting op de scoringsmethode, de ana-
lyse en het opstellen van de scoringstabel voor de projectontwikkelaars, alsmede 
de onderzoekaanpak van natuur- en milieuorganisaties, bevoegde gezagen en om-
wonenden. 
 
De gestructureerde vragenlijsten zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd (Bijlage 
D tot en met Bijlage F). 
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2.2 Evaluatie projectontwikkelaars 

2.2.1 Interviews projectontwikkelaars 

Bosch & Van Rijn houdt sinds 2008 een overzicht bij van alle actuele windprojecten 
in Nederland. Op basis van deze lijst met 129 windprojecten zijn de 34 meest rele-
vante projectontwikkelaars geselecteerd voor de interviews. Zie Bijlage A. Van de 
34 geïnterviewden zijn er 23 lid van NWEA, 11 ontwikkelaars zijn geen lid. In totaal 
ontwikkelen de 23 NWEA-leden op dit moment 96 projecten.  
 
Voorafgaand aan de interviews zijn websites en andere beschikbare documenten 
van de projectontwikkelaars bestudeerd.  
 
Tijdens de interviews zijn de projectontwikkelaars bevraagd over hun actuele pro-
jecten. Een belangrijk onderdeel van het interview bestond uit de vragen over het 
toepassen van de in de Gedragscode genoemde inspanningen. Tijdens de inter-
views zijn de volgende hoofdthema’s aan bod gekomen (zie Bijlage C): 

 Opstellen participatieplan. 

 Inspanningen procesparticipatie. 

 Proactieve communicatie en overleg. 

 Inspanningen projectparticipatie (financiële participatie). 
En tevens: 

 Ervaringen met overige betrokkenen. 
 
NB: Het onderdeel ‘Ervaring overige betrokkenen’, is niet opgenomen in de scoring 
van projectontwikkelaars. 
 
De bovengenoemde thema’s zijn onderverdeeld in deelvragen. 
De inspanningen voor zowel project- als procesparticipatie staan min of meer let-
terlijk genoemd in de Gedragscode en zijn als een checklist afgewerkt, zie ook pa-
ragraaf 1.3 en Bijlage C.  
Alle projecten zijn gescoord per deelvraag, zie onderstaande tabel:  
 
Tabel 2 - Scores Excel-tabel 

 Verklaring 
+ Ja, deze inspanning wordt toegepast. 

- Nee, deze inspanning wordt niet toegepast.  

a (Nog) onbekend of deze inspanning wordt toegepast.  

b Niet relevant om deze inspanning toe te passen. 

c Niet verantwoordelijk voor het toepassen van deze inspanning. 

 
Alle antwoorden zijn per project (96 projecten) in een Excel-tabel opgenomen. 
 
 
 
 
 



 
 

 

H
o

o
fd

st
u

k:
 In

le
id

in
g 

17 

 

2.2.2 Analyse projectontwikkelaars 

Samenvoeging tot 4 toetsingscriteria 
De scores uit de tabel zijn per projectontwikkelaar in 4 toetsingscriteria samenge-
vat:  
 
1. Stelt de projectontwikkelaar bij elk project een participatieplan (of soortgelijk 

plan) op? 
2. In welke mate wordt standaard procesparticipatie toegepast? 

Hier valt onder:  
o Opzetten klankbordgroep; 
o Consulterende gesprekken met omwonenden; 
o Organiseren ontwerpateliers; 
o Inrichten vragen- en klachtensysteem, niet altijd een contactpersoon; 
o Informeren omwonenden; 
o Verplichte inspanningen met betrekking tot de ruimtelijke ordeningsproce-

dure, informatieavonden, overleg met de het bevoegd gezag over de ruim-
telijke procedure etc. 

3. In welke mate wordt proactieve procesparticipatie toegepast? 
Hier valt onder:  
o Aangeven wanneer omwonenden betrokken worden; 
o In samenwerking met overheid aangeven waar mogelijkheden zijn voor het 

aanpassen van het plan in overleg met omwonenden; 
o Inrichten van een transparant vragen- en klachtensysteem en een vast con-

tactpersoon aanstellen; 
o Het zo vroeg mogelijk betrekken van de omgeving (de vormgeving van een 

project beging met participatie van de omgeving tijdens de planvorming); 
o Projectontwikkelaar heeft de primaire verantwoordelijkheid voor de com-

municatie rondom het project en neemt deze verantwoordelijkheid ook; 
o Betrokken partijen maken vooraf goede afspraken met elkaar over verant-

woordelijkheid en aansprakelijkheid; 
o Een participatieplan opstellen in samenspraak met belanghebbenden; 
o Tijdens de dialoog met de omgeving gaat het om het inventariseren en een 

plek geven aan (mogelijke) wensen, het beschikbaar stellen van kennis en 
het bespreekbaar maken van vragen en andere financiële gevolgen; 

o Terugkoppeling aan de belanghebbenden over het verloop van de proce-
dure, hoe het definitieve participatieplan eruit ziet en wat met de geïnven-
tariseerde wensen gedaan is; 

o Open en proactieve communicatie over voortgang, beslismomenten en ge-
maakte keuzes. Desgewenst kunnen hier andere partijen ingeschakeld wor-
den. 

4. In welke mate wordt projectparticipatie (financiële participatie) aangeboden? 

2.2.3 Score projectontwikkelaars 

Vervolgens is per criterium en per projectontwikkelaar als volgt een score toege-
kend:  
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Tabel 3 - Score toetsingscriteria 

 Verklaring 
1 Nee, aan dit criterium wordt niet voldaan.  

2 Neutraal, aan dit criterium wordt soms of nog niet voldaan.  

3 Ja, aan dit criterium wordt voldaan. 

 
Totaalscore projectontwikkelaars 
De resultaten op de 4 toetsingscriteria zijn vervolgens samengevat in een totaal-
score per projectontwikkelaar. Deze is verdeeld over een vierpuntschaal weergege-
ven met bolletjes: 
 

○○○○     ●●○○     ●●●● 

    minimale score     gemiddelde score       maximale score 
 

Alleen de projectontwikkelaars die lid zijn van NWEA hebben een score gekregen.  

2.2.4 Kanttekeningen 

De criteria uit de Gedragscode zijn op alle projecten toegepast. Hier zijn een tweetal 
kanttekeningen bij te maken: 
 

1. De Gedragscode is van toepassing op alle projecten die op 3 september 
2014 nog geen vergunning hadden. Bij drie projecten is gaandeweg het tra-
ject een vergunning verleend. Bij één project is de vergunning vernietigd. 
(Zo ver kennis onderzoekers reikt.) 

 
2. Voor meer dan 95% van alle projecten geldt dat zij gestart zijn vóór 3 sep-

tember 2014 (afhankelijk van wat als ‘startdatum’ gezien wordt kan dit op-
lopen tot 100%). Niet alle middelen die in de Gedragscode genoemd zijn, 
zijn meer toepasbaar op deze projecten omdat er bijvoorbeeld in een eer-
der stadium al andere afspraken gemaakt zijn of omdat de ‘vroege fase’ al 
voorbij was. Deze projecten zijn echter wel allemaal beoordeeld conform 
de eisen van de Gedragscode. 

2.3 Evaluatie natuur- en milieuorganisaties, ODE Decentraal en NWEA  

2.3.1 Interviews 

De ondertekenaars van de Gedragscode zijn geïnterviewd over het toepassen van 
de in de Gedragscode genoemde inspanningen, waarbij de volgende hoofdthema’s 
zijn besproken (zie Bijlage D): 

 Visie op windenergie. 

 Betrokkenheid bij projecten. 

 Rol in het proces. 

 Ervaring overige betrokkenen. 
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2.3.2 Analyse 

Voor de natuur- en milieuorganisaties, ODE Decentraal en NWEA is geen score op-
gesteld. De resultaten op basis van de interviews geven een beeld van de inspan-
ningen van de ondertekenaars in het afgelopen jaar.  

2.4 Selectie 10 representatieve projecten 

Om de andere twee betrokken partijen (bevoegd gezag en omwonenden) te evalu-
eren, is een representatieve selectie gemaakt van de 129 lopende projecten. Tien 
projecten zijn geanonimiseerd opgenomen in dit onderzoek. De projecten die ge-
start zijn na de totstandkoming van de Gedragscode zijn in ieder geval opgenomen. 
Daarnaast zijn projecten geselecteerd aan de hand van de volgende criteria: 

 Grootte project: zowel projecten met veel MW-en als projecten met weinig 
MW-en. 

 Omgeving: zowel projecten waarbij veel omwonenden betrokken zijn, als 
projecten waar weinig omwonenden betrokken zijn. 

 Ontwikkelaars: projecten van verschillende ontwikkelaars. 

2.5 Evaluatie bevoegde gezagen 

2.5.1 Interviews 

Van de tien geselecteerde projecten is de ambtelijke vertegenwoordiger van het 
bevoegd gezag geïnterviewd. Dit is gebeurd op zowel gemeentelijk, provinciaal als 
landelijk niveau. 
 
Tijdens de interviews zijn de volgende hoofdthema’s besproken (zie Bijlage E): 

 Visie op windenergie. 

 Communicatie over het gevoerde beleid. 

 Rol in het proces. 

 Ervaring overige betrokkenen. 

2.5.2 Analyse 

De resultaten uit de interviews laten zien hoe het bevoegd gezag haar rol het afge-
lopen jaar heeft ingevuld.  

2.6 Evaluatie omwonenden 

2.6.1 Interviews 

Van de tien geselecteerde projecten zijn per project één à twee omwonenden ge-
ïnterviewd. Het doel van deze interviews was om te achterhalen hoe het toepassen 
van de in de Gedragscode beschreven inspanningen van alle betrokken partijen 
door hen is ervaren. Hen is op hoofdlijnen gevraagd: hoe ze het proces ervaren heb-
ben, of ze genoeg betrokken zijn en of deze inspanningen hun mening over wind-
energie en het te realiseren windpark veranderd hebben.  
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Tijdens de interviews zijn de volgende hoofdthema’s besproken (zie Bijlage F): 

 Visie op windenergie. 

 Visie op proces- en projectparticipatie. 

 Ervaring overige betrokkenen. 

2.6.2 Analyse 

Op basis van de gegeven antwoorden is gepoogd om de effectiviteit van de Ge-
dragscode vast te stellen door na te gaan of het standpunt van de omwonenden 
veranderd is door de gedane inspanningen.  
De interviews met de omwonenden zijn tevens gebruikt om te achterhalen welke 
behoeften de omwonenden hebben en of in de Gedragscode voldoende aan deze 
behoeftes wordt tegemoetgekomen.  
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk zetten we de uitkomsten van de interviews op een rij en analyseren 
we de inzet van de projectontwikkelaars, de natuur- en milieuorganisaties en ODE 
Decentraal, het bevoegd gezag en omwonenden. 

3.1 Projectontwikkelaars en NWEA 

3.1.1 Resultaten projectontwikkelaars (lid van NWEA) 

Tabel 4 - Resultaten projectontwikkelaars 

 Score Uitleg criterium 

%  
Projectont-
wikkelaars 

%  
Pro-
jecten  

1 3 Participatieplan geschreven 72% 83% 

 2 Geen participatieplan noodzakelijk geacht of door gemeente 
geschreven 23% 16% 

 1 Geen participatieplan  5% 1% 

     

2 3 Procesparticipatie toegepast 82% 73% 

 2 Weinig procesparticipatie, ´niet nodig voor locatie´ of uitge-
voerd door bevoegd gezag 18% 27% 

 1 Geen procesparticipatie - - 

     

3 3 Financiële participatie toegepast 95% 99% 

 2 Weinig financiële participatie - - 

 1 Geen financiële participatie 5% 1% 

     

4 3 Proactieve communicatie, vroeg in proces, eerst luisteren 
dan plan, aangeven wanneer en hoe omwonenden invloed 
hebben 36% 52% 

 2 Weinig proactief 23% 7% 

 1 Niet proactief 41% 41% 

 
Hieronder volgt een toelichting op de resultaten. 

 Algemeen:  
Vrijwel alle projectontwikkelaars die lid zijn van NWEA hanteren de Ge-
dragscode. Wel zijn er verschillen te zien tussen projectontwikkelaars (zie 
ook Bijlage G).  

 Participatieplan: 
Ongeveer 72% van alle NWEA-projectontwikkelaars (83% van alle pro-
jecten) heeft voor haar eigen projecten participatieplannen opgesteld. De 
inhoud van deze plannen wordt nauwelijks openbaar gemaakt.  
Bij 23% van alle NWEA projectontwikkelaars (16% van alle projecten) is het 
participatieplan door de gemeente opgesteld, of was het niet van toepas-
sing, bijvoorbeeld omdat het project ver weg van bewoning op een groot 
industrieterrein gesitueerd is en al behoorlijke tijd terug opgestart is.  
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Slechts één ontwikkelaar (5%) heeft (nog) geen participatieplan geschreven 
voor haar project, omdat zij dit in dit gebied niet nodig acht. 

 Procesparticipatie: 
Ongeveer 82% van alle NWEA-projectontwikkelaars (73% van alle pro-
jecten) is actief met de in de Gedragscode genoemde inspanningen op het 
gebied van procesparticipatie. De meest genoemde vormen van procespar-
ticipatie zijn: informatieavonden, klankbordgroep, toelichting gemeente-
raad, persoonlijke gesprekken en websites.  
Ongeveer 18% van alle NWEA-projectontwikkelaars (27% van de projecten) 
is in mindere mate met procesparticipatie bezig. Dat is voornamelijk omdat 
het project het niet vereist, daar het een afgelegen locatie zonder bewo-
ners betreft, of omdat de gemeente die rol op zich genomen heeft. 

 Op proactieve wijze, vroeg in het traject, communiceren en overleggen: 
Ongeveer 36% van de NWEA-projectontwikkelaars (52% van alle projecten) 
betrekt, geheel aan het begin van het traject, ten behoeve van het partici-
patieplan, op proactieve wijze bevoegd gezag, omwonenden, natuur- en 
milieuorganisaties, inclusief ODE Decentraal. Tevens wordt goed aangege-
ven waar omwonenden in het proces invloed kunnen uitoefenen, en wan-
neer. Dit percentage is waarschijnlijk laag doordat de meeste projecten al 
liepen voor de komst van de Gedragscode en juist de proactieve middelen 
niet meer in te zetten waren. 

 Projectparticipatie (financieel): 
Dit criterium wordt het meest nageleefd: 95% van alle projectontwikkelaars 
die lid zijn van NWEA (99% van de projecten) past de financiële middelen 
uit de Gedragscode toe.  
Slechts één ontwikkelaar (5%), past de financiële middelen uit de Gedrags-
code (nog) niet toe.  

 
Bijlage G bevat de scores per projectontwikkelaar met een toelichting op basis van 
de gestelde criteria. 
 
Naast deze kwantitatieve resultaten zijn er de volgende kwalitatieve bevindingen: 

 Veel projectontwikkelaars hebben (veel) kennis van techniek en planologie. 
Hen ontbreekt het vaak aan kennis over procesparticipatie en communica-
tie. 

 Projectontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties weten elkaar moei-
lijk te vinden. Beide partijen zouden meer willen samenwerken, zeker om-
dat hier meerwaarde in ligt, bijvoorbeeld als natuur- en milieuorganisaties 
de initiatieven van projectontwikkelaars publiekelijk ondersteunen. 

 Sommige projectontwikkelaars geven omwonenden veel keuzevrijheid in 
proces- en/of projectparticipatie. Zo doet een aantal projectontwikkelaars 
aan projectparticipatie door voorafgaand aan het proces een gedeelte van 
het project, bijvoorbeeld één of meerdere van de geplande windturbines, 
te gunnen aan de lokale energiecoöperatie of door omwonenden inzicht te 
geven in de gevolgen van extra maatregelen waardoor zij kunnen kiezen: 
minder geluidsoverlast en minder opbrengsten of meer geluidsoverlast en 
meer opbrengsten. 
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 De kosten die verbonden zijn aan een uitgebreid participatie- en communi-
catieproces in de risicovolle fase, maken het voor de projectontwikkelaar 
een lastige beslissing om hierin te investeren. Het is ‘weggegooid geld’ als 
het project niet doorgaat. 

 Projectontwikkelaars geven aan dat bij bepaalde projecten, ver weg van de 
bewoonde wereld en/of op grote industrieterreinen waar weinig tot geen 
omwonenden zijn, geen uitgebreid participatie- en communicatietraject 
doorlopen hoeft te worden. 

3.1.2 Vergelijking NWEA-leden en niet-NWEA-leden 

Een vergelijking met de niet-leden van NWEA laat zien dat zij gemiddeld vergelijk-
baar scoren met NWEA-leden. Na een analyse van de data blijkt dit goed te verkla-
ren: 

 Een substantieel aantal niet-leden betreft energiecoöperaties, die van na-
ture veel met participatie en communicatie doen. 

 Een substantieel aantal niet-leden betreft kleine ontwikkelaars, die in de 
meeste gevallen samenwerken met NWEA-leden, en daarom dezelfde 
score krijgen. 

 Een substantieel aantal niet-leden bestaat uit verenigingen van grote groe-
pen boeren (vooral in Flevoland) die samen de gehele omgeving vormen 
van het geplande windpark, waardoor veel draagvlak aanwezig is. 

 
NB: Er is een aantal projectontwikkelaars, niet lid zijnde van NWEA, dat medewer-
king geweigerd heeft aan dit onderzoek. Resultaten van deze projectontwikkelaars 
kunnen uiteraard afwijken van de resultaten die in dit rapport gepresenteerd wor-
den. 

3.1.3 Resultaten NWEA (brancheorganisatie) 

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van be-
drijven en organisaties die werken aan verantwoorde groei van windenergie op land 
en op zee. De Gedragscode gaat niet specifiek in op de rol van NWEA. Als branche-
vereniging oefent NWEA op bestuurlijk niveau invloed uit om windenergie te be-
vorderen en het ontwikkelproces van windprojecten te versoepelen.  
NWEA stimuleert en ondersteunt leden bij het toepassen van de Gedragscode. Ook 
is er een ‘werkgroep Gedragscode’ die - samen met vele andere commissies en 
werkgroepen - de ontwikkeling van participatie binnen de sector stimuleert. 

3.2 Resultaten natuur- en milieuorganisaties, inclusief ODE Decentraal 

3.2.1 Resultaten Greenpeace 

Windenergie is voor Greenpeace onmisbaar in de omslag naar schone energie en 
de milieuorganisatie is dan ook een fervent voorvechter. Windenergie is nodig om 
van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te komen.  
De Gedragscode noemt inspanningen op het gebied van participatie die de organi-
saties kunnen inzetten (zie paragraaf 1.3). Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de 
interviews: 
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 Greenpeace zet zich vooral in op landelijk niveau en dan vooral door druk 
uit te oefenen op de politiek en nut en noodzaak van windenergie te be-
pleiten.  

 Greenpeace is niet of nauwelijks betrokken bij lokale windprojecten op 
land. 

 Greenpeace leidt haar achterban op om meer betrokken te raken bij lokale 
projecten. 

 Greenpeace probeert andere natuur- en milieuorganisaties te weerhouden 
van het voeren van procedures door ze constant en achter de schermen 
aan te spreken op de noodzaak van de versnelling van de ontwikkeling van 
windenergieprojecten.  

 Wat betreft wind op zee heeft Greenpeace zich volop gemengd in de dia-
loog met omwonenden. Ze was aanwezig op alle inspraakbijeenkomsten.  

3.2.2 Resultaten Stichting Natuur & Milieu 

Stichting Natuur & Milieu (N&M) ziet windenergie als een van de belangrijkste duur-
zame energiebronnen voor de toekomst. N&M vindt dat binnen de komende 30 
jaar een duurzame energievoorziening gerealiseerd moet zijn zonder CO2-uitstoot, 
waarin windenergie een groot aandeel heeft.  
De Gedragscode noemt inspanningen op het gebied van participatie die de organi-
saties kunnen inzetten (zie paragraaf 1.3). Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de 
interviews: 

 N&M spant zich op landelijke schaal in om draagvlak en acceptatie voor 
windenergie te bevorderen.  

 Door het voeren van landelijke campagnes probeert ze de algemene beeld-
vorming over windenergie positief te beïnvloeden.  

 Ook wordt via de websites veel toegankelijke informatie verstrekt.  

 N&M is nauwelijks bij lokale windprojecten actief betrokken.  

 Op lokaal niveau legt N&M verbindingen tussen en adviseert natuurorgani-
saties, bevoegd gezag en projectontwikkelaars, zodat zij kunnen samen-
werken.  

3.2.3 Resultaten Natuur en Milieufederaties 

De Natuur en Milieufederaties (NMf) staan achter de doelstelling om 6.000 MW op 
land te realiseren in 2020. De boodschap is: “Er moet zorgvuldig worden gehandeld 
met respect voor omwonenden en met oog voor natuur en landschap”.  
De Gedragscode noemt inspanningen op het gebied van participatie die de organi-
saties kunnen inzetten (zie paragraaf 1.3). Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de 
interviews: 

 De NMf streeft naar een eensluidende boodschap namens de aangesloten 
(lokale) natuur- en milieuorganisaties, al blijft hier soms verdeeldheid be-
staan.  

 Van oudsher zijn de NMf nauw betrokken bij het voortraject in de ruimte-
lijke ordeningsprocessen. De NMf wordt steeds meer benaderd om een be-
middelende rol te spelen en neemt hierin steeds vaker zelf het voortouw. 
Er is door lokale NMf ook actief meegewerkt aan mitigerende maatregelen.  
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 De NMf hebben provinciale energieloketten van waaruit lokale energie ini-
tiatieven worden ondersteund. In sommige gevallen zijn dit ook (lokale) 
windenergie initiatieven. 

 De NMf Fryslân was een van de trekkers van een intensief traject getiteld 
‘Fryslân foar de wyn’. Inmiddels zijn de NMf actief in Limburg, Utrecht, 
Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland. Niet alle provinciale afdelin-
gen zijn op lokaal niveau actief bezig met windenergie. 

3.2.4 Resultaten Milieudefensie 

Milieudefensie bepleit de noodzaak van een snelle energietransitie en weet dat 
windenergie daarin een grote rol speelt. Milieudefensie vindt participatie onmis-
baar bij het ontwikkelen van windparken. Milieudefensie ondertekende de Ge-
dragscode in oktober 2015. 
De Gedragscode noemt inspanningen op het gebied van participatie die de organi-
saties kunnen inzetten (zie paragraaf 1.3). Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de 
interviews: 

 Milieudefensie is op lokaal projectniveau initiatiefnemer geweest van ‘Pro-
ject A15’ (juni 2012 – eind 2015). Er werd geprobeerd om bezwaren te voor-
komen door alle inspanningen in te zetten op het initiëren van een project 
vanuit de omwonenden. Ook is op andere manieren geprobeerd om pro-
jecten van onderaf te organiseren. Over dit project is een boekje ‘Voor de 
Wind!’ gepubliceerd, bedoeld om kennis over te dragen. 

 Naast het A15 project zijn geen tot weinig inspanningen gedaan voor an-
dere (lokale) windprojecten. 

 Middelen en capaciteit zijn niet aanwezig om op lokaal niveau projecten te 
ondersteunen. 

3.2.5 Resultaten ODE Decentraal 

ODE Decentraal (ODE) is positief over windenergie en ziet windenergieprojecten 
het liefst ontwikkeld worden door burgers. ODE ondertekende de Gedragscode in 
oktober 2015.  
Omdat ODE recent de Gedragscode heeft ondertekend, oriënteert zij zich nog op 
haar rol in participatie en communicatie rond windprojecten. Voorop staat dat ODE 
het model van actieve, initiërende coöperaties en hun positieve bijdrage aan be-
trokkenheid en draagvlak beter bekend willen maken. Bij lokale coöperaties komen 
feitelijk alle in de code genoemde participatie-inspanningen samen in een organi-
satie.  

3.3 Resultaten Bevoegd gezag 

De motivatie om windenergie te realiseren hangt direct samen met de afspraak 
over de doelstelling van 6.000 MW wind op land voor 2020 van het Rijk. Veel ge-
meenten en provincies hebben ook eigen energie- en klimaatdoelstellingen. Het 
IPO en VNG hebben de Gedragscode niet ondertekend omdat zij vonden dat ze hier-
mee hun onafhankelijkheid als bevoegd gezag verloren. Er worden in de Gedrags-
code echter wel inspanningen beschreven die door het bevoegd gezag uitgevoerd 
moeten worden. Het Rijk, IPO en VNG hebben in november 2014 middels een brief 
hun appreciatie over de Gedragscode uitgesproken. 
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3.3.1 Resultaten Rijk 

Het Rijk als bevoegd gezag voert Rijkscoördinatieregelingen (RCR’s) uit. De RCR is in 
juli 2008 in het bestuursrecht geïntroduceerd; er zijn tot nu toe 12 wind-RCR’s ge-
start, en daarnaast staat een aantal in de startblokken. Het Rijk kan via een RCR een 
Rijksinpassingsplan (RIP) opstellen dat de ruimtelijke kaders geeft voor het realise-
ren van windprojecten met een verwacht vermogen van meer dan 100 MW.  
Het Rijk heeft met de provincies bindende overeenkomsten opgesteld over de ver-
deling van de 6.000 MW, uiterlijk gerealiseerd op 31 december 2020.  
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de interviews: 

 Het Rijk legt de verantwoordelijkheid voor participatie en communicatie bij 
de projectontwikkelaars. Het Rijk heeft tot op heden niet of nauwelijks een 
rol gespeeld bij het opstellen van participatie- en communicatiestrategieën 
voor de projecten onder haar bevoegd gezag.  

 Het Rijk wordt pas in laat in het traject actief bij windprojecten. Wanneer 
het Rijk actief betrokken raakt, is hieraan voorafgaand al een heel traject 
geweest met projectontwikkelaars, omwonenden en lokale bevoegde ge-
zagen. Hierdoor is haar rol voornamelijk reactief. 

 Het Rijk is vooral actief in het ruimtelijke traject (RIP). 

 Er wordt algemene informatie verstrekt over windenergie via websites van 
het Rijk. 

 Inherent aan RIP´s is dat het grote projecten (>100 MW) betreft die altijd 
een grote impact hebben op een lokale gemeenschap en van alle windpro-
jecten de meeste weerstand veroorzaken. 

 Het Rijk heeft een start gemaakt met het besteden van meer aandacht aan 
omgevingsmanagement. 

3.3.2 Resultaten Provincies 

De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de in paragraaf 3.3.1 ge-
noemde overeenkomsten om 6.000 MW te realiseren. Alle provincies hebben deze 
doelstelling verwerkt in visies of verordeningen. De meeste provincies zien hun 
MW-doelstelling als een maximum. 
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de interviews: 

 Provincies kennen aan lokaal draagvlak en participatie een belangrijke rol 
toe. Het is altijd een voorwaarde voor realisatie van windparken. 

 Bij het opstellen van de projectgebonden participatie- en communicatie-
plannen speelt de provincie een ondergeschikte rol.  

 De provincies focussen vooral op het RO-traject. 

 De provincies kiezen op communicatie- en participatievlak doorgaans een 
afwachtende, reactieve rol en nemen weinig initiatief in lokale participatie-
trajecten. Ze kunnen de projectontwikkelaar bijsturen, maar doen dit vaak 
(te) laat. Een aantal provincies loopt hierin achter op andere. 

 Een aantal provincies stelt aanvullende regels op, waardoor windprojecten 
extra lastig te realiseren zijn. Zie bijvoorbeeld de discussie in Noord-Hol-
land, waar projecten met lokale steun niet kunnen worden uitgevoerd van-
wege restricties in het provinciale beleid.  
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 Weinig provincies gebruiken het provinciale inpassingsplan (PIP) om ge-
meenten die de komst van windparken weigeren te dwingen met wind-
energie aan de slag te gaan. 

3.3.3 Resultaten Gemeenten 

De gemeenten hebben de Gedragscode niet ondertekend. Wel hebben zij een rol 
toebedeeld gekregen in de Gedragscode.  
Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de interviews: 

 Vrijwel alle gemeenten vinden dat participatie en communicatie in wind-
projecten een belangrijke rol moet spelen en hebben dit vaak concreet in 
hun windenergiebeleid opgenomen.  

 De inzet van gemeenten op het vlak van communicatie en participatie toont 
een zeer wisselend beeld. Over het algemeen zijn de grotere gemeenten 
actiever dan de kleinere gemeenten. Veel gemeenten laten het initiatief 
aan de projectontwikkelaars en nemen een afwachtende rol in. Hoewel er 
zeker ook goede voorbeelden zijn van gemeenten die tijdig hun verant-
woordelijkheid nemen, ‘stribbelen’ veel gemeenten ‘mee’.  

 Een constructief gesprek over het vormgeven van participatie tussen pro-
jectontwikkelaar en gemeente in een (zeer) vroeg stadium ontbreekt vaak. 

 Gemeenten die actief met participatie- en communicatieprojecten aan de 
slag zijn, hebben hiervoor weinig input van de projectontwikkelaar ge-
vraagd. 

 De gemeenten die samen met projectontwikkelaar en omgeving actief zijn 
om participatie en communicatie rond windprojecten vorm te geven zijn 
vaak zoekende hoe dit complexe proces op de juist wijze vormgegeven kan 
worden. Soms wordt een groot aantal partijen betrokken, en wordt ge-
tracht op verschillende wijzen draagvlak en participatie te creëren, zonder 
dat men weet welke aanpak nou goed werkt.  

 Vrijwel alle gemeenten vinden het belangrijk dat de winsten van windpro-
jecten binnen de gemeentegrenzen blijven (financiële participatie). Omdat 
het wettelijk ruimtelijk kader hiervoor weinig aanknopingspunten biedt, 
wordt getracht op allerlei andere wijzen hier invulling aan te geven, bijvoor-
beeld door anterieure overeenkomsten of tenders. 

 Veel gemeenten ontbreekt het aan concrete kennis over: 
o Nut en noodzaak windenergie. 
o Algemene informatie over windenergie en hoe deze te verspreiden. 
o Informatie over de locatiekeuze van het windpark. 
o Communicatieve ambitie en vaardigheden om een participatie- en 

communicatietraject rond een concrete windlocatie invulling te geven. 
o Methoden en strategieën om de keuze van een windlocatie uit te leg-

gen richting omgeving. 

 Vaak worden door gemeenten lokale energiecoöperaties naar voren ge-
schoven. Dit zijn over het algemeen enthousiaste verenigingen van vrijwil-
ligers zonder financiële reserves, die vervolgens private overeenkomsten 
met projectontwikkelaars moeten afsluiten. Dit maakt het proces zeer com-
plex en het werkt vertragend. 

 Het ambtelijk apparaat zit soms klem tussen een gemeenteraad die eigen-
lijk geen windproject wil (maar hiervoor toch beleid heeft gemaakt), en de 
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projectontwikkelaar die verwacht dat het windbeleid voortvarend uitge-
voerd wordt. 

 Uitzonderingen zijn er ook: bijvoorbeeld gemeenten die het risico in de in-
vesteringsfase op zich nemen, zodat coöperaties kunnen ontwikkelen. Of 
gemeenten die een uitgebreid communicatietraject in zetten. 

3.4 Resultaten Omwonenden 

In totaal zijn 16 omwonenden geïnterviewd van 10 windprojecten. Het onderzoek 
betreft een steekproef met een kwalitatief karakter. 
Naar aanleiding van de interviews kunnen we drie groepen omwonenden onder-
scheiden. 

3.4.1 Drie groepen omwonenden 

De mening over windenergie van de geïnterviewde groep omwonenden, zowel in 
het algemeen als over concrete projecten, is buitengewoon divers. Van de geïnter-
viewden in de steekproef was een beperkt aantal faliekant tegen windenergie. On-
geveer een even groot aantal was positief over windenergie. De grootste groep, de 
´middengroep´, betrof mensen die vooral behoefte had aan objectieve informatie, 
die bezorgd waren over vooral geluid, slagschaduw, woningwaarde en landschap. 
Deze groep gaf aan dat er voornamelijk contact met projectontwikkelaars geweest 
is, en in mindere mate met het bevoegd gezag. 
 
Over de mensen die tegen windenergie zijn: 
Deze groep is vanaf de eerste signalen over een mogelijk windpark zeer kritisch over 
windenergie. Participatie-inspanningen worden kritisch en met wantrouwen ont-
vangen. Zowel de projectontwikkelaar als de overheid wordt gewantrouwd. Men is 
vaak nog bezig met het ter discussie stellen van de locatie, terwijl de projectontwik-
kelaar al bezig is met het invullen van de locatie: er wordt langs elkaar gepraat. Deze 
groep krijgt daardoor het gevoel dat ze door geen enkele betrokken partij serieus 
genomen worden. 
 
Over de mensen die voor windenergie zijn: 
Door hen worden participatie-inspanningen als positief ervaren. Ze krijgen op tijd 
de benodigde informatie en vinden dat ze genoeg invloed hebben op het project. 
Ook zijn ze tevreden over financiële participatiemogelijkheden en willen daar ook 
vaak aan meedoen. Deze mensen zijn weinig actief in het proces. 
 
Over de middengroep: 
Van de geïnterviewden was dit de grootste groep. Dit is de groep die vooral veel 
vragen heeft en neutraal tot positief-kritisch staat tegenover de komst van een 
windpark. Ze staan doorgaans open voor alle informatie die wordt aangeleverd en 
wegen dit af in hun persoonlijke referentiekader. Ze zijn kritisch over het proces en 
willen concrete, haalbare resultaten zien.  
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3.4.2 Resultaten Omwonenden 

Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de interviews: 

 De mensen uit de middengroep geven aan dat er enige vorm van acceptatie 
ontstaat voor het geplande windpark door het participatie- en communica-
tietraject. Om zo veel mogelijk acceptatie te krijgen zijn wel verregaande 
inspanningen vanuit alle betrokken partijen nodig. 

 De mensen uit de middengroep geven aan dat de belangrijkste zorgen rond 
windparken (geluid, slagschaduw) weggenomen zijn door goede uitleg en 
informatie.  

 Hoe meer communicatiemomenten er zijn, hoe meer acceptatie er ont-
staat. 

 Omwonden geven aan dat er meer naar hen geluisterd moet worden. 

 Er wordt volgens omwonenden te weinig tijd en aandacht besteed aan:  
o Nut- en noodzaakdiscussie; 
o Uitleg over locatiekeuze; 
o Algemene informatie over windenergie; 
o Specifieke informatie over geluid, slagschaduw, woningwaarde en 

landschap; 
o Uitleg over de procedure en meebeslismogelijkheden. 

 Er wordt te weinig tijd genomen om een vertrouwensband op te bouwen 
met omwonenden. De mensen uit de anti-wind-groep blijven faliekant te-
gen, ongeacht welke informatie of participatie aangeboden wordt.  

 Omwonenden die lid worden van een energiecoöperatie of windvereniging, 
of die financieel voordeel hebben, staan positiever tegenover het geplande 
windpark. 

 Het zijn vooral de projectontwikkelaars die contact zoeken met de direct 
omwonenden van een nieuw windpark.  

 De boodschap van een projectontwikkelaar wordt vaak gewantrouwd om-
dat deze een commercieel motief heeft. Men ziet hem als een indringer in 
het gebied die met de opbrengsten van het windpark aan de haal gaat. 

 Omwonenden van een gepland windpark worden in de meeste gevallen 
niet actief benaderd door het bevoegd gezag. Zeker niet in een het begin-
stadium. In een later stadium is er vaak de bekende ´informatieavond´. 

 Voor omwonenden is het vaak onduidelijk welk traject er door het bevoegd 
gezag doorlopen wordt/gaat worden, en/of het traject wordt als complex 
en chaotisch ervaren. Het traject wordt als niet-transparant ervaren (en is 
dat wellicht ook). 

 Een vast aanspreekpunt bij de gemeente voor omwonenden ontbreekt 
vaak. 

 Lokale natuur- en milieuorganisaties zijn zelden in direct contact met om-
wonenden van een gepland windpark. 

 De financiële participatie van €0,40-0,50 per MWh wordt gezien als een mi-
nimum. Tegelijkertijd hebben omwonenden geen idee hoe de business case 
van een windproject in elkaar steekt, en hoeveel ruimte er is voor financiële 
participatie. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken en conclusies getrokken ten aan-
zien van de onderzoeksvragen: 
 

 Voeren betrokken organisaties de inspanning zoals in de Gedragscode be-
schreven uit? Zie paragraaf 4.2. 

 
 Werkt de Gedragscode? 

Dragen de inspanningen van de betrokken partijen bij aan het vergroten van 
draagvlak en maatschappelijke acceptatie van windenergieprojecten? Zie pa-
ragraaf 4.3. 
 

 Welke aanbevelingen zijn er om de Gedragscode effectiever te maken? Zie 
paragraaf 4.4. 

 
 
Vóór het lezen van de conclusies is het goed om de volgende context in gedachten 
te houden: 

 Voor meer dan 95% van alle projecten geldt dat zij gestart zijn vóór 3 sep-
tember 2014 (afhankelijk van wat als ‘startdatum’ gezien wordt kan dit op-
lopen tot 100%). Niet alle middelen die in de Gedragscode genoemd zijn, 
zijn meer toepasbaar op deze projecten omdat er bijvoorbeeld in een eer-
der stadium al andere afspraken gemaakt zijn of omdat de ‘vroege fase’ al 
voorbij was. Deze projecten zijn echter wel allemaal beoordeeld conform 
de eisen van de Gedragscode. 

 De evaluatie van de projectontwikkelaars is op kwantitatieve wijze gedaan, 
daarnaast zijn ook kwalitatieve conclusies getrokken. 

 De evaluatie van de natuur- en milieuorganisaties incl. ODE Decentraal, be-
voegde gezagen en omwonenden is steekproefsgewijs en alleen op kwali-
tatieve wijze gedaan.  

4.2 Voeren de betrokken organisaties de Gedragscode uit? 

Eerst wordt een kort overzicht van de totaalsituatie gegeven. Vervolgens wordt per 
partij in meer detail toegelicht welke inspanningen uit de Gedragscode worden uit-
gevoerd. 

4.2.1 Samenvattend 

Projectontwikkelaars voeren de Gedragscode grotendeels uit. Tegelijkertijd is er 
ruimte voor verbetering. 
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Natuur- en milieuorganisaties zijn vooral op landelijk niveau actief met de Gedrags-
code; hun input op lokaal projectniveau ontbreekt vaak. 
De rol van Rijk, provincies en gemeenten bij het vergroten van het draagvlak van 
windprojecten kan tot dusver omschreven worden als kaderstellend en reactief. 
Het bevoegd gezag mist kennis en middelen om de regisseursfunctie die van haar 
verwacht wordt invulling te geven. Veelal is ze gericht op het RO-traject. Alhoewel 
ze wel een rol toegedicht heeft gekregen in de Gedragscode, heeft ze deze niet on-
dertekend en neemt ze te weinig verantwoordelijkheid voor deze in de Gedrags-
code toegedichte rol. 

4.2.2 Projectontwikkelaars 

 Projectontwikkelaars zijn vrijwel allemaal actief aan de slag met de Ge-
dragscode:  
o 72% van de ontwikkelaars initieert en schrijft zelf participatieplannen. 

In vrijwel alle overige gevallen wordt dit door het bevoegd gezag ge-
daan of wordt het vanwege de ligging van de locatie niet als nodig ge-
acht. 

o 82% van de ontwikkelaars past procesparticipatie toe. In vrijwel alle 
overige gevallen wordt dit door het bevoegd gezag gedaan of wordt het 
vanwege de ligging van de locatie niet als nodig geacht. 

o 36% van de ontwikkelaars is proactief in een vroeg stadium actief. Dit 
percentage is laag doordat de meeste projecten al liepen voor de komst 
van de Gedragscode en de proactieve middelen niet meer in te zetten 
waren. 

o 95% van de ontwikkelaars past projectparticipatie (financiële participa-
tie) toe. Slechts één ontwikkelaar past dit niet toe. 

 

 De algemene conclusie luidt dat projectontwikkelaars de toepassing van de 
Gedragscode serieus nemen. Het grootste gedeelte van de projectontwik-
kelaars is er actief mee bezig. Ze zijn bereid om te investeren in participatie 
en communicatie om de acceptatie van windprojecten te vergroten. Vooral 
financiële participatie wordt vrijwel altijd toegepast. 
 

 Tegelijktijdig moet worden vastgesteld dat de sector in een leerproces zit. 
Er is zeker ruimte voor verbetering. Paragraaf 4.4 presenteert aanbevelin-
gen ter verbetering. 

4.2.3 Natuur- en milieuorganisaties en ODE Decentraal 

 Alle natuur- en milieuorganisaties zijn actief aan de slag met de Gedrags-
code, maar vooral op landelijk niveau. Er wordt algemene informatie en 
´best practices´ over windenergie doorgespeeld naar de lokale achterban, 
maar ze zijn vaak niet direct betrokken. Er staat informatie op de websites 
en er zijn brochures. 
 

 Natuur- en milieuorganisaties zijn slechts weinig actief op projectniveau, 
enkele uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld ´Project A15´ van Milieu-
defensie en ´Fryslân foar de Wyn´ van de Friese Milieufederatie). Hier vindt 
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inmiddels een verandering in plaats en is een toename van lokale betrok-
kenheid te zien. 
 

 Er is slechts beperkt tijd en budget beschikbaar en de prioriteit wordt niet 
altijd bij windenergie gelegd. 
 

 Natuur- en milieuorganisaties en projectontwikkelaars weten elkaar moei-
lijk te vinden voor samenwerking, maar willen wel meer samenwerken. Na-
tuur- en milieuorganisaties kunnen als spreekbuis dienen om acceptatie 
van windenergie bij omwonenden te vergroten. 
 

 De organisaties zijn op zoek naar nieuwe/meer manieren om meer betrok-
ken te raken bij lokale projecten, om zo te voldoen aan de voor hen be-
schreven inspanningen uit de Gedragscode. 

4.2.4 Bevoegde gezagen 

 Het Rijk is weinig betrokken geweest bij lokale participatie- en communica-
tietrajecten. Haar rol tot dusver is vooral gericht op het ruimtelijke traject. 
Indien zij betrokken raakt is dat in een laat stadium, en is haar rol reactief. 
 

 De provincies zijn weinig betrokken bij lokale participatie- en communica-
tietrajecten. Hun rol tot dusver is vooral gericht op het ruimtelijke traject. 
Indien zij betrokken raakt bij communicatie- en participatietrajecten is dat 
in een laat stadium, als de projectontwikkelaar in haar ogen niet genoeg 
doet en bijsturen niet voldoende is. 
 

 Bij de gemeenten zien we een wisselend beeld. Alle gemeenten vinden 
draagvlak belangrijk en alle gemeenten willen de winsten vooral ´onder de 
molen´ laten landen. Een aantal (grotere) gemeenten is actief bezig met de 
Gedragscode, veel (kleinere) gemeenten zijn alleen reactief en kaderstel-
lend. De meeste gemeenten missen kennis en capaciteit. De regisseurs-
functie die van hen verwacht wordt, wordt niet ingevuld. Gemeenten die 
aan de slag zijn met participatie- en communicatietrajecten zijn zoekende 
hoe dit het beste kan. Dit maakt het participatietraject complex en het 
werkt vertragend. 

4.3 Werkt de Gedragscode? 

De Gedragscode is bedoeld om draagvlak en acceptatie te creëren bij omwonen-
den. Is dat gebeurd? 

4.3.1 Daagvlak en acceptatie bij omwonenden 

 Bij omwonenden zien we dat door participatie- en communicatietrajecten 
zoals beschreven in de Gedragscode, enige acceptatie ontstaat bij de groep 
mensen die behoefte heeft aan informatie en neutraal-kritisch in het pro-
ces staat. Deze ´middengroep´ geeft aan dat ze door het participatie- en 
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communicatietraject beter geïnformeerd is, beter feiten van fabels kan on-
derscheiden, beter snapt waarom windenergie nodig is, en waarom de spe-
cifieke locatie aangewezen is.  

 

 Er wordt aangegeven dat niet van ´vergroten van draagvlak´ gesproken kan 
worden, maar enkel van ´acceptatie´. 

 

 Het toepassen van financiële participatie vergroot de acceptatie. Op dit 
punt kan geconcludeerd worden dat de Gedragscode positief bijdraagt aan 
acceptatie. Financiële participatie moet hierbij wel uit meer keuzemogelijk-
heden bestaan dan slechts de € 0,40-0,50/MWh die de Gedragscode voor-
schrijft. 

 

 Bij de (kleinere) groep omwonenden die van begin af aan faliekant tegen 
windenergie is, is geen enkele vorm van acceptatie ontstaan door enig par-
ticipatie- of communicatietraject. Vaker nog is de weerstand alleen maar 
toegenomen. 

 

 De groep die pro-windenergie is laat zich weinig zien in het proces. 

4.3.2 Verdere kanttekeningen 

 De Gedragscode heeft de werkzaamheden rond draagvlak en acceptatie, 
die in de meeste gevallen ook al voor september 2014 plaatsvond, gefor-
maliseerd. Alle betrokken partijen onderkennen dit en zijn actief bezig, in 
meer of mindere mate.  

 

 Er kan geconcludeerd worden dat de Gedragscode effectief is in het ter 
sprake brengen en op de agenda zetten van participatie, voornamelijk pro-
cesparticipatie. Projectontwikkelaars denken hier door de komst van de Ge-
dragscode serieuzer over na en ook op landelijk niveau wordt de Gedrags-
code regelmatig aangehaald. De komst van de Gedragscode heeft het ge-
sprek over (proces)participatie een serieus onderdeel gemaakt van project-
ontwikkeling. 

 

 Het is alle betrokken partijen duidelijk dat er meer inspanningen gedaan 
moeten worden om acceptatie te bewerkstelligen bij omwonenden van ge-
plande windparken. Omwonenden verdienen meer aandacht, of ze nu 
voor, tegen of neutraal staan tegenover windenergie. Onafhankelijke orga-
nisaties – het bevoegd gezag voorop – moeten hier meer aanwezig zijn. Het 
bevoegd gezag moet in een vroeg stadium haar regisseursfunctie invullen. 
Projectontwikkelaars zijn goed op weg door met de buurt participatie- en 
communicatietrajecten te doorlopen, maar ook bij hen is ruimte voor ver-
betering. Hoe meer communicatiemomenten er zijn, hoe meer acceptatie. 
Tevens is er meer openheid en transparantie benodigd. De Gedragscode is 
een goed begin, maar inspanningen moeten verder gaan om acceptatie te 
verkrijgen. 
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Hier ligt ook een rol voor de omwonenden. Als burger hebben zij, net als 
elke burger, een verantwoordelijkheid in de energietransitie. Inzet en me-
dewerking zijn ook vanuit hen belangrijk. 

4.4 Aanbevelingen om de Gedragscode effectiever te maken 

Een betere en intensievere samenwerking tussen alle betrokken partijen is onmis-
baar om in de komende vier jaar de doelstelling van 6.000 MW te halen. Het is van 
belang dat partijen elkaar vinden om constructief met elkaar in gesprek te gaan om 
acceptatie bij omwonenden te bevorderen. In dit hoofdstuk wordt een aantal con-
crete aanbevelingen genoemd die hieraan kunnen bijdragen. 

4.4.1 Aanbevelingen voor projectontwikkelaars en NWEA 

1. Voordat het participatieplan wordt gemaakt kan er meer en beter, in een vroe-
ger stadium, bij voorkeur onder regie van het bevoegd gezag, overlegd worden 
met de omgeving. Op dit moment wordt het participatieplan te vaak eenzijdig 
opgesteld. 

2. Een projectontwikkelaar kan vaker en beter aangeven hoe en wanneer omwo-
nenden invloed hebben op cruciale keuzen in het proces. 

3. Een projectontwikkelaar kan door nauwe samenwerking met lokale natuur- en 
milieuorganisaties een betere band opbouwen met omwonenden en bevoegd 
gezag.  

4. Elke projectontwikkelaar zou structureel en voorafgaand aan de start van elk 
project aandacht moeten besteden aan welk participatie- en communicatietra-
ject het beste bijdraagt aan het bewerkstelligen van acceptatie. Dit zou vorm 
kunnen krijgen in een `participatie-protocol´, ‘omgevingsmanagement-plan’ of 
‘community engagement plan’ wat de projectontwikkelaar voor alle projecten 
raadpleegt.  

5. Het is aanbevelenswaardig om zo’n participatie-protocol openbaar te maken 
zodat omwonenden kunnen zien hoe de projectontwikkelaar standaard omgaat 
met participatie en wat men van hem kan verwachten. 

6. Projectontwikkelaars kunnen inspelen op de steeds belangrijker wordende rol 
van de energiecoöperaties. Ze kunnen nauw met hen samenwerken en beden-
ken hoe zij kunnen delen in de winsten. De energiecoöperatie kan de proces-
communicatie op zich nemen. 

7. Projectontwikkelaars kunnen andere vormen van financiële participatie over-
wegen. Er zijn meerdere opties dan alleen de vergoeding van €0,40-0,50 per 
MWh. Bijvoorbeeld een deel van het project door de energiecoöperatie laten 
bouwen en exploiteren. Hiervoor moeten projectontwikkelaars een deel van 
hun project inleveren, maar het geeft meer acceptatie, wat de doorgang aan-
zienlijk versnelt. 

8. Een projectontwikkelaar dient er rekening mee te houden dat hij structureel 
tijd en middelen vrij moet maken om het participatie- en communicatieproject 
goed te doorlopen. 

9. Voor NWEA brancheorganisatie: deel binnen de windsector de kennis over par-
ticipatie en communicatie actief. Help projectontwikkelaars bij het verbeteren 
van hun procesparticipatie door ‘best practices’ te delen en workshops op dit 
gebied te organiseren. 
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4.4.2 Aanbevelingen voor natuur- en milieuorganisaties incl. ODE Decentraal 

10. Natuur- en milieuorganisaties zouden meer lokaal actief moeten zijn bij wind-
projecten, en deze ondersteunen. Ze kunnen de lokale groep van omwonenden 
die positief tegenover windenergie staat een stem geven. 

11. Natuur- en milieuorganisaties zouden op lokaal niveau meer samen kunnen 
werken met projectontwikkelaars. Ze weten elkaar nog onvoldoende te vinden. 

12. Natuur- en milieuorganisaties kunnen landelijke campagnes ten gunste van 
windenergie opzetten. 

13. Natuur- en milieuorganisaties en ODE Decentraal kunnen de contacten met be-
voegde gezagen intensiveren en meer met hen samenwerken. 

14. Natuur- en milieuorganisaties en ODE Decentraal kunnen ervaringen en ‘best 
practices’ delen met de windsector en de samenleving. 

15. Natuur- en milieuorganisaties en ODE Decentraal kunnen een platform bieden 
om kennis over windenergie te delen met omwonenden van te realiseren wind-
projecten, maar ook met de gehele samenleving. 

16. ODE Decentraal kan energiecoöperaties begeleiden bij het ontwikkelproces 
met kennis en wellicht kapitaal. 

4.4.3 Aanbevelingen voor het bevoegd gezag 

Aanbevelingen voor Rijk, Provincie en Gemeenten: 
17. Het bevoegd gezag heeft de Gedragscode niet ondertekend. Toch heeft zij ta-

ken toegewezen gekregen in de Gedragscode. De grootste stap om dichter bij 
6.000 MW op land te komen kan gemaakt worden als Rijk, provincies (IPO) en 
gemeenten (VNG) de Gedragscode nadrukkelijk onderschrijven en naleven. 
Daarmee committeren zij zich aan het doen van inspanningen voor het bevor-
deren van acceptatie. Ze worden dan direct medeverantwoordelijk. 

18. Vooral bij het bevoegd gezag zien we nog veel ruimte voor verbetering. Be-
voegde gezagen zouden als neutrale, democratisch gekozen partij de regierol 
moeten oppakken. In die rol kunnen ze samenwerken met projectontwikke-
laars en milieuorganisaties, en in een vroeger stadium gezamenlijk een partici-
patie- en communicatieplan opstellen. Ze moeten meer afstemmen en samen-
werken en afspraken in de gaten houden. Op dit moment zijn veel overheden 
aan het ‘meestribbelen’. 

19. Het bevoegd gezag zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor het 
(communiceren van het) ruimtelijke beleid, en het aanwijzen van de geschikte 
gebieden. Over de locatiekeuze bestaan veel vragen bij omwonenden. Figuur 3 
laat zien dat de rol van het bevoegd gezag vooral in het beginstadium van een 
windproject belangrijk is. 

20. De bevoegde gezagen moeten inwoners en omwonenden beter informeren 
over nut en noodzaak van windenergie. Zij zijn een belangrijke partij om dit op 
een onafhankelijke manier te kunnen doen. 

21. Het bevoegd gezag zou van ontwikkelaars (ook niet-leden van NWEA), bijvoor-
beeld via een anterieure overeenkomst, moeten eisen dat zij werken volgens 
de Gedragscode. 
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Figuur 3 - Verandering van verantwoordelijkheid tussen bevoegd gezag en projectontwikkelaar (op 
basis van: Ecofys Houthoff Buruma, Handleiding Participatieplan Windenergie op Land). 

 
Aanbevelingen specifiek voor gemeenten: 
22. Allereerst mag er van gemeenteraden en gemeentebesturen een meer proac-

tieve houding ten aanzien van windenergieprojecten worden verwacht. Veel 
gemeenten zien windenergie als een probleemdossier. Ze ´stribbelen mee´. 
Vooral bij de kleinere gemeenten (klein aantal inwoners) is dit het geval. 

23. Gemeenten kunnen in een eerder stadium gezamenlijk als neutrale regisseur 
met projectontwikkelaars, omwonenden en andere belanghebbenden een par-
ticipatieplan maken. 

24. Gemeenten kunnen energiecoöperaties aanmoedigen om samen met de pro-
jectontwikkelaar een project te realiseren voor en door de omgeving.  

25.  Gemeenten kunnen wellicht een deel van de gemeentelijk opbrengsten (leges, 
anterieure overeenkomsten) reserveren om in te zetten voor communicatie en 
participatie. 
 

Aanbevelingen specifiek voor provincies: 
26. Allereerst mag er van Statenleden en Gedeputeerde Staten een meer proac-

tieve houding ten aanzien van windenergieprojecten worden verwacht. Veel 
provincies zien windenergie als een probleemdossier. 

27. Provincies kunnen in een vroeg stadium in overleg met alle belanghebbende 
partijen werken aan lokale, projectgebonden participatie- en communicatie-
plannen.  
 

Aanbevelingen specifiek voor het Rijk: 
28. Het Rijk zou meer in een vroeg stadium in overleg met alle belanghebbende 

partijen kunnen werken aan lokale participatie- en communicatieplannen. Het 
Rijk heeft met de grootste projecten (>100MW) vaak ook de projecten met de 
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grootste weerstand. Het Rijk heeft wel aangegeven dat ze zich dit jaar meer op 
omgevingsmanagement willen gaan richten, zie bijvoorbeeld de Kamerbrief van 
1 februari 2016 van minister Kamp3. 

4.4.4 Gedragscode, algemene aanbevelingen 

29. Stel Gedragscode 2.0 op:  
Ga met alle ondertekenaars om tafel om te kijken welke aanbevelingen in de 
Gedragscode 2.0 opgenomen kunnen worden. Probeer de nieuwe Gedragscode 
door alle betrokken partijen te laten ondertekenen c.q. onderschrijven.  

30. Ga in gesprek met het de bevoegde gezagen, vooral provincies (IPO) en ge-
meenten (VNG) om te onderzoeken op welke wijze zijn medeverantwoordelijk 
gemaakt kunnen worden voor het creëren van acceptatie. Het beste resultaat 
zou zijn als alle betrokken partijen in gezamenlijkheid verantwoordelijk zouden 
worden. 

31. De Gedragscode moet actiever uitgedragen worden door alle partijen en hun 
leden. 

32. Focus op het creëren van acceptatie; draagvlak is te hoog gegrepen. 
33. Leg meer nadruk op procesparticipatie.  
34. Onderken dat voor bepaalde locaties, bijvoorbeeld op grote industrieterreinen 

ver weg van de bewoonde wereld waar weinig tot geen omwonenden zijn, geen 
uitgebreid participatie- en communicatietraject doorlopen hoeft te worden. 

35. Verduidelijk e.e.a. via voorbeelden in bijlagen: 
o Processtappen om te komen tot een goed onderbouwd participatie-

plan. Varianten hierop bedoeld voor uiteenlopende situaties. 
o Een concept Participatieplan, met varianten. 
o Een concept participatie-protocol voor projectontwikkelaars. 
o Voorbeelden van best practices. 

36. Verbeter de vormgeving en leesbaarheid. Een aantal onderwerpen komt op 
meerdere plekken in het document op verschillende terug. Breng het stuk terug 
tot een overzichtelijk aantal hoofdpunten. 

37. Wijzig de term ´projectparticipatie´ in ´financiële participatie´. 
38. Het kennisniveau over participatie- en communicatieprojecten van projectont-

wikkelaars en bevoegd gezag kan verhoogd worden om het proces beter te la-
ten verlopen. 
 
 

  

                                                           
3 Minister Kamp, 1 februari 2016, kenmerk DGETM-EO 15174332 
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5 Discussie 

5.1 Discussie over de methode 

 Een groot deel van het onderzoek, met name het onderzoek over de effectivi-
teit van de Gedragscode, betrof een kwalitatief onderzoek van een beperkte 
steekproef (10 projecten). Dit is zeer beperkt, zeker als het erom gaat te bepa-
len of het uitvoeren van de Gedragscode de gewenste resultaten geeft, of niet. 
De onderzoekers willen benadrukken dat meer onderzoek nodig is om de con-
clusies over de effectiviteit van de Gedragscode beter te staven. 

 De Gedragscode is in september 2014 ondertekend. In deze evaluatie zijn on-
derzoekers er van uitgegaan dat de Gedragscode voor alle projecten geldt, dus 
ook al die projecten die al jaren lopen. De Gedragscode is gebaseerd op wat in 
de praktijk al (deels) gebeurde. De vraag is of je de ondertekende partijen wel 
(geheel) verantwoordelijk kunt houden voor processen die in het verleden, zon-
der dat er een Gedragscode was, gelopen zijn. 

 De score van de projectontwikkelaars is tot stand gekomen door de projectont-
wikkelaars zelf te interviewen. Er kunnen sociaal wenselijke antwoorden gege-
ven zijn. Onderzoekers hebben de data geanalyseerd op basis van de antwoor-
den die in de interviews gegeven zijn. 

 Het bevoegd gezag heeft een rol in de Gedragscode, maar heeft deze niet on-
dertekend. Ze hebben alleen hun ‘appreciatie’ gegeven. Wat houdt appreciatie 
precies in?  

 Over de wijze waarop per project 1 à 2 omwonenden geselecteerd zijn: getracht 
is om een representatieve groep te selecteren door bevoegd gezag, natuur- en 
milieuorganisaties en projectontwikkelaars om contactpersonen te vragen. Ook 
dit blijft een arbitraire steekproef. 

 Niet alle projectontwikkelaars zijn meegenomen in dit onderzoek. De niet-leden 
van NWEA konden zelf beslissen of ze deel wilden nemen aan deze evaluatie en 
sommige projectontwikkelaars hebben zelf nadrukkelijk aangegeven niet deel 
te willen nemen. 

 Dit onderzoek is niet ingegaan op het voorkómen van financiële stapeling, iets 
wat wel in de Gedragscode wordt genoemd. 

 Dit onderzoek is niet ingegaan op de rol van de media en de rol die zij in het 
debat spelen. 

5.2 Zorgt de Gedragscode voor vertraging van het proces? 

De Gedragscode is mede opgesteld om het behalen van de doelstelling van 6.000 
MW op land te versnellen. Onderzoekers hebben echter veel signalen opgepikt dat 
participatie- en communicatietrajecten het proces, zeker in vergelijking met wind-
projecten 5 à 10 jaar geleden, langer maken. Alle partijen zijn ervan overtuigd dat 
participatie- en communicatietrajecten echter wél nodig zijn om windprojecten 
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überhaupt te laten slagen. Zonder participatie- en communicatietrajecten zoals ge-
formaliseerd in de Gedragscode zou de vertraging (nog) groter zijn. 
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6 Bijlagen  
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Bijlage A. Gedragscode 
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Bijlage B. Geïnterviewde projectontwikkelaars 

  Projectontwikkelaar Geïnterviewd NWEA-lid 
 1 Blaaswind Ja Nee 

 2 Coöperatie WP Nijmegen Ja Nee 

 3 Delta Ja Ja 

 4 Deltawind/ Zeeuwind Ja Ja 

 5 ECN (Testpark) Ja Nee 

 6 E-Connection Ja Ja 

 7 Eneco Ja Ja 

 8 Agrariërs Collectief Oostpolder Ja Nee 

 9 Agrariërs Collectief Zeewolde WVZ Ja Nee 

 10 Farmland Ja Ja 

 11 ENGIE Ja Ja 

 12 Green Trust Ja Ja 

 13 Groetpolder Wind Ja Ja 

 14 Izzy Projects Ja Ja 

 15 K-Wind Ja Nee 

 16 NDSM Energy Ja Nee 

 17 Nuon Ja Ja 

 18 Port of Amsterdam Ja Ja 

 19 Prodeon Ja Ja 

 20 Qurrent Ja Nee 

 21 Raedthuys Ja Ja 

 22 REF Ja Ja 

 23 RWE Essent / Innogy Ja Ja 

 24 T-Wind Ja Nee 

 25 Van Werven Ja Nee 

 26 Vereniging Windenergie Rivierduin (VWR) Ja Nee 

 27 Westermeerwind Ja Ja 

 28 Wilde Wind / Kilwind Ja Ja 

 29 Willem Bernard Investering Mij Nee Ja 

 30 Windcollectief Wieringermeer Ja Ja 

 31 Windpark Fryslan BV Ja Ja 

 32 Windunie Ja Ja 

 33 WNW De Wolff Ja Ja 

 34 WP Energiek Ja Ja 
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Bijlage C. Interview projectontwikkelaars 

Participatieplan 
Is er een participatieplan gemaakt op initiatief van de projectontwikkelaar? Heeft u 
dit met stakeholders gedaan? Was dit op basis van de NWEA Gedragscode? 
 
Procesparticipatie 
Wat heeft u gedaan om de omwonenden te betrekken bij het ontwikkelingsproces?  
 
Klankbordgroep/adviesgroep 
Discussie-/informatieavonden 
Ontwerpateliers 
Aangegeven waar ruimte voor aanpassingen was 
Anders: excursie, gemeenteraadssessies, flyers, website, etc. 
 
Proactieve communicatie 
Is er proactief gecommuniceerd en overlegd met omwonenden, natuur- en milieu-
organisaties en het bevoegd gezag? 
 
Proactieve inspanningen (zie 2.2.2) 
Consulterende gesprekken 
Vragen-/klachtensysteem 
Terugkoppeling 
 
Projectparticipatie 
Op welke manier konden omwonenden deelnemen in het project? 
 
Mede-eigenaarschap (aandelen) 
Risicodragende financiële deelneming (obligaties) 
Lokaal fonds 
Omwonendenregeling (korting/jaarlijks bedrag) 
Bouw uitzetten bij lokale ondernemers 
Andere financiële deals 
 
 
Ervaring overige betrokkenen (niet gebruikt voor scoring) 
Hoe reageerden omwonenden op de projectontwikkelaar? 
Wat is de mening van de projectontwikkelaar over de betrokken organisaties? 
Wat is de mening van de projectontwikkelaar over het bevoegd gezag? 
 
Heeft u verder nog op- of aanmerkingen over de NWEA Gedragscode? 
 
Antwoorden op bovenstaande vragen zijn gescoord en verwerkt in Excel tabel. 
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Bijlage D. Interview milieu- en natuurorganisaties 

Visie op windenergie 
Wat is de visie van de organisatie op windenergie? 
 
Betrokkenheid projecten 
Bij welke projecten is de organisatie betrokken? 
Hoe is de organisatie bij deze projecten betrokken geraakt? 
 
Rol in het proces 
Wat was de rol van de organisatie bij deze projecten? 
 
Procedures vermeden 
Meegepraat over mitigerende maatregelen 
Andere organisaties aangesproken op de noodzaak van versnelling 
Planvorming 
Dialoog 
Algemene informatie verstrekt 
 
Ervaring overige betrokkenen 
Hoe reageerden omwonenden op de betrokkenheid van de organisatie? 
Wat is de mening van de organisatie over de projectontwikkelaar? 
Wat is de mening van de organisatie over het bevoegd gezag? 
 
Heeft u verder nog op-/aanmerkingen over de Gedragscode? 
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Bijlage E. Interview bevoegd gezag 

Visie op windenergie 
Wat is de visie van het bevoegd gezag op windenergie? 
Wat is de motivatie om windenergie te realiseren? 
 
Communicatie over het gevoerde beleid 
Heeft het bevoegd gezag een bijdrage geleverd aan het opstellen van het participa-
tieplan? 
Heeft het bevoegd gezag gecommuniceerd over: 
- Het duurzame energiebeleid; 
- Het windbeleid; 
- De gekozen locatie? 
Is er een overeenkomst getekend met de ontwikkelaars? 
 
Rol in het proces 
Is het bevoegd gezag bekend met de Gedragscode? 
Wat was en is de bijdrage van het bevoegd gezag aan het proces?  
Welke procesonderdelen zijn onmisbaar? 
Wat is de ideale rol van het bevoegd gezag in het proces? 
In welke mate heeft de rol van het bevoegd gezag positief bijgedragen aan de sla-
gingskans van de komst van een windpark? 
 
Ervaring overige betrokkenen 
Hoe reageerden omwonenden op de betrokkenheid van het bevoegd gezag? 
Wat is de mening van het bevoegd gezag over de projectontwikkelaar? 
Wat is de mening van het bevoegd gezag over betrokken organisaties? 
 
Heeft u verder nog op-aanmerkingen over de Gedragscode? 
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Bijlage F. Interview omwonenden 

Visie op windenergie 
Wat is uw visie op windenergie? 
Wat is uw standpunt over het bij u in de buurt te realiseren windenergieproject? 
 
Participatie inspanningen 
Weet u van het bestaan van de Gedragscode af? 
Heeft u op tijd voldoende informatie ontvangen? 
Op welke manieren bent u bij het ontwikkelingsproces betrokken?  
Heeft u invloed uit kunnen oefenen? 
Op welke manieren kunt u financieel deelnemen aan het project? 
Hebben deze inspanningen uw standpunt over het windenergieproject veranderd? 
Wat is onmisbaar in de ontwikkelingsfase? 
 
Ervaring overige betrokkenen 
Wat is uw mening over de projectontwikkelaar? 
Wat is uw mening over betrokken organisaties? 
Wat is uw mening over het bevoegd gezag? 
 
Heeft u verder nog op-/aanmerkingen over het proces? 
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Bijlage G. NWEA projectontwikkelaars 

 

Score projectontwikkelaars op criteria 
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DELTA ●●◐○ 2 3 3 1 

Deltawind ●●●● 3 3 3 3 

De Wilde Wind ●●○○ 2 2 3 1 

E-Connection ●●◐○ 3 2 3 2 

Eneco ●●●● 3 3 3 3 

Farmland ●●◐○ 2 3 3 1 

ENGIE ●●◐○ 2 3 3 1 

Green Trust ●●●◐ 3 3 3 2 

Izzy Projects ●●●● 3 3 3 3 

Nuon ●●●● 3 3 3 3 

Port of Amsterdam ●○○○ 1 3 1 1 

Prodeon ●●●◐ 3 3 3 2 

Raedthuys ●●●● 3 3 3 3 

Renewable Factory ●●◐○ 2 3 3 1 

RWE Innogy / Essent ●●●○ 3 3 3 1 

Westermeerwind ●●●◐ 3 3 3 2 

Windcollectief Wieringermeer ●●●◐ 3 3 3 2 

Windmolens Groetpolder BV ●●●◐ 3 3 3 2 

WNW De Wolff ●●◐○ 3 2 3 1 

Windpark Fryslan BV ●●●● 3 3 3 3 

WP Energiek BV ●●●● 3 3 3 3 

Windunie ●●●● 3 3 3 3 
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