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Samenvatting
In het Energieakkoord (SER, 2013) zijn afspraken vastgelegd voor het opwekken van windenergie
op land. Het ambitieniveau van 6.000 megawatt windenergie op land in 2020 wordt zonder extra
maatregelen niet gehaald, deels vanwege beperkt maatschappelijk draagvlak (Schoots,
Hekkenberg & Hammingh, 2016). Een nieuw fenomeen in Nederland om draagvlak te vergroten
is een windfonds. Een windfonds is een fonds waar vermogen verkregen uit de exploitatie van
windmolens wordt beheerd om lokale doelen en activiteiten financieel te ondersteunen, om op
deze wijze draagvlak in de omgeving te creëren voor deze windmolens. Een interessante casus
is het windfonds van het windpark Krammer in Zeeland. Windpark Krammer wordt beheerd door
de stichting “Windmolens Anna Jacobapolder" welke aanvankelijke stichting "Windmolens Nee”
heette. Bij het windpark Krammer zijn na het instellen van het windfonds acht van de tien
zienswijzen ingetrokken bij de Raad van State (uitspraak 201503226/1/R6). Het opzetten van een
windfonds geeft echter geen garantie op maatschappelijke acceptatie van het bijbehorend
windpark.
Deze studie onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en het functioneren
van een windfonds. Het doel van dit onderzoek is projectontwikkelaars van windenergie inzicht te
geven in deze factoren. Het onderzoek geeft inzicht waarmee projectontwikkelaars van
toekomstige windparken meer kans op een succesvol opgezet windfonds dat bijdraagt aan de
maatschappelijke acceptatie van het beoogde windpark.
De centrale vraag van voorliggende scriptie luidt:
Welke factoren hebben invloed op de ontwikkeling en het functioneren van een windfonds?
Windparken ontstaan vanuit planvorming in een maatschappelijke context. Actoren en instituties
betrokken bij de planvorming zijn continue aan verandering onderhevig. Evolutionary Governance
Theory (EGT) (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014) onderscheidt drie verschillende
afhankelijkheden waarbinnen actoren en instituties elkaar beïnvloeden. In de context van padafhankelijkheid is voor de ontwikkeling van het windfonds van belang op welke geschiedenis de
ontwikkeling voortborduurt. In de context van onderlinge afhankelijkheid is de ontwikkeling van
het windfonds afhankelijk van de onderlinge relaties tussen de verschillende elementen van
governance (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014). In de context van doelafhankelijkheid
beïnvloeden toekomstvisies gevat in beleid, planvorming of wetgeving de configuratie van actoren
en instituties (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014).
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Deze studie is gebaseerd op onderzoek door middel van:
1) een literatuurstudie met onderzoek naar windfondsen,
2) een casestudy met betrekking tot windpark Krammer met de bijbehorende windfondsen,
3) analyse van resultaten uit de literatuurstudie en de casestudy vanuit de perspectieven
van pad-afhankelijkheid, doelafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid,
4) en zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis van de analyse.
Voor de literatuurstudie zijn met name bronnen gebruikt uit het Verenigd Koninkrijk (VK) omdat
de factoren die de ontwikkeling en het functioneren van windfondsen in Nederland nog niet eerder
onderzocht zijn. Windfondsen ontwikkelen zich in een specifieke context ontwikkelen en daarin
functioneren is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Er is gekozen voor de casus windpark
Krammer omdat deze reeds uit de ontwikkelfase is en dat het fonds heeft bijgedragen aan de
maatschappelijke acceptatie van het windpark.
Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat het succes van een windfonds afhankelijk is van
de perceptie van omwonenden op de distributieve en procedurele gerechtigheid. De distributieve
en procedurele gerechtigheid worden gevormd door verschillende ervaringen die de
omwonenden hebben. De verwachtingen en ervaringen van de omwonenden zijn sterk
afhankelijk van de context waarin de ontwikkeling van het windpark plaatsvindt. Omwonenden en
projectontwikkelaars hebben een andere naamgeving voor het doel van een windfonds,
respectievelijk “compensatie” of “financiële tegemoetkoming”. Het anders benoemen van het doel
heeft een negatief effect op de door de omwonenden waargenomen procedurele gerechtigheid.
Omwonenden accepteren een windpark minder snel indien ze er geen direct zichtbaar profijt van
hebben. De door de omwonenden waargenomen procedurele en distributieve gerechtigheid zijn
te beïnvloeden door de projectontwikkelaar in zowel positieve als negatieve zin.
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Abstract
The Dutch Energy Agreement (SER, 2013) contains agreements for onshore wind energy
generation. The ambition level of 6,000 megawatts of onshore wind energy in 2020 will not be
achieved without applying additional measures and this is caused by limited public support
(Schoots, Hekkenberg & Hammingh, 2016). A new phenomenon in the Netherlands aimed at
increasing public support is a wind fund. A wind fund is a fund through which assets derived from
the exploitation of wind turbines are managed to financially support local goals and activities, in
order to create public acceptation of the windfarm. An interesting case is the wind fund of the
Dutch Krammer wind farm that is managed by the foundation "Windmolens Anna Jacobapolder"
which was originally called "Windmolens NEE" (translated as No Windmills). At the Krammer
windfarm, eight out of ten complaints were withdrawn by the Council of State after the wind fund
was established (decision 201503226/1 / R6). However, setting up a wind fund cannot guarantee
social acceptance of the associated wind farm.
This study investigates the factors that influence the development and functioning of a wind fund.
The aim of this research is to give wind energy project developers insight into these factors. Using
this insight, project developers at future wind farms have an increased chance of successfully
setting up a wind fund that contributes to the social acceptance of the intended wind farm.
The central question of this thesis is:
Which factors influence the development and functioning of a wind fund?
Wind farms arise from planning in a social context. Actors and institutions involved in planning
are constantly changing. Evolutionary Governance Theory (EGT) (Beunen, Van Assche, &
Duineveld, 2014) distinguishes three different dependencies in which actors and institutions
influence one another. In the context of path dependence, it is important for the development of
the wind fund on which history the development builds on. In the context of interdependence, the
development of the wind fund depends on the mutual relationships between the various elements
of governance (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014). In the context of goal dependence,
future visions contained in policy, planning or legislation influence the configuration of actors and
institutions (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014).
This study is based on research on:
1) a literature study focusing on wind funds,
2) a case study, researching windfarm Krammer and its associated wind funds,
7

3) the results of the literature study and the case study were analysed from the perspectives of
path dependence, goal dependence and interdependence,
4) conclusions were drawn and recommendations made based on the analysis.
For the literature study, sources from the United Kingdom were mainly used because of the fact
that the development and functioning of wind funds have not previously been investigated in the
Netherlands. Because wind funds develop and function in a specific context, qualitative research
has been selected. The Krammer windfarm case was chosen because it is already past the
development phase and the fund shows to have contributed to the social acceptance of the
windfarm.
The literature study showed that the success of the wind fund depends on the perception of local
residents of the distributive and procedural justice. Distributive and procedural justice are formed
by the various experiences that the local residents have. The expectations and experiences of
local residents are highly dependent on the context in which the development of the wind farm
takes place. Local residents and project developers use a different terminology for the purpose of
a wind fund, respectively "compensation" or "financial contribution". If its goal is worded differently,
a wind fund may have a negative effect on the procedural justice observed by local residents.
Local residents are less likely to accept a wind farm if they do not benefit directly. The procedural
and distributive justice perceived by local residents can be influenced by the project developer in
both a positive and a negative sense.
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Inleiding

In dit hoofdstuk zal eerst de aanleiding van het onderzoek en de probleemanalyse worden
beschreven om daarna tot de doelstelling en de vraagstelling te komen. Ten slotte wordt de
relevantie van het onderzoek beschreven.

1.1

Aanleiding

Om klimaatverandering enigszins tegen te gaan zijn in Nederland afspraken om emissie van
broeikasgassen te verminderen vastgelegd in het Energieakkoord (SER, 2013). De vermindering
van uitstoot van broeikasgassen kan op verschillende wijzen bereikt worden: door
energiebesparing, door efficiënter dan wel met minder emissie opwekken van conventionele
energie en door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. In de Klimaat- en
Energieverkenning 2019 (Schoots & Hammingh, 2019) is aangegeven dat in Nederland het
opgesteld vermogen windenergie van 4400 MW per einde 2018 naar verwachting zal stijgen tot
4700 MW in 2020 en tot 5600 MW in 2023. Het ambitieniveau om 6.000 megawatt windenergie
op land te hebben bereikt per 2020 uit het Energieakkoord (SER, 2013) wordt niet gehaald. In de
Nationale Energieverkenning (Schoots, Hekkenberg & Hammingh, 2016) worden drie oorzaken
genoemd voor de vertraagde realisatie van windenergie op land: (1) beperkt maatschappelijk
draagvlak, (2) het ontbreken van specifieke ambities voor de langere termijn of (3) het ontbreken
van inspanningsverplichtingen voor provinciale overheden aangaande windenergie na 2020
gezien.
De overgang van conventionele naar duurzame energie vergt een grootschalige verandering op
systeemniveau en wordt de energietransitie genoemd (Rotmans, 2011). Hernieuwbare energie is
cruciaal om de klimaatverandering te bestrijden, maar heeft ook economisch belang zoals kansen
voor ondernemers, productie, installatie, onderhoud en beheer van installaties. Uyterlinde e.a.
(2017) geven aan dat subsidies een grote invloed hebben op zowel het tempo en als de omvang
van de implementatie van hernieuwbare energie en pleiten voor het veranderen van een laagstekostenstrategie naar een strategie die lage kosten combineert met een hoge waarde voor de
samenleving. Voor de energietransitie wordt actieve participatie van eindgebruikers noodzakelijk
geacht omdat de transitie grote gevolgen heeft voor de directe leefomgeving van mensen.
Bovendien is het publiek draagvlak van invloed op het tempo van de energietransitie (Rotmans,
2011; Uyterlinde e.a., 2017).
In het algemeen wordt in Europa een trend van vermaatschappelijking van het beleid gezien
waarbij publieke, private, profit en non-profit actoren de verantwoordelijkheid voor het beleid en
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de uitvoering daarvan delen (Jordan, Benson & Rayner, 2012). De Rijksoverheid verwacht dat
burgers geformuleerd beleid beter zullen waarderen en de regels eerder zullen naleven als zij
betrokken worden bij de totstandkoming van dat beleid, omdat er in bepaalde mate rekening wordt
gehouden met de opvattingen, wensen en verwachtingen van burgers (VROM, 2005). De
kernvraag bij vermaatschappelijking van beleid is hoe een goede rolverdeling te vinden tussen
de overheid en de andere actoren om de balans te vinden tussen enerzijds de wens om veel
participatie toe te laten en anderzijds de bijzondere verantwoordelijkheid voor het collectieve
belang (Driessen & Leroy, 2007). Er is reeds veel literatuur over participatie in windenergie
(Jolivet & Heiskanen, 2010; McLaren Loring, 2007; Langer, Decker & Menrad, 2017) waarbij het
belang van participatie voor maatschappelijke acceptatie wordt onderschreven. Participatie in zijn
verschillende vormen heeft invloed op de perceptie van burgers op procedurele en distributieve
eerlijkheid in het besluitvormingsproces, en op het vertrouwen in de planners van een windpark,
waardoor participatie invloed heeft op de maatschappelijke acceptatie van windenergie (Joberta,
Laborgne & Mimler, 2007; Wüstenhagen, Wolsink & Bürer, 2007).
Windmolens zijn van invloed op de omgevingskwaliteit. De effecten op de omgevingskwaliteit
kunnen voor een omwonende bepalend zijn om het windpark wel of niet te accepteren. Sinds de
jaren ’80 is het acroniem NIMBY (Not In My Back Yard) geïntroduceerd bij onderzoek naar
acceptatie van windenergie. Wolsink (2000, p. 53) definieert NIMBY als ''mensen die een
positieve houding en weerstand combineren op basis van berekende persoonlijke kosten en
baten”. NIMBY wordt in het maatschappelijk debat vaak gebruikt om irrationele, zelfzuchtige en
obstructieve personen aan te geven die bang zijn voor verandering en essentiële ontwikkelingen
in de weg staan (Burningham, Barnett & Walker, 2015). Wolsink (2000) concludeert dat meer dan
NIMBY mensen alleen onder voorwaarden positief zijn ten opzichte van windenergie. NIMBY leidt
tot een onterechte versimpeling van de werkelijkheid omdat er geen rekening gehouden wordt
met lokale variabelen zoals esthetische waarde van het landschap (Wolsink, 2000; DevineWright, 2005). In een grootschalig vergelijkend onderzoek stelt Wolsink (2007) dat visuele impact
van windturbines op de omgeving en percepties over eerlijke besluitvorming omtrent
hernieuwbare energie infrastructuur de belangrijkste factoren zijn in het draagvlak voor een
project.
Mautz, Byzio en Rosenbaum (2008) stellen dat veel projectontwikkelaars van windparken in staat
zijn om projecten te realiseren via dialoog en consensusvorming, en door gebruik te maken van
legitieme mogelijkheden zoals financiële tegemoetkoming om belangenverhoudingen te
beïnvloeden. In de praktijk is bij windpark Krammer een fonds opgezet waarbij 150.000 euro per
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jaar van de incentives uit het windpark ten goede komt aan de omwonenden. Het fonds dat bij
windpark Krammer is opgezet wordt een windfonds genoemd en heeft als doel acceptatie van
windmolens door omwonenden door middel van het verdelen van lusten en lasten. In dit
onderzoek wordt een windfonds gedefinieerd als:
Een windfonds is een fonds waar vermogen verkregen uit de exploitatie van windmolens
wordt beheerd om lokale doelen en activiteiten financieel te ondersteunen, met als doel
op deze wijze draagvlak in de omgeving te creëren voor deze windmolens.
Tot het oprichten van een windfonds kan worden besloten indien de projectontwikkelaar de
belangen van de omwonenden in het windpark wil beïnvloeden. Bij het Krammer windpark zijn,
na financiële compensatie van een grondeigenaar en het instellen van een windfonds, acht van
de tien bezwaren ingetrokken en zijn de laatste twee bezwaren door de Raad van State
ongegrond verklaard (uitspraak 201503226/1/R6). Het windfonds van het Krammer windpark
wordt beheerd door de stichting “Windmolens Anna Jacobapolder" (stichting AJP), dat
aanvankelijke stichting "Windmolens Nee” heette.
Een initiatiefnemer van een windproject kan samen met de omwonenden afspraken maken om
een windfonds op te richten. In juridische zin wordt er dan een overeenkomst gesloten waarbij de
initiatiefnemer zich verplicht tot een afdracht van een geldbedrag op de rekening van het
windfonds verkregen uit de exploitatie van het windproject. Uit het windfonds worden lokale
projecten ten behoeve van de omwonenden gefinancierd. In de overeenkomst wordt tevens
vastgelegd welk rechtspersoon het windfonds beheerd. De fondsbeheerder is een rechtspersoon,
treedt op als eigenaar en heeft beschikkingsbevoegdheid over de rekening van het fonds. Naast
de exploitant is het ook mogelijk dat andere partijen een financiële bijdrage aan het fonds leveren,
zoals een gemeente. Een provincie of gemeente kan participeren of een faciliterende rol hebben
bij de overeenkomst. De fondsbeheerder kan een derde organisatie inzetten voor de financiële
administratie, zodat de bestuurders van het windfonds zich dan alleen bezig hoeven te houden
met het bestedingsbeleid. Het windfonds kan door ieder type rechtspersoon worden beheerd
waarbij stichting, coöperatie, vereniging en B.V. de meest gangbare zijn (RVO, 2014). Een
windfonds verschilt met coöperatieve participatievormen doordat de burgers geen mede-eigenaar
worden van het windpark.
In Nederland en daarbuiten is er reeds ervaring met verschillende soorten windfondsen. In
windenergieprojecten anders dan windpark Krammer is een soortgelijk fonds opgezet vanuit de
filosofie dat vanuit de baten van een energieproject ook lasten gecompenseerd worden. In
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Nederland is bij een project in het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg, windpark
De Veenwieken, de doelstelling om een landschapsfonds op te richten. In de Nieuwsbrief
Windpark de Veenwieken staat over het landschapsfonds beschreven: “Het geld is bedoeld voor
investeringen in het gebied rond het windpark, om ervoor te zorgen dat het gebied ook in de
toekomst aantrekkelijk blijft om in te wonen en te ondernemen. Samen met bewoners en
belanghebbenden in het gebied wordt een goede bestemming gezocht voor het geld.” (Provincie
Overijssel & Gemeente Hardenberg, 2015). In België is bij het project Oost-Vlaanderen
Energielandschap, waarbij in het traject van Eeklo naar Maldegem twintig windmolens worden
geplaatst, een omgevingsfonds ingesteld. Het geld uit dit fonds wordt gebruikt om de
leefomgeving nabij de windmolens te verbeteren.
In het VK worden windfondsen (daar: community funds) bij windparken met regelmaat opgezet,
maar een standaard manier van opzetten of beheer van de fondsen is in dat land niet geregeld
(Bristow, Cowell & Munday, 2012). Ook is in de VK de maatschappelijke acceptatie
problematisch; opvallend gezien het feit dat er al sinds de halverwege jaren ’90 ervaring is met
windfondsen (Bristow, Cowell & Munday, 2012). De reden hiervoor is dat er weinig ervaring is
met windfondsen in combinatie met burgerinitiatieven, financiële participatie of participatie in
planning (Wolsink & Breukers, 2010).
Zoals hierboven is geschetst zijn er meerdere manieren waarop een windfonds vormgegeven kan
worden, waarbij factoren als de hoogte van de bijdrage, het doel van besteding of het beheer kan
variëren. Een windfonds is in Nederland een relatief nieuwe institutie welke vastgelegd is in de
Gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land (NWEA, 2014) met als doel draagvlak voor
windenergie te creëren. Uit onderzoek in de VK blijkt echter dat een windfonds geen garantie is
voor draagvlak bij de omwonenden (Bristow, Cowell & Munday, 2012). Een windfonds kan worden
gezien als een institutionele innovatie. Een institutionele innovatie is een overwogen verandering
van bestaande instituties en vindt plaats door het formaliseren van nieuwe werkwijzen en
discoursen (Demski & Salet, 2010). Veranderen van de overheersende percepties en instituties
zoals ten aanzien van windenergie vereist een zeer goed begrip van bestaande instituties die al
in de loop van de tijd zijn geëvolueerd (Demski & Salet, 2010). Financiële tegemoetkoming om
maatschappelijke acceptatie te bewerkstelligen kan zelfs de weerstand versterken indien de
oppositie de perceptie heeft dat de projectontwikkelaar de argumenten van de oppositie niet
serieus neemt (Hisschemöller et al., 2010, p. 294; Aitken, 2010; Cowell, Bristow & Munday, 2011).
Er is in het algemeen nog weinig onderzoek gedaan naar windfondsen in Nederland waardoor
het niet duidelijk is welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling en het functioneren van een
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windfonds in Nederland. Met de ontwikkeling van een windfonds wordt in dit voorliggende
onderzoek verstaan zowel de voorgeschiedenis die geleid heeft tot het windfonds, het
daadwekelijk opzetten van het windfonds en de veranderingen die het fonds nog heeft ondergaan
sinds het fonds is opgezet. Met het functioneren van het windfonds wordt bedoeld in hoeverre het
fonds tot tevredenheid van de planners van het windpark bijdraagt aan het maatschappelijk
draagvlak voor een windenergieproject. Als een projectontwikkelaar van duurzame energie
inzichten uit dit onderzoek gebruikt bij het opzetten van een windfonds, kan dat bijdragen aan de
maatschappelijke acceptatie van zijn project. Vanwege het beperkte maatschappelijk draagvlak
voor windenergie opwekking op land is deze studie naar de factoren die van invloed zijn op het
functioneren van een windfonds van belang om de doelstellingen uit het Energieakkoord te
behalen.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is projectontwikkelaars van toekomstige projecten in duurzame
energie waarbij een verdeling van de lusten en lasten een rol speelt inzicht te geven welke
factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van een windfonds en zijn functioneren.

1.3

Vraagstelling

De centrale vraag van deze scriptie luidt:
Welke factoren hebben invloed op de ontwikkeling en het functioneren van een windfonds?
Nadat het theoretisch perspectief beschreven is in het theoretisch kader volgt de uitwerking van
de hoofdvraag in deelvragen.

1.4

Relevantie van het onderzoek

Wetenschappelijke relevantie
Participatie in windenergie is een thema waar al veel onderzoek naar is gedaan (Jolivet &
Heiskanen, 2010; McLaren Loring, 2007; Langer, Decker & Menrad, 2017). Er is echter weinig
bekend over het van windfondsen in Nederland. Windfondsen zijn in Nederland landelijk in 2014
geïnstitutionaliseerd in de Gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land. In het VK is
reeds langere tijd ervaring met windfondsen opgedaan en er is daar ook onderzoek naar gedaan
(Aitken, 2010; Cowell, Bristow, & Munday, 2012; Kerr, Johnson & Weir, 2017). De bestaande
kennis over windfondsen in het VK is door dit onderzoek uitgebreid met kennis over windfondsen
in de Nederlandse context. Met dit onderzoek is sociaalwetenschappelijke kennis verkregen over
windfondsen op basis van kwalitatief onderzoek in de Nederlandse context. Een windfonds is een
institutionele innovatie en het is relevant te leren waar een innovatie vandaan komt, welke vorm
15

de innovatie krijgt en hoe de innovatie gaat functioneren vanwege dat institutionele veranderingen
tijdrovend en moeilijk kunnen zijn. Inzicht verkrijgen in factoren die van invloed zijn op de
ontwikkeling en het functioneren van een windfonds vergroot het begrip hoe in de praktijk een
institutionele verandering plaatsvindt.
Maatschappelijke relevantie
De maatschappelijke relevantie volgt uit het belang om duurzame energieopwekking op te
schalen zodat Nederland aan de klimaatdoelstellingen gaat voldoen. Zoals het er nu voor staat
worden de doelstellingen in het klimaatakkoord betreffende windenergie op land niet behaald. De
kans dat een omwonende een windpark accepteert is lager indien hij of zij geen direct zichtbaar
profijt heeft van het windpark. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de rol die een windfonds kan
hebben in de maatschappelijke acceptatie van windenergie bij toekomstige windparken.
Daarnaast zijn er in dit onderzoek meerdere factoren gevonden die van invloed zijn op het succes
van een windfonds en die door een projectontwikkelaar beïnvloed kunnen worden. Met de
resultaten van dit onderzoek kan een projectontwikkelaar in een vroeg stadium van de
planvorming een windpark sturing geven de processen die spelen rondom de ontwikkeling van
een windfonds, zoals de communicatie naar de omwonenden en media, het vormgeven van de
participatie of het definiëren van omwonenden. Indien een projectontwikkelaar inzichten uit dit
onderzoek gebruikt bij het opzetten van een (wind)fonds voor financiële tegemoetkoming ten
gunste van de omwonenden bij de ontwikkeling van duurzame energie kan dat een bijdrage
leveren aan de maatschappelijke acceptatie. Maatschappelijke acceptatie van windenergie is in
Nederland een factor die van invloed is in het wel of niet tot ontwikkeling komen van initiële
plannen van een windpark op land (Bosch, Dooper & Van Rijn, 2008). Resultaten van het
onderzoek zijn tevens relevant voor toekomstige projecten waarbij de ruimtelijke effecten van
duurzame energieopwekking beperkend zijn voor sociale acceptatie, bijvoorbeeld bij een
zonnepark.
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2

Methoden van onderzoek

In dit hoofdstuk wordt eerst het theoretisch kader beschreven. Vervolgens komen de deelvragen
en de onderzoekstrategie aan bod. Daarna wordt ingegaan op de selectie van de casus, wordt
beschreven hoe de resultaten verwerkt zijn en wordt de waarborging van de validiteit en
betrouwbaarheid toegelicht.

2.1

Theoretisch kader

Windparken ontstaan vanuit planvorming in een maatschappelijke context. De processen binnen
deze maatschappelijke context die leiden tot collectief bindende besluitvorming wordt hier gezien
als governance (Van Assche, Beunen & Duineveld, 2018). De planvorming is bij geen windpark
eenzelfde. Enerzijds komt dat door regionale verschillen in de maatschappelijke context.
Anderzijds is planvorming nooit hetzelfde omdat actoren en instituties betrokken bij de
planvorming aan een continue verandering onderhevig zijn (Beunen, Van Assche, & Duineveld,
2014). In planvorming rond de ontwikkeling van een windpark spelen opvattingen, ideeën, visies
en concepties van de actoren een belangrijke rol. Actoren kunnen in een coalitie van
gelijkgestemden hun eigen waarheden definiëren in hun gedeelde verhaal. De visie en het
verhaal van de coalitie die het meest succesvol is zal de meeste invloed uitoefenen en beslissend
zijn in het debat. Daarom is het van belang voor de analyse van windfondsen te weten welke
actoren de meeste macht hebben en welke coalities er worden gevormd, wat bepalend is voor de
vorming van een windfonds. Het vormingsproces van een windfonds is van invloed op het doel
ervan, de beoogde maatschappelijke acceptatie van het windpark. Actoren en instituties hebben
invloed op de planvorming en kunnen een lokaal, nationaal of internationaal karakter hebben. Met
de term lokale invloed wordt in dit onderzoek de actoren die direct betrokken bij het
besluitvormingsproces bedoeld tezamen met de instituties waar deze actoren van invloed op zijn.
Actoren
De term actor kan verwijzen naar een individu of een groep individuen die een bepaald doel
nastreven. Een actor kan zijn de overheid op zich een overheidsinstantie, een private
onderneming, een coöperatie, een maatschappelijke organisatie of burgers (al dan niet
georganiseerd). Organisaties zoals de overheid worden gekenmerkt door verschillende
interactieniveaus (Scharpf, 1997). Een organisatie kan handelen als een actor namens alle
individuen in de organisatie. Daarnaast is er interactie tussen de individuen onderling die
bijvoorbeeld bepalend is voor het handelen van de organisatie als geheel. Door interacties tussen
actoren worden discoursen gesterkt, verzwakt, gevormd of veranderd waardoor de
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machtsverhoudingen, instituties en de actoren zelf veranderd kunnen worden. In een
beleidsnetwerk vormen actoren coalities om hun doelen te bereiken, echter kunnen coalities ook
uiteenvallen indien er conflicten tussen actoren ontstaan. Actoren hebben in een beleidsnetwerk
een bepaalde vorm van kennis en macht die mede bepalend is welke coalities worden gevormd,
hierover meer in paragraaf 3.2. Expertkennis hoeft niet per se de overhand boven ’leken’ kennis
te hebben zoals is te zien in het maatschappelijke debat over klimaatverandering, waar experts
worstelen om leken te overtuigen van hun inzichten (Chowdhury, Haque & Drieger, 2012).
Instituties
Instituties zijn gestolde en behoorlijk stabiele resultaten van historische processen en vormen een
vast, collectief patroon van (informele en formele) regels waar actoren vervolgens naar handelen
(Driessen & Leroy, 2007; Hisschemöller, Eberg, Engels & Von Moltke, 2010). Beunen, Van
Assche en Duineveld (2014) definiëren governance als de coördinatie van collectief bindende
besluiten voor een gemeenschap. Deze coördinatie van besluiten vindt plaats binnen het kader
dat de instituties scheppen. Welk effect een institutie heeft op de collectief bindende besluiten
van een gemeenschap is afhankelijk van hun relatie met de ander geldende instituties en de
actoren binnen het beleidsnetwerk (Beunen, Van Assche & Duineveld, 2014). Instituties zorgen
voor organisatie en regulering in de samenleving, ze zijn kader scheppend. Instituties bieden
enerzijds mogelijkheden aan actoren, anderzijds leggen ze tegelijkertijd ook beperkingen op
(Meijerink & Van Tatenhove, 2007). Toegepast op governance verwijst institutionalisering onder
andere naar het tot stand komen van min of meer vaste patronen van interactie tussen actoren
of hoe beleidsprocessen zich min of meer volgens vaste regels ontwikkelen. Institutionele
veranderingen kosten doorzettingsvermogen en inspanning van diegene die de verandering wil
bewerkstelligen (Meijerink & Van Tatenhove, 2007).
Regels hebben een tijdelijk karakter, dit impliceert dat instituties ondanks hun stabiele karakter
aan verandering, afbraak en heropbouw onderhevig zijn. In dit onderzoek worden formele en
informele instituties onderscheiden. Van formele instituties wordt verwacht dat ze in een bepaalde
situatie acties of besluiten coördineren; vaak zijn dit de geschreven regels en wetten waar de
overheid sanctioneert bij overtreding (Beunen, Van Assche & Duineveld, 2014). Informele
instituties zijn sociaal gedeelde regels, meestal ongeschreven, die worden gemaakt,
gecommuniceerd en gehandhaafd buiten officieel gesanctioneerde kanalen (Helmke & Levitsky,
2004). Formele en informele instituties gaan in elkaar over onder invloed van andere instituties
en van actoren. Tevens kan het zijn dat voor de ene groep actoren een institutie formeel is terwijl
deze voor een ander groep actoren informeel.
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Afhankelijkheden
Bij governance worden in EGT (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014) verschillende
afhankelijkheden onderscheiden. In de context van pad-afhankelijkheid is voor de ontwikkeling
van het windfonds van belang op welke geschiedenis de ontwikkeling voortborduurt. In de context
van onderlinge afhankelijkheid is de ontwikkeling van het windfonds afhankelijk van de onderlinge
relaties tussen de verschillende elementen van governance (Beunen, Van Assche, & Duineveld,
2014). Zo is de ontwikkeling van stichting Windmolens AJP afhankelijk geweest van de
ontwikkeling van het windfonds, er is hier sprake van onderlinge afhankelijkheid. Met andere
woorden: er heeft co-evolutie plaatsgevonden van het windfonds en de stichting Windmolens
AJP. In de context van doelafhankelijkheid beïnvloeden toekomstvisies gevat in beleid,
planvorming of wetgeving de configuratie van actoren en instituties (Beunen, Van Assche, &
Duineveld, 2014). De planners van het windpark hebben met het opzetten van het windfonds een
doelafhankelijkheid gecreëerd voor de stichting Windmolens AJP, het functioneren van het
windpark.

Doelafhankelijkheden

kunnen

worden

gecreëerd

door

onder

andere

projectontwikkelaars of politieke bestuurders (Van Assche, Beunen & Duineveld, 2018). Hoe
sterker een toekomstvisie wordt gedeeld door actoren, hoe meer impact deze heeft op de
configuratie van actoren en instituties (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014).
Doelafhankelijkheden zijn van invloed op de ontwikkeling en het succes van het plan, realisatie
van een windpark, en zijn daarom in dit onderzoek interessant.
Macht, kennis en vertrouwen
In veel bestuurlijke debatten nemen sociale bewegingen, wetenschappers, staten, intellectuelen,
bezorgde burgers en allerlei andere actoren hun eigen discursieve plaats in door het construeren
en deconstrueren van de 'waarheid' (Carolan & Bell, 2003). Stellingname over antropogene
oorzaak van klimaatverandering is hier een voorbeeld van. Het deelnemen aan het bestuurlijk
debat en opkomen voor de eigen discursieve waarheid om iets als ‘waar’ of niet ‘waar’ te vestigen
impliceert een bepaalde vorm van macht vanwege de verschillende belangen van coalities van
actoren. Kennis wordt geproduceerd in discourses welke voortdurend in ontwikkeling zijn,
onderling concurreren en veranderen (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014). Kennis is
hierdoor afhankelijk van ervaringen die actoren opdoen en hoeft geen algemeen gedeelde realiteit
te zijn (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014, p.20).
Waarheid als discursief product van een coalitie van actoren is gebaseerd op de kennis die deze
actoren hebben (of juist niet hebben). Macht is niet gebonden aan één actor of een groep van
actoren, maar een aan verandering onderhevig krachtenveld tussen en binnen coalities van
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actoren op microniveau (Beunen, Van Assche, & Duineveld, 2014). Carolan en Bell (2003) stellen
dat waarheid en vertrouwen discursieve producten van macht zijn en niet los van elkaar gezien
kunnen worden; zonder vertrouwen bestaat er geen waarheid en vertrouwen komt voort uit een
gedeelde waarheid. Vertrouwen behelst het hebben van positieve verwachtingen van de intenties
of het gedrag van een ander, waardoor een bepaalde mate van kwetsbaarheid wordt
geaccepteerd (Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998). Zoals hierboven is beschreven ontstaat
kennis door ervaringen die iemand opdoet en ervaringen vormen hierdoor zijn of haar perspectief
op waarheid en zijn of haar vertrouwen in andere actoren of coalities van actoren.
Conceptueel model en deelvragen
De vorming en verandering van actoren, hun percepties en instituties in een specifieke context,
de casus Krammer, worden in dit onderzoek gebruikt voor het analyseren van de gevonden
resultaten uit het literatuuronderzoek. Een windfonds is een construct dat voortkomt vanuit de
geschiedenis van de opkomst van windparken en heeft een bepaalde pad-afhankelijkheid.
Daarnaast wordt een windfonds opgezet om omwonenden meer belang te geven bij de realisatie
van een windpark en heeft een windfonds een bepaalde doelafhankelijkheid. Hoe een windfonds
eruit komt te zien hangt van de verschillende actoren en instituties die bij de ontwikkeling
betrokken zijn af, en heeft hiermee een bepaalde onderlinge afhankelijkheid. Inzicht in de
verschillende afhankelijkheden geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling
en het functioneren van een windfonds. De verschillende afhankelijkheden zijn van invloed op de
co-evolutie van het Windfonds Krammer en de stichting AJP, vanuit deze optiek is het
conceptueel model opgesteld zoals is weergegeven in figuur 1.
Naast de centrale vraag genoemd in paragraaf 1.3 zijn de volgende drie deelvragen opgesteld
die beantwoord worden door inzichtelijk te maken welke instituties, actoren en discoursen er
spelen, en welke rol deze gespeeld hebben in de ontwikkeling of functioneren van het windfonds.
1. Welke pad-afhankelijkheden spelen een rol bij de ontwikkeling en functioneren van een
windfonds?
2. Welke onderlinge afhankelijkheden spelen een rol bij de ontwikkeling en functioneren van een
windfonds?
3. Welke doelafhankelijkheden spelen een rol bij de ontwikkeling en functioneren van een
windfonds?
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Figuur 1: conceptueel model

2.2

Onderzoeksstrategie

Het onderzoek is exploratief van aard vanwege dat er nog geen onderzoek naar windfondsen in
Nederland is uitgevoerd. Gezien het feit dat windfondsen zich in een specifieke context
ontwikkelen en daarin functioneren is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Kwalitatief
onderzoek is beschrijvend van aard. In het onderzoek is eerst een literatuurstudie naar
windfondsen gedaan, zodat een beeld gevormd kon worden welke factoren van invloed zijn bij de
ontwikkeling en functioneren van een windfonds. Bij de literatuurstudie is met name gebruikt
gemaakt van onderzoek naar financiële compensatie in het VK. Daarna is het windfonds Krammer
onderzocht waarbij eerst de actoren en de institutionele Nederlandse context met betrekking tot
de ontwikkeling van een windfonds wordt beschreven. De casestudy richt zich vervolgens op de
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verschillende ervaringen die actoren hebben gehad bij de ontwikkeling en het functioneren van
een windfonds en de betekenis die ze hieraan geven. Hierbij is gebruikt gemaakt van diepteinterviews die helpen inzichtelijk te maken welke ervaringen van betrokken actoren een rol
hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de windfondsen bij windpark Krammer. Daarna zijn de
gevonden resultaten gevisualiseerd en geanalyseerd met behulp van de deelvragen zoals
beschreven in het theoretisch kader. Vervolgens zijn op basis van de analyse conclusies
getrokken en is de discussie opgesteld waarin een reflectie gegeven wordt op het onderzoek en
het gekozen theoretisch perspectief. Tot slot zijn aanbevelingen geformuleerd.

2.3

Selectie onderzoekseenheden

Er is literatuuronderzoek gedaan naar de ontwikkeling en het functioneren van windfondsen in
het VK. In het VK zijn windfondsen reeds onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek
(Aitken, 2010; Cowell, Bristow & Munday, 2011; Bristow, Cowell & Munday, 2012; Kerr, Johnson
& Weir, 2017). Vanwege het feit dat er nog niet veel bekend is over de ontwikkeling en het
functioneren van een windfonds in Nederland, is het van belang om inzicht te krijgen in de wijze
waarop hoe een windfonds in de praktijk is ontstaan. Het is belangrijk dat de casus aansluit bij
het doel van het onderzoek, te weten het inzichtelijk maken van factoren die van invloed zijn op
de ontwikkeling en het functioneren van een windfonds. Hiervoor is het van belang dat het
windfonds van de geselecteerde casus reeds uit de ontwikkelfase is en dat het fonds functioneert
zoals gedefinieerd in de probleemanalyse. Door de oprichting van de windfondsen bij windpark
Krammer is de maatschappelijke acceptatie van het windpark gegroeid gezien het terugtrekken
van acht zienswijzen en het veranderen van de identiteit van de actiegroep tegen het windpark
naar een beheersstichting van het windfonds. Een ander criterium van het aansluiten van de
casus bij het doel van het onderzoek is de toegankelijkheid van informatie. Hiervoor is bij selectie
van de casus windpark Krammer is een kort vooronderzoek gedaan via Google en Google
Scholar naar openbaarheid van documenten en media artikelen. Het laatste criteria dat heeft
meegewogen in de selectie van windpark Krammer zijn de afstand tot de casus en de
bereisbaarheid voor de auteur, met als doelstelling om zijn CO2 voetafdruk in het onderzoek zo
laag mogelijk te houden. Vanwege deze doelstelling is ook een deel van de interviews telefonisch
gehouden in plaats van face-to-face. Naast literatuuronderzoek, onderzoek naar media artikelen
en interviews is er tevens een observatie ter plaatse gedaan om een beeld te krijgen van het
windpark Krammer. Kanttekening hierbij is dat de visuele beleving van een windmolens normatief
is (zie paragraaf 3.1). De foto’s zijn in november 2018 gemaakt door de auteur van dit onderzoek
en zijn opgenomen in bijlage 4.
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Voor onderzoek naar Windfonds Krammer is eerst een inventarisatie gemaakt van betrokken
actoren alvorens ze werden geïnterviewd. De selectie van actoren welke betrokken zijn in het
besluitvormingsproces is gedaan door op internet organisaties en overheden op te zoeken die
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en beheer van het windfonds Krammer. Aan de
geïnterviewden is tevens gevraagd of zij nog mensen of documenten kennen die van waarde
kunnen zijn voor de beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek.
Andere onderzoekseenheden zijn media, literatuur en beleidsdocumentatie welke met behulp van
Lexis Nexis, Google Scholar en Google gezocht zijn. De gevonden resultaten zijn eerst
kortstondig gescreend of ze van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Van relevante
wetenschappelijke artikelen zijn de auteurs opgezocht met Google en is er gekeken naar het
aantal keer dat aan een artikel is gerefereerd.

2.4

Interview

De methode van diepte-interview is gebruikt bij de actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van het windfonds Krammer waarbij als basis de centrale onderzoeksvraag wordt gebruikt. Bij
deze vorm van interviewen ligt de inhoud van het interview niet van tevoren vast en is de eigen
inbreng van de respondent maximaal (Verschuren & Doorewaard, 2015). Hier is voor gekozen
omdat het onderzoek exploratief van aard is en er met diepte-interview zo min mogelijk beperkt
wordt in de antwoorden. Hierdoor kan er gemakkelijker informatie naar boven komen waar de
interviewer zelf niet aan heeft gedacht. In het onderzoeksrapport zijn de interviews weergegeven
met de letter I en een nummer als referentie. Hieronder is weergegeven welke interviews
gehouden zijn (op referentienummer). In bijlage 5 zijn de uitgewerkte verslagen van de interviews
toegevoegd. Bijlage 5 is enkel beschikbaar voor de examinatoren van de auteur.
Er zijn interviews gehouden met de volgende organisaties:
I1 : Louis Engelbert. Organisatie: Provincie Zeeland. Datum: 06-11-2018
I2 : Erik Moerland & Frank van Gennip. Organisatie: Stichting Windmolens Nee, stichting
Windmolens AJP. Datum: 07-11-2018
I3 : Arjan Verweij. Organisatie: Rijkswaterstaat. Datum: 25-09-2018
I4 : Marco Spaans. Organisatie: Zeeuwind. Datum: 10-09-2018
I5 : Marije Arah. Organisatie: NWEA. Datum: 08-11-2018 (telefonisch)
I6 : Rob Rietveld. Organisatie: NLOVW. Datum: 01-11-2018 (telefonisch)
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I7 : Peter Hoek. Organisatie: Gemeente Tholen, Wethouder. Datum: 23-09-2018
I8 : Henk Gravenstein. Organisatie: Stichting Windfonds Krammer, voorzitter. Datum: 07-11-2018
I9 : Adrie Kom. Organisatie: Dorpsraad Oude-Tonge, voorzitter. Datum : 09-11-2018 (telefonisch)

2.5

Verwerking en analyse van resultaten

De resultaten zoals gevonden in de media en de interviews zijn met behulp van het
softwareprogramma NVivo gestructureerd. Alle teksten zijn aandachtig gelezen en opgedeeld in
kleine delen die, indien ze relevante teksten bevatten, voorzien worden van een term die de
inhoud van het fragment beschrijft. Vervolgens zijn de termen gegroepeerd en gesorteerd met
behulp van de onderzoekoptiek, zodat de teksten eenvoudig konden worden geïntegreerd in de
beschrijving van de casus windpark Krammer. Naar aanleiding van de bevindingen van casus
Krammer heeft er aanvullend literatuuronderzoek plaatsgevonden, er is iteratief te werk gegaan.
Analyse van de gevonden resultaten heeft plaatsgevonden vanuit de gestelde deelvragen.

2.6

Betrouwbaarheid en validiteit

De kwaliteit van onderzoek wordt onder anderen bepaald door de betrouwbaarheid en validiteit.
Betrouwbaarheid heeft betrekking op beïnvloeding van de waarnemingen door toevallige of niet
systematische fouten. Om de betrouwbaarheid van de interviews te verhogen zijn de
uitgeschreven interviews voor publicatie met de respondent gedeeld met de vraag of er
misinterpretaties, fouten of onvolledigheden in staan. De uitkomsten van de interviews kunnen
afhankelijk zijn van actuele ontwikkelingen die een rol kunnen spelen in de visie van de
respondent. Tevens kan de wijze waarop het interview gehouden wordt van invloed zijn op de
uitkomst van het interview. Mede doordat gekozen is voor het diepte-interview is de beïnvloeding
van de geïnterviewde zo gering mogelijk gehouden.
Er is eerst een literatuurstudie gedaan waarbij veelal kwantitatieve studies als bron zijn gebruikt.
Kwalitatief onderzoek geeft een diepgang die met kwantitatief onderzoek niet altijd bereikt kan
worden, omdat de respondenten informatie kunnen aanleveren waaraan de onderzoeker in eerste
plaats nog niet aan heeft gedacht. Bij exploratief kwalitatief onderzoek is interne validiteit niet van
toepassing, echter bij een casestudy zal juist de externe validiteit onder druk staan (Verschuren
& Doorewaard, 2015). Door grootschalige kwantitatieve studies uit het literatuuronderzoek te
vergelijken met de bevindingen van windpark Krammer wordt de externe validiteit van het
onderzoek verhoogd.
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3

Literatuurstudie

In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van relevante wetenschappelijke literatuur met
betrekking tot de ontwikkeling en het functioneren van een windfonds. Vanwege dat er beperkt
onderzoek naar de Nederlandse context in relatie tot windfondsen is gevonden is er in dit
hoofdstuk met name gebruik gemaakt van internationale onderzoeken. Er wordt eerst beschreven
hoe omwonenden worden gedefinieerd en hoe deze, wat belangrijk wordt gevonden en op welke
manieren ervaringen, verwachtingen, normen en visies een rol spelen.

3.1

Ervaringen, verwachtingen, normen en visies

Verwachtingen die mensen hebben ten aanzien van anderen en hun handelen kunnen
voortkomen uit sociale normen en ervaringen (Levine et al., 2000). Walker, Devine-Wright en
Barnett (2014) hebben grootschalig onderzoek uitgevoerd naar publieke betrokkenheid bij
duurzame energieprojecten waarbij ze tien casestudies hebben geanalyseerd. In hun onderzoek
onderscheiden Walker, Devine-Wright en Barnett (2014) vier verschillende vormen van
verwachtingen die lokale omwonenden kunnen hebben ten aanzien van een project in
hernieuwbare energieopwekking. Ten eerste onderscheidden Walker, Devine-Wright en Barnett
(2014) verwachtingen over de vorm van het windpark en de impact die het daardoor heeft op zijn
omgeving. De omgeving waarin het windpark ontwikkeld wordt is hierbij van invloed bijvoorbeeld
doordat de locatie waar het windpark gepland is een bepaalde natuurwaarde heeft of dat er reeds
windmolens in de buurt staan (Wolsink, 2000). Cowell, Bristow, & Munday (2011) hebben in het
VK geconcludeerd dat tegenstanders van windturbines vinden dat windenergiebedrijven 'hun
omgeving' exploiteren, terwijl de winst naar elders stroomt. In de VK benadrukt de centrale
overheid dat de financiële tegemoetkomingen "geen compensatie" zijn (DECC, 2014), vanwege
dat er geen wettelijke dwang bestaat (wat kan worden afgeleid uit het woord compensatie). De
lokale overheid graag praten over 'compensatie voor de gemeenschap' om aan te geven dat
betalingen een vergoeding zijn voor de impact van een windpark (Aberdeenshire Council, 2016).
Ten tweede onderscheidden Walker, Devine-Wright en Barnett (2014) verwachtingen over de
projectontwikkelaar welke min of meer ontwikkeld wordt door hoe de ontwikkelaar reeds bekend
staat en het bedrijfsprofiel van de ontwikkelaar met de bijbehorende associaties. Het creëren van
een netwerk van actoren rond de ontwikkeling van een windpark en windfonds is gemakkelijker
naarmate een initiatiefnemer meer geïntegreerd is en goed bekend staat in het gebied waar ze
een windpark willen realiseren (Jobert, Laborgne & Mimler, 2007). Goedkoop & Devine-Wright
(2016) vonden in het VK dat de eerste pogingen tot implementatie van windfondsen lastig bleken
te zijn vanwege gebrek aan vertrouwen tussen de ontwikkelaars en de omwonenden. Het valt te
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verwachten dat een lokale burgercoöperatie als projectontwikkelaar sneller het vertrouwen wint
dan een niet lokaal bedrijf. Walker, Russel en Kurz (2017) stellen dat er bij omwonenden vaak
sprake is van cynisme ten opzichte van de onderliggende motieven van ontwikkelaars om
financiële tegemoetkoming te verstrekken. In het VK is in meerdere onderzoeken (Aitken, 2010;
Cass, Walker & Devine-Wright, 2010) geconcludeerd dat financiële tegemoetkoming van
projectontwikkelaars in windenergie door de lokale gemeenschap gezien wordt als een poging tot
omkoping. Walker, Russel en Kurz (2017) hebben gevonden dat indien de financiële
tegemoetkoming van projectontwikkelaars in windenergie meer geïnstitutionaliseerd is, er minder
sprake is van een visie van “omkoping” en dat dan vanwege het verhogen van de perceptie van
persoonlijk en collectief voordeel van het windpark er juist een positief effect is op de acceptatie
van het windpark.
Ten derde onderscheidden Walker, Devine-Wright en Barnett (2014) verwachtingen van het
proces waarmee een project ontwikkeld wordt. Walker, Devine-Wright en Barnett (2014) stellen
dat deze verwachting gevormd wordt door de eigen norm van de omwonende -wat eerlijk en
rechtvaardig is-, en wat door de omwonende als realistisch wordt beschouwd, in de
besluitvorming, communicatie, transparantie en participatie. Cass, Walker en Devine-Wright
(2010) zien een opgave voor ontwikkelaars in het hoe en wanneer ze over financiële
tegemoetkoming moeten communiceren en vorm moeten geven. In het VK is er een
overheidsadvies om financiële tegemoetkoming vroeg in het planningsproces aan de orde te laten
komen, echter dit blijkt lastig omdat de projectontwikkelaars lijken te geloven dat het publiek
financiële tegemoetkoming zal interpreteren als 'omkoping' (Cass, Walker en Devine-Wright,
2010). Cowell, Bristow, & Munday (2011) stellen, met oog op de beperkte macht van lokale
gemeenschappen om windprojecten tegen te houden, dat financiële tegemoetkoming gezien
moet worden als een sociale verplichting in plaats van dat het een vrije keuze van de
projectontwikkelaars is.
Ten vierde noemen Walker, Devine-Wright en Barnett (2014) de verwachting van omwonenden
in wat een eerlijk deel van de opbrengsten zou zijn voor de gemeenschap die ook de lasten draagt
van een windpark. Aitken (2010) stelt dat institutionalisering van de financiële tegemoetkoming
duidelijkheid schept, vroege communicatie door de projectontwikkelaar stimuleert en de kans
vermindert dat de omwonenden de maatregelen als omkoping zien.
De vier soorten verwachtingen (Walker, Devine-Wright & Barnett, 2014) vormen samen met de
waarneming van een omwonende de ervaren distributieve en procedurele gerechtigheid. De
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distributieve en procedurele gerechtigheid worden gedefinieerd als (Sovacool & Bworkin, 2014;
Wolsink, 2007):
1.

Distributieve gerechtigheid, waarbij naast de gelijkwaardige verspreiding van kansen en

risico’s ook een eerlijke verdeling van lasten en baten nagestreefd dient te worden.
2.

Procedurele gerechtigheid, waarbij gelijkwaardige toegang tot het besluitvormingsproces

voor alle betrokken actoren nagestreefd wordt.
De waargenomen distributieve gerechtigheid en de waargenomen procedurele gerechtigheid
beïnvloeden de burgeracceptatie van duurzame energieprojecten (Huijts, Molin & Steg, 2011;
Aitken, 2010). Onder de externaliteiten van een windpark vallen de impact op flora en fauna, en
de visuele en geluidsaspecten van het windpark. De visuele impact en de geluidsimpact van een
windpark die ervaren wordt door een omwonende zijn normatief en onder andere afhankelijk van
de waargenomen procedurele gerechtigheid (Wolsink, 2007). Sovacool & Bworkin (2014) stellen
dat externaliteiten van energiesystemen gecompenseerd kunnen worden met een ‘environmental
bonding system’. Kosten van externaliteiten kunnen verrekend worden met de energieprijs of door
milieubelastingen (Sovacool & Bworkin, 2014). Het instellen van een wind- of omgevingsfonds
wordt gedaan om externaliteiten te verrekenen. Aspecten van distributieve gerechtigheid zijn
bijvoorbeeld de plaatsing van de turbines, hoogte van de financiële tegemoetkoming door de
ontwikkelaars, de duur van de compensatie of de vraag wie in aanmerking komt voor
tegemoetkoming. Liebe, Bartczak en Meyerhoff (2017) hebben in een studie naar Duitse en
Poolse windparken gevonden dat burgers voorkeur geven aan kleinere windparken en dat ze een
lager acceptatieniveau voor windparken hebben indien er in hun regio naar verhouding meer
windparken zijn dan in andere regio’s. Cowell, Bristow, & Munday (2011) stellen dat op basis van
distributieve gerechtigheid het pakket aan financiële maatregelen samengesteld moet worden.
Aspecten van procedurele gerechtigheid zijn participatie in het (ruimtelijk)besluitvormingsproces,
participatie in milieu- en sociale impact assessments, mogelijkheid tot arbitrage, toegang tot
informatie voorafgaand aan een besluit en financiële transparantie (Sovacool & Bworkin, 2014).
Aitken (2010) stelt dat indien de initiële waargenomen procedurele en distributieve gerechtigheid
negatief zijn dit voor langere tijd het vertrouwen in financiële tegemoetkoming kan beïnvloeden:
“Crucially perceptions of fairness were also inextricably linked to judgements relating to
the trustworthiness of the developers. As such, initial suspicions that the developers would
not act in the community’s best interests led individuals to view decision-making processes
concerning the development to be unfair. From the earliest stages the community benefits
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package was perceived as representing a bribe and this sense of unfairness – or lack of
trust – continued to influence perceptions of the community benefits package even after it
had become a reality” (Aitken, 2010, p. 6074)

3.2

Machtsverhoudingen

Dalby en Mackenzie (1997) stellen dat lokale gemeenschappen niet noodzakelijkerwijs bestaan
in een reeds vooraf gegeven vorm op het moment dat een ontwikkeling gestart wordt, maar eerder
dat ze gevormd worden door de oppositie tegen een voorgestelde ontwikkeling. Omgevingen en
gemeenschappen veranderen door politieke plannen en controverses tussen de verschillende
actoren hierbij zoals te vinden zijn bij de ontwikkeling van een windpark. Omwonenden kunnen
zichzelf groeperen en actief oppositie gaan voeren tegen de komst van een windpark. Of ze zich
gaan groeperen en oppositie gaan voeren, en in welke mate ze dat doen is afhankelijk van hun
eerdere ervaringen, hun kennis en in hoeverre ze bij machte zijn. Of de oppositie erin slaagt om
het windpark tegen te houden is hiervan afhankelijk (Bell, Gray & Haggett, 2005). Dalby en
Mackenzie (1997) stellen dat een gemeenschap een specifieke lokale identiteit kan ontwikkelen
als onderdeel van de campagne tegen een ‘externe’ ontwikkeling die wordt opgevat als een
bedreiging voor hun omgeving. Liebe, Bartczak en Meyerhoff (2017) stellen dat regionale
identiteit van de omwonenden kan leiden tot de wens om "direct" te profiteren van een windpark
in de eigen regio en dat dit van invloed is op de acceptatie van het windpark.
Een projectontwikkelaar van windenergie heeft de macht om te definiëren welke omwonenden in
aanmerking komen voor financiële tegemoetkoming. Hassan (2005) en Bristow, Cowell en
Munday (2012) stellen dat “de omwonenden” van windparken als zijnde een gemeenschap die
gedefinieerd kan worden op basis van geografische locatie of op basis van belangen.
Gemeenschappen gedefinieerd op basis van een bepaalde geografische locatie kunnen
meerdere en diverse gemeenschappen van belangen omvatten (Bristow, Cowell & Munday,
2012). Visuele impact van windturbines is afhankelijk van de observant, de windmolen en van het
type landschap, en is de dominante factor waarom omwonenden zich ertegen verzetten (Wolsink,
2007). Het definiëren van de groep omwonenden die in aanmerking komt voor vergoeding uit het
windfonds omdat ze impact hebben van het windpark is een normatieve aangelegenheid (Bristow,
Cowell & Munday, 2012). Zo kan een ontwikkelaar een andere visie hebben op impact als een
omwonende en tevens kunnen de visies op de impact van een windpark ook per omwonende
verschillen.
Een projectontwikkelaar van windenergie heeft tevens de macht om te bepalen welke personen
betrokken worden bij de participatie in de vorming en het beheer van een windfonds. Armeni
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(2016) stelt dat het bij participatie in financiële tegemoetkoming van belang is om erachter te
komen welke belangen er spelen en in hoeverre personen die zorgen hebben over plannen voor
een windpark betrokken kunnen en willen worden bij het ontwerp van het pakket van financiële
maatregelen. Ondanks dat omwonenden kunnen participeren in het planningsproces is het naast
het vinden van geschikte personen tevens van belang dat participatie ook daadwerkelijk invloed
heeft op de ontwikkeling van het windfonds (Armeni, 2016). Zowel de keuze welke personen
betrokken worden bij participatie als in hoeverre de participatie van betekenis is hebben invloed
op de waargenomen procedurele gerechtigheid. Zo accepteren burgers een windpark sneller
wanneer zij de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces
(Liebe, Bartczak & Meyerhoff, 2017) vanwege dat het vertrouwen in de projectontwikkelaar wordt
vergroot (Liu, Bouman, Perlaviciute & Steg, 2019).
Machtsverhoudingen tussen de verschillende actoren beïnvloeden de waargenomen procedurele
eerlijkheid (Van Dijke, De Cremer & Mayer, 2010) en zijn een fundamenteel bepalende factor hoe
het pakket aan maatregelen van financiële tegemoetkoming wordt samengesteld (Kerr, Johnson
& Weir, 2017). Machtsverhoudingen kunnen zeer ongelijk zijn zoals bij onderhandelingen tussen
een multinationaal energiebedrijf en een plattelandsgemeenschap. Door publieke aandacht in de
media kunnen machtsverhoudingen echter relatief snel wijzigen indien de publieke opinie zich
tegen het bedrijf richt (Kerr, Johnson & Weir, 2017) en er reputatieschade dreigt te ontstaan.

3.3

Besluit literatuuronderzoek

Hieronder worden de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en het functioneren van een
windfonds gevonden uit de literatuur kort samengevat. De analyse van de gevonden resultaten
uit de literatuur met behulp van de deelvragen vindt plaats in hoofdstuk 5.
Het doel van een windfonds is door een eerlijkere verdeling van de lusten en lasten de
maatschappelijke acceptatie van een windpark te verhogen. Deze acceptatie wordt beïnvloed
door de waargenomen distributieve en procedurele eerlijkheid, welke afhankelijk zijn van het
vertrouwen dat omwonenden hebben. Zoals in het theoretisch kader is gesteld behelst
vertrouwen het hebben van positieve verwachtingen van de intenties of het gedrag van een ander.
Verwachtingen kunnen voortkomen uit sociale normen en ervaringen. Machtsverhoudingen
tussen voor- en tegenstanders van een windpark beïnvloeden de waargenomen procedurele
eerlijkheid en zijn bepalend in hoe het pakket aan maatregelen van financiële tegemoetkoming
wordt samengesteld. Machtsverhoudingen kunnen door publieke aandacht in de media snel
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verschuiven. Een projectontwikkelaar kan beter communiceren met de omwonenden en de media
indien deze bekend is met de lokale context.
De onderliggende motivatie van een projectontwikkelaar en zijn ruimte om in financiële
tegemoetkoming te voorzien kan divers zijn en zijn van invloed op de hoeveelheid geld dat een
projectontwikkelaar beschikbaar kan en wil stellen voor een windfonds. In het algemeen kan
gezegd worden dat het wel of niet verplicht zijn van het pakket aan financiële maatregelen
bepalend is voor hoe het pakket wordt samengesteld (Kerr, Johnson & Weir, 2017). Indien het
verplicht is moet een projectontwikkelaar een financiële tegemoetkoming te geven, waarbij de
hoogte van betaling en de opname van bepaalde verplichte aspecten variabelen zijn (Kerr,
Johnson & Weir, 2017).
Een lastig stap die gezet moet worden bij de ontwikkeling van een windfonds is definiëren wie de
omwonenden zijn die financiële tegemoetkoming krijgen. Welke omwonenden gedefinieerd zijn
en op welke manier ze gedefinieerd zijn hebben invloed op het vertrouwen dat de omwonenden
hebben in de projectontwikkelaar. Hoe het windfonds is opgezet en wie er deelneemt aan het
bestuur ervan kan van invloed kan zijn op het draagvlak van de lokale bevolking. Tegenstand bij
windparken kan zich uiten in actief oppositie voeren tegen het windpark. Of omwonenden ze zich
gaan groeperen en oppositie gaan voeren, en in welke mate ze dat doen is afhankelijk van hun
eerdere ervaringen, hun kennis en in hoeverre ze bij machte hiervoor zijn.
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4

Casus windfonds Krammer

In dit hoofdstuk wordt eerst in paragraaf 4.1 ingegaan op de Nederlandse context waarin
windfonds Krammer tot ontwikkeling is gekomen. Dit wordt gedaan door het geven van een korte
beschrijving van het type actoren dat belang heeft bij de besluitvorming rondom een windpark.
Vervolgens worden er enkele institutionele aspecten van windfondsen in Nederland beschreven:
hoe windfondsen zijn ingebed in de gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land (NWEA,
2014), rechtsvormen van windfondsen en financiële aspecten zoals subsidies en de openbare
aanbestedingsplicht.
Daarna worden in paragraaf 4.2 op chronologische wijze de ontwikkeling van windpark Krammer
en bijbehorende windfondsen beschreven. Tot slot wordt er in paragraaf 4.3 ingegaan op het
functioneren van de windfondsen.

4.1

Nederlandse context: actoren en institutionele aspecten

De ontwikkeling van het windfonds Krammer kan niet los gezien worden van de Nederlandse
context waarin deze ontwikkeling plaats heeft gevonden. Er bestaat een onderlinge
afhankelijkheid tussen de actoren, de instituties en de windfondsen bij windpark Krammer.

4.1.1 Actoren in het ontwikkelproces van windenergie
In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de soorten actoren welke een rol spelen
bij de totstandkoming van een windfonds in Nederland.
Initiatiefnemers
In de periode voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt waren de grote energiebedrijven
naast ontwikkelaar van energieopwekking tevens eigenaar van het elektriciteitsnet. Hierdoor
waren de grote energiebedrijven bevoordeeld bij het ontwikkelen van een windpark ten opzichte
van andere spelers op de markt. In deze periode is de ontwikkeling van windenergie in Nederland
achtergebleven ten opzichte van het VK, Denemarken en Duitsland. Na de liberalisering van de
elektriciteitsmarkt in Nederland, in het begin van de 21e eeuw, zijn het voornamelijk de kleine
investeerders geweest die in windenergie hebben geïnvesteerd. Agterbosch en Breukers (2008)
noemen twee reden waarom energiebedrijven achterblijven bij windenergieontwikkeling,
enerzijds hun beperkte intrinsieke motivatie om duurzame energie te ontwikkelen, anderzijds is
er sprake van gebrek aan ervaring om op lokaal niveau te opereren. Er is de laatste jaren een
sterke opmars te zien van coöperaties, echter hun totale bijdrage aan duurzame energie is
beperkt en maar enkele coöperaties hebben de kennis en kunde in huis om grote
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energieprojecten zoals windpark Krammer te ontwikkelen (Elzenga & Schwencke, 2015). De
windcoöperaties hebben als doelen verduurzaming en versterking van lokale economie en
gemeenschap (Elzenga & Schwencke, 2015). De doelstelling van een projectontwikkelaar in
windenergie is afhankelijk van zijn aard. De projectontwikkelaars zijn onder te verdelen in vier
groepen met ieder hun eigen doelstelling, zie tabel 1.
Tabel 1: Initiatiefnemers en doelstelling
Initiatiefnemer

Voornaamste doelstelling

Kleine investeerders waaronder boeren

Neveninkomsten genereren

Reeds gevestigde energiebedrijven

Winst genereren uit productie, import en
verkoop van energie

Coöperatieve verenigingen

Verduurzaming en versterking van lokale
economie en gemeenschap

Nieuwe onafhankelijke windenergie

Winst genereren uit de exploitatie en

projectontwikkelaars

ontwikkeling van windparken.

Bronnen: (Elzenga & Schwencke, 2015; Agterbosch, Glasbergen & Vermeulen (2007)

Kerr, Johnson en Weir (2017) stellen dat de belangrijkste doelstelling van projectontwikkelaars in
windenergie het ontwikkelen van rendabele projecten is. Hoe hoog een project moet renderen is
afhankelijk van de doelstelling van de projectontwikkelaar en is van invloed op de financiële ruimte
die overblijft voor tegemoetkoming aan de omwonenden (Kerr, Johnson & Weir, 2017). De
onderliggende motivatie om in financiële tegemoetkoming te voorzien kan divers zijn. Een
financiële tegemoetkoming aan de omwonenden kan bijvoorbeeld vereist zijn om toegang te
krijgen tot een beoogd perceel of kan deel uitmaken van een risicobeheerstrategie om de publieke
oppositie te verminderen of om besluitvormers rond een specifiek project te beïnvloeden (Kerr,
Johnson & Weir, 2017). Tevens kan de motivatie om financieel tegemoet te komen voor de
ontwikkelaar op ethische gronden gestoeld zijn.
Politieke bestuurders
Afhankelijk van de grootte van het windpark zijn er verschillende bevoegde gezagen in Nederland
die betrokken zijn bij de Omgevingsvergunningverlening, zie tabel 2.
Tabel 2: Grootte windpark en bevoegde gezagen
Windpark

< 5 MW

5 – 100 MW

> 100 MW

Plan

De gemeenteraad is

Provinciale staten zijn

De ministers van EZK en

bevoegd om het

bevoegd om het

BZK zijn bevoegd om het
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bestemmingsplan

inpassingsplan vast te

inpassingsplan vast te

vast te stellen.

stellen.

stellen.

GS zijn bevoegd om de

Burgemeester en

Vergunning Burgemeester en
wethouders zijn

omgevingsvergunningen wethouders van de

bevoegd om de

te verlenen.

gemeente waarin het

omgevingsvergunning

windpark ligt, zijn bevoegd

te verlenen.

om de omgevingsvergunning te verlenen.

Coördinatie De gemeenteraad

Uitgangspunt is dat de

Uitgangspunt is dat de

kan besluiten om de

provinciale coördinatie-

Rijkscoördinatieregeling

gemeentelijke

regeling wordt

wordt toegepast. De minister

coördinatieregeling

toegepast. GS kunnen

van EZK kan besluiten die

toe te passen.

besluiten die regeling

regeling niet toe te passen

niet toe te passen en de

en de provincie aan te

gemeente te wijzen als

wijzen als bevoegd gezag.

bevoegd gezag.
Bron: Procedures voor Windenergie (RVO, 2019)

In de Crisis- en Herstelwet (CHW) uit 2010 is opgenomen dat de provincies gehoor moeten geven
aan het verzoek van een initiatiefnemer om een instellingplan op te stellen, of bij grotere
windenergieprojecten (> 100 MW) dat het Rijk op verzoek van een initiatiefnemer een
rijksinpassingsplan opstelt. Beleid uit inpassingsplannen dient te worden doorgevoerd in
inpassingsplannen (provincie) of bestemmingsplannen (gemeente) van lagere overheden, die
hierdoor voor dit deel van hun inpassingsplan of bestemmingsplan worden uitgesloten van het
maken van eigen beleid. De CHW is ingevoerd om geplande projecten te voorzien van kortere
procedures met als belangrijk element het inperken van bezwaar- en beroepsprocedures. Bij
bezwaar moet een omwonende of een (natuur)organisatie zich direct richten tot de Raad van
State. De CHW gaat op in de Omgevingswet welke in 2021 in werking treedt. Voor de CHW was
de invloed van de lokale politiek oorzaak van het mislukken van de meeste projecten tijdens het
lokale politieke debat voorafgaand aan de feitelijke vergunningsprocedure (Agterbosch &
Breukers, 2008), voor projecten die niet via een inpassingsplan lopen geldt dit nog steeds.
Andere bevoegde gezagen kunnen ook betrokken zijn in de procedures, zoals een waterschap
of Rijkswaterstaat, indien naast een Omgevingsvergunning andere vergunningen ook nodig zijn.
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Andere vergunningen die naast een Omgevingsvergunning een rol spelen zijn bijvoorbeeld een
watervergunning, een Natuurbeschermingswetvergunning of een Flora- en faunawet ontheffing.
De ontwikkelaar heeft de verantwoordelijkheid dat alle vergunningen voor het windpark verkregen
worden. De gemeente moet ervoor zorgen dat de omgeving wordt betrokken en voldoende
mogelijkheden krijgt om in te spreken door bijvoorbeeld eerst een structuurvisie vast te stellen
(RVO, 2019). Indien percelen waar een windpark beoogd wordt gemeenschapsbezit is, dan
kunnen de betrokken overheden de financiële tegemoetkoming in de huur verwerken. Anderzijds
kunnen

projectontwikkelaars

een

pakket

aan

financiële

maatregelen

toezeggen

om

besluitvormers te beïnvloeden of zijn ze noodzakelijk om de gebruiksrechten van het land te
verkrijgen (Kerr, Johnson & Weir, 2017). Indien politieke bestuurders vanaf het eerste begin bij
de planning van een windpark samenwerking in plaats van confrontatie zoeken met de
omwonenden in het planningsproces, dan is er een grotere kans dat het windpark geaccepteerd
wordt (Bell, Gray & Haggett, 2005). Bell, Gray en Haggett (2005) wijzen erop dat de manier
waarop politieke bestuurders omgaan met burgers, bijvoorbeeld met het wel of niet in een vroeg
stadium van het planningsproces van een windpark verstrekken van informatie, van invloed is op
de acceptatie van een windpark.
Omwonenden
In 2017 waren er in Nederland ongeveer 150 actiegroepen en belangenorganisaties van
omwonenden van windmolens (Windenergie in Nederland, 2020). Omwonenden van windparken
en actiegroepen tegen windparken zijn in Nederland georganiseerd in de Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windturbines (NLVOW). Uit de literatuurstudie in hoofdstuk 3 blijkt dat het
definiëren van de omwonenden op verschillende manieren kan worden gedaan en de
waargenomen procedurele gerechtigheid kan beïnvloeden. In de Gedragscode Acceptatie en
Participatie Wind op Land (2016) is de term omwonende niet concreet gedefinieerd. In deze
gedragscode wordt de term belanghebbende gedefinieerd als zijnde “Iemand die in de omgeving
van een (potentieel) windproject woont of organisaties die in de omgeving van een (potentieel)
windproject een rechtstreeks aantoonbaar belang hebben” (NWEA, 2016, p.3). In de
Gedragscode Wind op Land van de NLVOW (2014, p.7) wordt een omwonende gedefinieerd als
“de eigenaar of hoofdbewoner van een woning gelegen binnen een afstand van twee kilometer
van een (gepland) windpark”.
Bij een grootschalig onderzoek van Bosch, Dooper en Van Rijn (2008) naar knelpunten waarop
initiatieven in windenergie stranden is onderzoek gedaan naar de redenen waarom burgers tegen
windmolens zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat burgers in Nederland onder andere de onderstaande
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redenen hebben om tegen de komst van windmolens in hun omgeving te zijn (Bosch, Dooper &
Van Rijn, 2008):
•

Er is angst voor bewezen impact van windmolens op de omgeving zoals horizonvervuiling,
geluidshinder en hinder voor de natuur.

•

Er is angst voor waardedaling van de huizen in de omgeving van de windmolens.

•

Er

is

angst

voor

niet

bewezen

impact

van

windmolens

op de

omgeving

elektromagnetische straling en laag frequent geluid.
•

De burgers vinden ander technologische oplossingen voor de opwekking van duurzame
energie beter.

•

De burgers vinden de locatie waar een windpark moet komen niet geschikt.

•

Een bekende Nederlander of vermeende autoriteit is tegen windenergie.

Indien burgers die tegen de komst van windmolens dit publiekelijk kenbaar maken kan dat invloed
hebben op de raadsleden in een gemeente (Bosch, Dooper & Van Rijn, 2008).
Belangenorganisaties
Er zijn verschillende soorten belangenorganisaties van invloed op de ontwikkeling en het
functioneren van windfondsen. Enerzijds zijn natuur- en milieuorganisaties betrokken bij de
totstandkoming van een windpark en hebben in de overleggen invloed op compenserende
natuurmaatregelen. Anderzijds zijn er secondaire belangenorganisaties zoals de NWEA welke
invloed

hebben

op

de

institutionalisering

van

windfondsen.

Grote

internationale

milieuorganisaties zoals Greenpeace en WWF windenergie ondersteunen zonder voorwaarden
windenergie, echter andere natuurbeschermingsorganisaties zoals de Vogelbescherming,
provinciale milieufederaties en de Waddenvereniging zijn onder voorwaarden positief
(Agterbosch & Breukers, 2008). Ze ondersteunen windprojecten zolang deze voldoen aan hun
criteria met betrekking tot landschap, natuur en vogelbescherming.

4.1.2 Institutionele aspecten van windfondsen in Nederland
De Gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land (NWEA, 2014) is opgesteld door de
producenten van windenergie en geeft richting aan de grootte, de vorm en de wijze van de
financiële tegemoetkoming. Deze gedragscode is hiermee van invloed op de ontwikkeling van
windfondsen in Nederland. Daarnaast zijn er verschillende rechtsvormen waarin een windfonds
kan worden opgezet. De rechtsvorm die wordt gekozen is van invloed op het functioneren van
een windfonds. Voor de ontwikkeling van een windfonds is tevens van belang hoeveel financiële

35

ruimte een projectontwikkelaar heeft voor compensatie, verschillende financiële aspecten die dat
beïnvloeden worden in deze paragraaf besproken.
Windfondsen in de gedragscode NWEA
Het formaliseren van de regels betreffende financiële tegemoetkoming bij windparken, waaronder
windfondsen, vond op landelijk niveau in 2014 plaats door de totstandkoming van de
Gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land van de Nederlandse Windenergie
Associatie (NWEA). De NWEA heeft samen met natuur- en milieuorganisaties de gedragscode
in 2014 vastgesteld en in 2016 herzien. De herziene versie van 2016 heet Gedragscode
Acceptatie en Participatie Wind op Land (NWEA, 2016). De gedragscode bepaalt dat er afspraken
over financiële participatie worden vastgelegd, waarbij gesteld wordt dat initiatiefnemers een
bedrag van 0,40–0,50 € per MWh beschikbaar moeten stellen (NWEA, 2016). Deze gedragscode
geeft echter niet aan welke afspraken gemaakt moeten worden. De Nederlandse Vereniging
Omwonenden Windenergie (NLVOW, 2014), was aanvankelijk betrokken bij de totstandkoming,
maar heeft de gedragscode niet ondertekend vanwege dat ze de gedragscode van NWEA en de
natuur- en milieuorganisaties niet ver genoeg vinden gaan. Als reactie heeft NLVOW een eigen
gedragscode opgezet die wel expliciet noemt welke financiële en organisatorische maatregelen
genomen dienen te worden.
Naast de financiële tegemoetkoming werd ook een vroegtijdige communicatie met en
(plan)participatie van omwonenden geformaliseerd in de gedragscode. Volgens Arah, betrokken
geweest bij de totstandkoming van de gedragscode, kwam de gedagscode tot stand om een
eerlijkere verdeling van lusten en lasten te verkrijgen:
“In 2012 merkten we dat steeds meer provincies en gemeenten wilden dat de producenten
van windenergie geld terug naar de omgeving wilden laten vloeien en er een eerlijkere
verdeling van de lusten en lasten kwam voor de omgeving. De gedachte van provincies
en gemeenten was dat er veel weerstand kwam door een oneerlijke verdeling… …Elke
gemeente en provincie vroeg toen ook andere dingen aan de projectontwikkelaar om
financiële middelen voor de omgeving beschikbaar te stellen, van groenfondsen en
landschapsfondsen tot aan fondsen om een zwembad open te houden. We wilden dit met
de gedragscode voorkomen. Tevens wilden we uitspraken doen over de betrokkenheid:
hoe moet dit worden georganiseerd, wanneer en met wie?” (I5).
Hoe de financiële participatie in herziene versie van 2016 is opgenomen in de gedragscode van
de NWEA (2016) staat in het volgend kader. Het kader geeft inzicht in de regels die de NWEA
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aan haar eigen leden oplegt. Hierdoor is een goed beeld te vormen hoe de institutionalisering in
de gedragscode invloed heeft op de ontwikkeling van toekomstige windfondsen.
“IV. Financiële participatie
Voor versterking van acceptatie en participatie stellen initiatiefnemers een bovenwettelijk bedrag1
beschikbaar. Voor de besteding wordt mede uitgegaan van de uitkomsten van een dialoog met
de omgeving, zoals die ook zijn vertaald in een participatieplan. Als indicatie van de financiële
ruimte voor deze bijdrage houdt de windsector een richtbedrag van 0,40 tot 0,50 euro/MWh aan.
Deze financiële participatie kan op diverse manieren worden ingevuld: gebiedsfonds, korting op
energierekening, uitgiften van obligaties, deelname via coöperatie etc. Dit wordt in overleg tussen
initiatiefnemers en omgeving bepaald.
Dit bedrag van 0,40 tot 0,50 euro/MWh is de norm waartoe de sector zichzelf verplicht en waar
alleen in overleg met de omgeving van afgeweken kan worden; bijvoorbeeld in ruil voor een
geheel andere toezegging. Door vanaf het begin helder te zijn over het bedrag, wordt
tegemoetgekomen aan de wens om direct vanaf het begin bekend te maken hoeveel geld er
beschikbaar is voor participatie (uitgaande van een specifiek aantal molens). Dit geeft de
omgeving duidelijkheid.
Initiatiefnemers in de windsector hebben verschillende vormen van financiële participatie
ontwikkeld. De initiatiefnemer en de omgeving maken in het participatieplan afspraken over de
vorm van participatie voor een specifiek project. Te denken valt aan de volgende vormen:
● Mede-eigenaarschap: Individuele burgers en/of omwonenden kunnen met eigendom en
zeggenschap financieel deelnemen in een windpark. Dit kan op basis van een windvereniging of
coöperatie, of door middel van het bouwen van een molen die toekomt aan de lokale
gemeenschap.
● Financiële deelneming: Financiële deelneming is het risicodragend deelnemen in het
windproject, bijvoorbeeld met aandelen of obligaties of ander financieel voordeel. De wijze
waarop dit kan, wordt tijdig kenbaar gemaakt. De vorm van financiële deelneming is verschillend
per project. Per project zijn de doelgroep en haar wensen anders en wordt er maatwerk geleverd.
● Lokaal fonds: Onderdeel van de afspraken kan een bijdrage aan een lokaal fonds zijn. Voor het
beheer van een dergelijk fonds wordt een onafhankelijk bestuur benoemd (met bijvoorbeeld
1

Met bovenwettelijk bedrag wordt bedoeld dat het geld dat de initiatiefnemers beschikbaar stellen niet wettelijk
verplicht is.
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vertegenwoordigers van de omwonenden, gemeente/provincie, milieufederatie en eventueel
exploitant) dat ervoor zorgdraagt dat de middelen uit het fonds ten goede komen aan de nabije
omgeving van het project. Dit fonds kan ook worden ingezet voor bovenwettelijke maatregelen of
maatregelen bovenop de vergunning voor stilstand of terugschakelen van de windturbines als dit
een expliciete wens is van de omgeving.
● Omwonendenregeling: Een lokale regeling gericht op direct omwonenden in een bepaalde
straal van de windturbines. Het kan gaan om het aanbieden van groene stroom met korting,
korting op de energierekening of een andere financiële vergoeding.
De initiatiefnemer bepaalt na overleg met de omgeving welke vormen van participatie het meest
geschikt zijn voor een specifiek project.”
Citaat uit de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land, NWEA (2016)

Zoals in het kader hierboven is te lezen, wordt in de gedragscode Acceptatie & Participatie
Windenergie op Land (NWEA, 2016) de omwonendenregeling en het lokaal fonds als aparte
eenheden benoemd. Bij windpark Krammer werd de omwonendenregeling in de vorm van een
fonds afgesproken, van waaruit zonnepanelen bij Anna Jacobapolder zijn gelegd. Een ander
interessant gegeven uit deze gedragscode is het advies dat stilstand of terugschakelen van de
windturbines tevens uit de fondsen worden betaald, waardoor er in deze gevallen minder geld
resteert voor financiële tegemoetkoming aan omwonenden. Windturbines worden bijvoorbeeld bij
windpark Krammer stilgezet als er bepaalde soorten vogels worden gedetecteerd.
De gedragscode van NWEA is niet bindend, aldus de toenmalige Minister van EZ, dhr. Kamp:
“Het bindend maken van de gedragscode is niet zinvol. De waarde van een gedragscode
is er nu juist in gelegen dat de ondertekende partijen zich eraan houden, omdat zij het nut
en het belang van de eigen afspraken inzien” (Kamp, 2014).
Warners, voormalig voorzitter van de NWEA, geeft aan dat (financiële)participatie niet vast gelegd
zou moeten worden in de gedragscode:
“Keuzes die worden gemaakt bij het betrekken van de omgeving of de vorm van
participatie die wordt gekozen als de turbine er eenmaal staat, zijn ook afhankelijk van de
dialoog met de omgeving: hoe willen omwonenden betrokken worden. Dat zal overal
anders zijn en kun je niet vastleggen in regels” (Windenergie-nieuws, 2014).
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Rietveld, directeur van NLVOW, geeft aan de gedragscode van NWEA en de totstandkoming
ervan graag anders had gezien:
“De gedragscode van de NWEA is niet gezamenlijk met de NLVOW opgesteld, wij zijn
hier nauwelijks bij betrokken. Dit was wel gevraagd vanuit de aangenomen Motie Mulder
c.s. over de gedragscode zoals neergelegd in het Energieakkoord. De gedragscode van
de NWEA is volledig voor en door de producenten geschreven, waarbij de keuze van
invulling van de maatregelen vanuit de gedragscode voor 100% bij de producenten ligt.
De gedragscode die als tegenhanger geschreven is door de NLVOW ziet de invulling van
de maatregelen voor 60% bij de overheden en voor 40% bij de producenten bij het
realiseren van windenergieproject. De NWEA zag de NLVOW meer als actiegroep in
plaats van belangenvereniging en heeft voor zijn gedragscode de regels voor zichzelf
opgesteld zonder dat hier ander partijen bij betrokken zijn” (I6) (Motie Mulder c.s.:
Kamerstuk 33 612, nr. 31).
Waar de overheid en de producenten juist pleiten voor niet bindende regels, zijn het juist de
burgers (hier verenigd in de NLVOW) die liever bindende regelgeving zien. In het VK zijn
projectontwikkelaars niet verplicht om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan de
omwonenden van een windpark. Het gebrek aan regels in het VK betreffende omtrent financiële
tegemoetkoming heeft in het VK geleid tot een situatie waarin ontwikkelaars aarzelend zijn om in
een vroeg stadium informatie te delen (Armeni, 2016) en te overleggen over het pakket van
financiële maatregelen dat ze voor ogen hebben bij een project (Aitken, 2010). In het VK stelt de
overheid dat reguleren van tegemoetkoming door projectontwikkelaars van windparken innovatie
kan belemmeren en dat regulatie het minder waarschijnlijk maakt dat het aangeboden pakket de
lokale prioriteiten weerspiegelt (DBEIS, 2018). In het algemeen kan gezegd worden dat het wel
of niet verplicht zijn van het pakket aan financiële maatregelen bepalend is voor hoe het pakket
wordt samengesteld (Kerr, Johnson & Weir, 2017). Indien het verplicht is moet een
projectontwikkelaar een financiële tegemoetkoming te geven, waarbij de hoogte van betaling en
de opname van bepaalde verplichte aspecten variabelen zijn (Kerr, Johnson & Weir, 2017).
Rietveld stelt dat de NLVOW nauwelijks betrokken was met de totstandkoming van de
gedragscode van de NWEA (I6), echter volgens Arah is de NLVOW wel betrokken geweest bij de
totstandkoming van de gedragscode van de NWEA. Arah (I5) stelt de NWEA juist niet betrokken
is bij de totstandkoming van de gedragscode van de NLVOW. De NLVOW en de NWEA hebben
beiden een ander perspectief over de gedragscode, waardoor de onderlinge samenwerking om
tot een gezamenlijk gedragen gedragscode te komen in een vroeg stadium is gestrand.
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Arah (I5) stelt dat er onderscheid is tussen de leden van de NWEA met betrekking tot de hoogte
van de financiële tegemoetkoming die ze beschikbaar willen stellen. Tevens ervaren leden de
financiële tegemoetkoming lastig in te vullen vanwege fiscale aspecten omdat de financiële
tegemoetkoming boven wettig is (I5). Doordat fiscale aspecten buiten de gedragscode zijn
gehouden moeten de projectontwikkelaars bij een project zelf afspraken maken met de fiscus
omtrent de financiële tegemoetkoming aan de omwonenden (I5). Indien deze financiële
tegemoetkoming wettelijk geregeld wordt, dan zijn individuele afspraken met de fiscus niet meer
nodig.
Rechtsvormen van windfondsen
Deze paragraaf is voor een groot deel gebaseerd op het onderzoek “Juridische aspecten
Windfonds” dat AT Osborne (2014) heeft uitgevoerd voor RVO Nederland.
Verschillende rechtsvormen waarin men een windfonds kan vormgeven zijn een stichting,
vereniging of een besloten vennootschap. Hieronder in tabel 3 zijn de verschillende vormen in
een overzicht geplaatst.
Tabel 3: Verschillende rechtsvormen windfonds
Stichting
Bestuursvorm Geen leden, wel een

Vereniging

BV

Leden (met stemrecht),

Bestuur voor dagelijkse

bestuur. Mogelijk om een gekozen bestuur en

leiding en aandeelhouders.

Raad van Toezicht te

algemene vergadering

Zeggenschap ligt bij de

vormen.

moeten bestaan/

aandeelhouders.

gehouden worden.
Mogelijk om een Raad
van Toezicht te vormen.
Fiscaal

Uitkering

Fiscale afspraken

Fiscale afspraken

Niet mogelijk om een ANBI

mogelijk middels ANBI-

mogelijk middels ANBI-

status te verkrijgen.

status, afhankelijk van

status, afhankelijk van

het doel van de stichting

het doel van de

en besteding van de

vereniging en besteding

middelen.

van de middelen.

Geen uitkering aan

Geen winstuitkering aan

Het is mogelijk de

oprichters of bestuur.

leden. Indien ANBI

omwonenden door

Indien ANBI status mag

status mag er geen

aandelen te laten
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er geen particulier of

particulier of individueel

participeren in de bv,

individueel belang

belang worden gediend.

waardoor zij zeggenschap

worden gediend.

hebben over de besteding
van de inkomsten.

Bron: Juridische aspecten Windfonds, AT Osborne (2014)

AT Osborne (2014) stelt dat een stichting de meest gangbare rechtsvorm is om een fonds in vorm
te geven vanwege dat een stichting het makkelijkst de gelden kan beheren. Daarnaast bestaat
de mogelijkheid de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan te laten merken,
wat fiscale voordelen met zich meebrengt, waarvoor de stichting in de statuten zijn doelstellingen
van algemeen nut moet omschrijven in haar statuten. AT Osborne (2014) stelt:
“In de statuten moet duidelijk omschreven zijn wat onder ‘lokale doelen en activiteiten’
wordt verstaan. In eerste plaats kan gedacht worden aan de afbakening van het begrip
‘lokaal’. In tweede plaats kan gedacht worden aan de afbakening tussen particulier en
lokaal belang. Het is goed de omwonenden te betrekken bij het definiëren van ‘lokale
doelen en activiteiten’.”
Het is bij de oprichting van een windfonds van belang om omwonenden te betrekken bij de
oprichting van het windfonds en het beschrijven van de statuten. Stichtingen en verenigingen
kunnen een ANBI-status verkrijgen indien ze zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen
belang, geen winstoogmerk hebben en de beloning voor bestuurders beperkt wordt tot een
onkostenvergoeding en vacatiegelden niet hoger dan de vergoeding die is opgenomen in artikel
2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Per situatie moet door de
belastinginspecteur worden beoordeeld of het windfonds voor de ANBI-status in aanmerking
komt. Indien het windfonds geen ANBI-status heeft kunnen zowel de afdracht aan het windfonds,
als schenkingen uit het windfonds aangemerkt worden als een schenking waarover
schenkbelasting moet worden afgedragen. Donateurs van een ANBI-stichting mogen hun giften
aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het bestuur van de stichting kan bestaan uit de initiatiefnemer (of een persoon namens de
initiatiefnemer), omwonenden of lokale overheid. De keuze wie er deelneemt aan het bestuur van
een windfonds kan van invloed kan zijn op het draagvlak van de lokale bevolking. AT Osborne
(2014) stelt dat deelname van de projectontwikkelaar in het bestuur kan leiden tot aantasting van
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het draagvlak van de lokale bevolking. Deelname door een lokale overheid kan leiden tot
belangenverstrengeling en vanuit oogpunt van burgerparticipatie wellicht ook onwenselijk.
De gemeente kan een initiatiefnemer niet verplichten een financiële bijdrage af te dragen aan een
windfonds. Indien een initiatiefnemer bereid is te investeren in een windfonds en een
overeenkomst heeft gesloten met andere partijen zoals een gemeente, natuurorganisatie of
verenigde omwonenden, dan is deze ook juridisch verplicht deze overeenkomst na te leven. AT
Osborne (2014) stelt ook dat de gemeente het windfonds zou kunnen voorzien van financiële
middelen bijvoorbeeld uit de exploitatie van de grond waar de windmolens op staan, uit de WOZopbrengsten of uit de algemene middelen. Andere partijen kunnen ook participeren in het
windfonds bijvoorbeeld omdat ze eigenaar van de grond zijn waarop de windmolens staan. Bij
windpark Krammer participeert Wisse Wind in het windfonds voor de wijdere omgeving.
SDE subsidies
De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) is de opvolger van de Ministeriële
regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). SDE is geregeld in het Besluit Stimulering
Duurzame

Energieproductie,

de

Algemene

Uitvoeringsregeling

Stimulering

Duurzame

Energieproductie en de Regeling aanwijzing Categorieën Duurzame Energieproductie.
De SDE-regeling ging in op 1 januari 2008 en was bedoeld voor zowel particulieren als bedrijven.
Bij de invoering bleek de interesse in de subsidie vele malen groter dan waarvan tevoren door de
overheid van uit was gegaan, waarop besloten werd de subsidie op de aanschaf van
zonnepanelen en zonneboilers af te schaffen. De SDE-subsidieregeling werd in 2011 gewijzigd
naar SDE+. De SDE+-regeling is in 2019 in omvang het grootste financiële stimuleringsinstrument
voor duurzame energie (KEV, 2019). SDE+ is niet bedoeld voor particulieren en wordt
gefinancierd uit een opslag op de energierekening. Vanaf 2020 is de subsidie verbreedt en komt
de nadruk te liggen op reductie van CO2-uitstoot in plaats van opwekking van duurzame energie
(RVO, z.d.). Hierdoor komen meer soorten technieken in aanmerking voor subsidie, zoals CCS
en de productie van groene waterstof. De SDE-regeling stimuleert geen natuurinclusieve
meekoppelkansen zoals proteïnerijke zeewierteelt bij een windpark, waardoor de locatie van het
windpark wellicht niet optimaal gekozen wordt voor natuurbescherming en natuurontwikkeling
(Pleijte, Beunen & During, 2016). Het wel of niet benutten van natuurinclusieve meekoppelkansen
kan van invloed zijn op de financiële ruimte die een projectontwikkelaar beschikbaar heeft voor
tegemoetkoming aan omwonenden. Meervoudig ruimtegebruik kan tevens ervoor zorgen dat
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meerdere actoren profiteren van de aanleg van het windpark dat op zich weer van invloed kan
zijn op de maatschappelijke acceptatie het windpark.
Openbare aanbestedingsplicht
In het VK is er al sinds de jaren ’90 ervaring met openbare aanbestedingen, waarbij in eerste
instantie door slechte uitvoering geen goede resultaten werden behaald (Lewis & Wiser, 2005).
Door openbare aanbesteding kan er druk komen te staan op de financiële middelen die een
projectontwikkelaar kan of wil beschikbaar stellen. In Nederland kan door nieuwe regelgeving
omtrent openbare aanbesteding van grond bij toekomstige windenergieprojecten de financiële
tegemoetkoming aan de burgers onder druk komen te staan. Het gaat hierbij om de Regeling van
de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr.
2017-0000633622, houdende bepalingen omtrent het materieelbeheer en privaatrechtelijk
beheer van onroerende zaken van het Rijk (Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017), waar
in artikel 10 lid 5 is besloten dat voor het (tijdelijk) verlenen van een gebruiksrecht, erfpacht- en
opstalrecht met betrekking tot onroerende zaken van de Staat aan derden een openbare
aanbiedingsplicht geldt. Deze regeling is op 1 januari 2018 ingegaan en kan gevolgen hebben
voor de ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten. Verweij (I3) die betrokken is bij de
totstandkoming van windpark Krammer vanuit Rijkswaterstaat ziet hier een mogelijk effect op de
ruimte voor financiële tegemoetkoming bij windparken:
“De werkwijze zoals bij Windpark Krammer is gebeurd, dat de initiatiefnemer een perceel
zelf op het oog heeft en dan één op één in onderhandeling gaat met RWS mag niet meer.
Er is nu dus geen sprake meer van een vaste prijs, waardoor de opbrengsten zouden
kunnen dalen en een financiële onzekerheid gevormd wordt. Misschien dat dit effect zal
hebben op de marges en zo op de middelen die vrijgemaakt worden voor compensatie.
Windpark Krammer BV heeft rechten voor de grond voor de komende 20 jaar, maar na
die 20 jaar zal de grond dus opnieuw openbaar aangeboden worden…. Dit geeft voor
RWS wel een beetje worsteling hoe we daar mee om moeten gaan, als één partij veel
voorwerk doet, dan zou al zijn werk voor niets geweest kunnen zijn als de gronduitgifte
naar een andere partij gaat” (I3).
Engelbert (I1) geeft ook aan dat de openbare aanbiedingsplicht ontwikkelen van een windpark op
staatsgronden lastiger maakt:
“Het Rijksvastgoedbedrijf heeft veel toplocaties voor windenergie, echter wil deze
tegenwoordig alleen uitgeven via openbare aanbesteding. Bij de Oosterscheldekering
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wilden we nog meer molens laten plaatsen door ontwikkelaar, deze had al een heel
traject gelopen, echter toen wilde het Rijksvastgoedbedrijf niet de gronden uitgeven aan
de ontwikkelaar” (I1).
Zoals eerder is gesteld is de financiële ruimte die een projectontwikkelaar heeft voor financiële
tegemoetkoming van invloed op het pakket aan maatregelen. De hoogte van de financiële
tegemoetkoming kan op basis van een uitvoerige kostenbatenanalyse van het windpark gesteld
worden of op basis van een deskundig oordeel over wat een eerlijk bedrag is (Kerr, Johnson &
Weir, 2017). Daarnaast kan bij ethische motieven de hoogte van de financiële tegemoetkoming
een toewijzing zijn van een intern bedrijfsbudget dat beschikbaar wordt gesteld voor dergelijke
activiteiten (Kerr, Johnson & Weir, 2017).

4.2

Ontwikkeling van het windfonds Krammer

Windpark Krammer is een windpark in Zeeland dat op 15 mei 2019 werd geopend. Het park
bestaat uit 34 turbines van het type Enercon 115 met een totaal vermogen van 102 MW. Zoals te
zien is in bijlage 1 (kaart van windpark Krammer en de omgeving) ligt het windpark op en rond de
Krammersluizen, welke een onderdeel zijn van de Philipsdam. Het windpark is ontwikkeld door
de coöperaties Zeewind en Deltawind, met in totaal 4000 leden in de provincie Zeeland en het
eiland Goeree-Overflakkee. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het windfonds Krammer
onderzocht en beschreven. Om inzicht te krijgen waarom het windfonds Krammer in haar huidige
vorm tot ontwikkeling is gekomen, is het van belang om te starten met onderzoek naar de
ontwikkeling van het windpark Krammer en de coöperaties die de initiatiefnemers van het
windpark zijn. Het windfonds is ontstaan vanuit een specifieke geschiedenis die mede bepalend
is voor de ontwikkeling van het fonds, de ontwikkeling van het windfonds heeft een padafhankelijkheid.
Windpark Krammer is ontwikkeld door de coöperatieve verenigingen Deltawind en Zeeuwind. De
eerste coöperatieve verenigingen voor ontwikkeling van duurzame energie kwamen in de jaren
’80 op. Het aantal coöperaties groeide in het begin van de jaren negentig uit tot 25 en ze
exploiteerden een klein aantal lokale windturbines. De coöperaties Zeeuwind en Deltawind zijn in
het begin van de ’90 jaren opgericht. De coöperaties Deltawind en Zeeuwind zijn gevestigde en
ervaren energiecoöperaties, hebben enkele betaalde personeelsleden in dienst en zijn in de loop
der jaren steeds professioneler zijn geworden. Deltawind en Zeeuwind ontwikkelen en exploiteren
meerdere projecten al dan wel in samenwerking met commerciële partijen. Sinds 2008 zijn er
gesprekken tussen de coöperaties Deltawind (2200 leden) en Zeeuwind (2400 leden) en diverse
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bevoegde gezagen geweest waaronder de gemeente over een windpark op de Krammersluizen
(Provincie Zeeland, 22 maart 2016). De Krammersluizen waren door de provincie Zeeland nog
niet aangewezen als concentratiegebied van windenergie, echter vanwege dat er relatief veel
wind staat en er weinig bewoning is (I4). Vanwege dat het windpark Krammer groter is dan 100
MW valt de gehele procedure onder de Rijkscoördinatieregeling (kader 1).
De procedure die wordt aangeduid als de Rijkscoördinatieregeling is geregeld in artikel 3.35,
eerste lid, WRO en omvat een inpassingsplan, een ruimtelijk besluit van de rijksoverheid op basis
van artikel 3.28 WRO, en de gecoördineerde voorbereiding door de rijksoverheid van de voor een
project benodigde (overige) besluiten zoals omgevingsvergunningen voor het bouwen,
waterwetvergunningen en ontheffingen op grond van de Flora‐ en faunawet. De gemeenteraden,
respectievelijk Provinciale Staten zijn, ingevolge artikel 3.28, vijfde lid, Wet ruimtelijke ordening
vanaf het moment waarop het ontwerp van het rijksinpassingsplan ter inzage is gelegd, niet langer
bevoegd tot vaststelling van een bestemmingsplan respectievelijk provinciaal inpassingsplan voor
de gronden waarop het rijksinpassingsplan betrekking heeft.
De gronden waarop de initiatiefnemers het windpark willen realiseren zijn juridisch‐planologisch
geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Schouwen‐Duiveland van
2009. De gronden zijn binnen het bestemmingsplan aangewezen voor natuur en
waterstaatswerken. De geprojecteerde netaansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk
doorsnijdt de bestemmingsplannen Buitengebied Middelharnis en Buitengebied Oostflakkee,
beiden zijn van 2012. De gronden waarop het tracé voor de netaansluiting is voorzien, zijn
hoofdzakelijk bestemd voor agrarische doeleinden (al dan niet met landschapswaarden). De
hierboven benoemde bestemmingsplannen voorzien niet in een passende juridisch‐
planologische regeling om het windpark en de bijbehorende netaansluiting mogelijk te maken.
Het rijksinpassingsplan van windpark Krammer (2014) voorziet in een nieuwe juridisch‐
planologische regeling, die de bouw van het windpark en de aanleg van de 150 kV‐verbinding toe
staat. Het rijksinpassingsplan (2014) stelt basis van artikel 6.1 WRO dat aan degene die in de
vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak
schade lijdt of zal lijden als gevolg van het inpassingsplan, wordt tegemoetgekomen door de
rijksoverheid, wanneer de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te
blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Hierbij wordt
niet beschreven wat eronder redelijkerwijs wordt verstaan.
Samengevoegde citaten uit het Rijksinpassingsplan windpark Krammer (2014)

45

Voor de onderbouwing van het rijksinpassingsplan is een milieueffectrapportage (MER) nodig
waarvan de procedure geregeld is in de Wet Milieubeheer (kader 2).
“De wet kent drie soorten verplichtingen als het gaat om een MER-procedure. Het doorlopen van
de MER-procedure is alleen verplicht voor in de wet aangewezen projecten (ook wel “projectMER” genoemd) en voor in de wet aangewezen plannen. In dat laatste geval wordt gesproken
van een “planMER”. Tot slot kent de wet een “beoordelingsplicht”. In dat laatste geval wordt geen
MER-procedure doorlopen, maar enkel volstaan met een beoordeling of er bijzondere
omstandigheden bestaan die het doorlopen van een MER-procedure alsnog noodzakelijk maken.
Is dat het geval, of kiest de initiatiefnemer daar zelf voor, dan moet alsnog een MER-procedure
worden doorlopen. Wanneer een initiatief mogelijk effecten heeft in een natuurgebied dat deel
uitmaakt van het Europese netwerk van natuurgebieden (zogenaamd “Natura 2000-gebied”), is
een planMER hoe dan ook verplicht. De MER-procedure wordt in dat geval gekoppeld aan de
procedure voor een (ruimtelijk) plan.”
Citaat uit MER windpark Krammer (RHO Adviseurs, 2014)
Voor windpark Krammer zijn het planMER en het projectMER samengevoegd in een uitgebreide
MER-procedure. Het bevoegd gezag met betrekking tot de MER-procedure van windpark
Krammer zijn de ministers van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
en van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beroep en bezwaar wordt bij een
rijksinpassingsplan in één zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
behandeld. De uitvoeringsbesluiten en de verantwoordelijkheid hiervoor blijven bij hetzelfde
bevoegd gezag als wanneer het project niet door het Rijk gecoördineerd zou zijn. Dit betekent
dat de uitgifte van vergunningen en ontheffingen door de lagere overheden is gedaan. De
uitgebreide procedure van het MER en instellingsplan van windpark Krammer bestond uit de
volgende stappen:
1. Mededeling door initiatiefnemer aan bevoegd gezag en openbare kennisgeving.
2. Adviseurs en betrokken overheidsinstanties zijn geraadpleegd over reikwijdte en
detailniveau.
3. Zienswijzen zijn ingediend bij het bevoegd gezag over reikwijdte en detailniveau.
4. Commissie MER heeft advies gegeven over reikwijdte en detailniveau.
5. Advies van bevoegd gezag over reikwijdte en detailniveau (bij project).
6. Het milieueffectrapport is opgesteld en openbaar gemaakt.
7. Zienswijzen op het milieueffectrapport zijn ingediend.
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8. Toetsingsadvies door Commissie MER
9. Het Rijksinpassingsplan en besluiten zijn goedgekeurd inclusief motivering en bekend
gemaakt.
Door de initiatiefnemers de mededeling aan het bevoegd gezag en de openbare kennisgeving
gestart. De coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben hun plannen voor een windpark rondom
de Krammersluizen op 21 oktober 2010 gepresenteerd in het gemeentehuis van SchouwenDuiveland en is er een persbericht geplaatst in de media (Omroep Zeeland, 2010). De presentatie
werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de gemeenten Schouwen-Duiveland, Tholen en
Oostflakkee, Rijkswaterstaat, het ministerie van VROM en de provincie Zeeland. Frank van
Gennip en Erik Moerland, inwoners van Anna Jacobapolder en oprichters van stichting
Windmolens NEE hoorden “ergens in 2011” van de plannen van windpark Krammer (I2).
Communicatie over de plannen van een eerder windpark, windpark Wisse Wind, was niet goed
ervaren door Van Gennip en Moerland:
“…dat was ondanks dat het wel voldeed aan de regelgeving volgens ons bestuurlijk gezien
niet fair gelopen. In de aanloop was de vergunningsaanvraag wel gepubliceerd van Wisse
Wind, echter als burger mis je snel een bekendmaking. Er is niet actief contact gezocht
met de omwonenden” (I2, en beaamd in I4 en I5).
Peter Hoek, wethouder van gemeente Tholen, stelt:
“Het park van Wisse Wind, nabij Anna Jacobapolder gaf voorafgaand maar ook vooral na
realisatie erg veel weerstand. Daar was de basishouding van de omwonenden van
neutraal naar negatief t.o.v. de windmolens geworden” (I5).
De ontwikkeling van het windpark Wisse Wind en met name de communicatie hierover heeft
ervoor gezorgd dat de inwoners van Anna Jacobapolder reeds negatieve ervaringen met
windenergie hadden. Marco Spaans van Zeeuwind (I4) stelt dat Wisse Wind bij de ontwikkeling
best wel wat wilde doen voor de omgeving, maar dat financiële tegemoetkoming niet werd
geaccepteerd door de inwoners van Anna Jacobapolder vanwege de weerstand tegen het park.
Volgens Spaans (I4) is er bij de ontwikkeling van het windfonds Krammer door de provincie
Zeeland gevraagd of ze nog alsnog geld wilden storten in het Windfonds Krammer waartoe Wisse
Wind een toezegging heeft gedaan om jaarlijks 8 – 10k euro te storten in het Windfonds Krammer.
Ook windpark Krammer kwam voor sommige omwonenden als een verassing. Volgens Adrie
Kom, voorzitter van de dorpsraad Oude-Tonge, heeft de dorpsraad van Oude-Tonge de openbare
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bekendmaking in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland en de persberichten in de PZC en
verschillende lokale nieuwsbladen in oktober 2010 gemist (I9).
In juli 2011 is een verkennend onderzoek gestart naar de technische haalbaarheid van plaatsing
van windturbines op de Krammersluizen in opdracht van Zeeuwind en Deltawind. Op basis van
dit onderzoek heeft Rijkswaterstaat zijn beleidsregels omtrent bouwen op waterkeringen
aangepast. Voorheen mocht in de kernzone van een duin, dijk of dam geen windmolens staan.
Het Ministerie van EZ heeft contact opgenomen met Rijkswaterstaat met de vraag of het toch niet
mogelijk is om het Windpark Krammer te realiseren (I3). Volgens Arjan Verweij (I3), medewerker
van Rijkswaterstaat en betrokken geweest bij de totstandkoming van windpark Krammer, heeft
Rijkswaterstaat vanwege de specifieke kenmerken van de Krammersluizen, welke een dubbele
kering met achtervang is, besloten op basis van onderzoek de beleidsregels te evalueren en
eventueel te herzien (PZC, 2011; I3). Zeeuwind en Deltawind hebben Royal HaskoningDHV
opdracht gegeven om te onderzoeken wat de effecten van de realisatie van het windpark zou zijn
op de (veiligheid van) de kering. Voor goedkeuring van het Rijksinpassingsplan moest de
beleidsregel van het niet mogen bouwen op een primaire waterkering worden aangepast, dit was
net voor de zitting bij RvS rond. Nu mag er gebouwd worden op primaire keringen, mits er geen
negatieve effecten zijn (I3).
In de periode van 7 oktober tot en met 17 november 2011 zijn de wettelijke adviseurs en de
betrokken overheidsorganen uitgenodigd te reageren op de conceptnotitie reikwijdte en
detailniveau en was er mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door belanghebbenden op
de conceptnotitie tot 17 november 2011. Op 1 november 2011 is een inloopavond waarbij de
conceptnotitie gepresenteerd aan de omwonenden gehouden door medewerkers van het
ministerie van EL&I en IenM, gemeente Schouwen-Duiveland (waar het dorp Bruinisse onder
valt), provincie Zeeland en de initiatiefnemers Zeeuwind en Deltawind (Staatscourant, 2011).
Zeven belanghebbenden hebben voor 17 november 2011 zienswijzen ingediend over onder
andere slagschaduw en geluidsoverlast (PZC, 2011). Vlak na deze bijeenkomst is de stichting
Windmolens Nee opgericht door deze zeven inwoners met als voorzitter dhr. Frank van Gennip:
“Als individu kun je weinig doen, als stichting heb je meer invloed. Met de stichting willen
we de krachten bundelen om meer inspraak te hebben. Als individu die enorme overlast
ondervindt, word je als roepende in de woestijn volkomen gepasseerd” (Eendrachtbode,
2011).
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Erik Moerland en Frank van Gennip (I2) stellen dat de omwonenden van windpark Krammer in
Anna Jacobapolder vanwege het windpark Wisse Wind al enigszins georganiseerd waren voordat
de stichting Windmolens NEE werd opgericht. De stichting werd volgens Moerland en Van Gennip
(I2) opgericht omdat de ontwikkelaars in eerste instantie deden of het windpark al een voldongen
feit was en hun eerdere ervaringen met Wisse Wind.
Voor de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau is advies gevraagd aan de Commissie MER,
welke de ontvangen zienswijzen en adviezen heeft betrokken bij haar advies aan de ministers.
De Commissie MER (2011) gaf in haar advies voor de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau
aan dat er aandacht besteed moet worden aan geluid en slagschaduw onder de wettelijke normen
en de zorgen over het leefmilieu die uit de zienswijzen spreken, omdat deze milieubelasting onder
de wettelijke normen ook hinder kunnen veroorzaken.
Op 27 maart 2012 is notitie reikwijdte en detailniveau van windpark Krammer door de ministers
vastgesteld, waarna het onderzoek voor de milieueffectrapportage is gestart. In de periode na het
publiceren van de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau zijn vele overleggen gevoerd tussen
de verschillende stakeholders en is het windfonds in ontwikkeling gekomen (I2, I4). Verdeling van
de lusten was bij Zeeuwind en Deltawind reeds gebruikelijk volgens Spaans en Hoek (I4, I7).
Spaans stelt:
“Vanaf het begin is er al gesproken over de verdeling van de lusten en de lasten. Bij
Zeeuwind was het delen van de opbrengst met de omgeving d.m.v. een financiële
vergoeding als afgeleide van de productie al gewoon, echter in de markt was dit nog niet
gebruikelijk“ (I4).
Doordat Zeeuwind en Deltawind reeds vele jaren ervaring hebben, waarbij financiële
tegemoetkoming al gewoon was, is de stap naar de ontwikkeling van het windfonds niet erg groot
geweest. Zowel Spaans (I4) als Hoek (I7) geven aan dat er aan de omwonenden naar hun ideeën
werd gevraagd over tegemoetkoming. Spaans (I4) gaf aan:
“We hebben een lijst met stakeholders opgesteld en zijn met allen in gesprek gegaan,
sommigen vele keren… …Hierbij hebben we steeds gevraagd op welke manier kunnen
we het windpark voor jullie wél acceptabel of acceptabeler maken?” (I4).
Hoek stelt:
“Voordat er naar buiten wordt getreden over plannen voor een windpark, moet je eerst
gaan nadenken over hoe je de omwonenden kan betrekken bij het ontwikkelen van de
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compensatiemogelijkheden. Het project moet starten met een goede stakeholder en
omgevingsanalyse” (I7).
Bij windpark Krammer zijn afspraken over de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers van het
windpark ten aanzien van planschade2 vastgelegd in een anterieure overeenkomst (RHO
Adviseurs Rotterdam, 2014) welke bij de bouw van een windturbine ten behoeve van het
verkrijgen van een omgevingsvergunning moet worden afgesloten. Volgens Van Gennip en
Moerland (I2) heeft planschade een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de financiële
tegemoetkoming die is toegekend door projectontwikkelaars. Moerland en Van Gennip stellen:
“Bij windpark Krammer wilden de projectontwikkelaars eerst graag in gesprek, echter toen
hoorden we een tijdje niks. Wij hebben daarna de pers opgezocht over planschade, dit
werd in de landelijke media opgepikt. Dit heeft de boel wel geopend. Eerst werd er wat
lacherig over gedaan, totdat wij duidelijk hebben gemaakt wat er in de wetgeving staat.
Toen werden we serieus genomen” (I2).
In september 2012 heeft de stichting Windmolens NEE in een brief aan de gemeente Tholen
gedreigd 10 miljoen euro aan planschade te claimen veroorzaakt door de parken Wisse Wind en
Krammer (Omroep Zeeland, 2012). Ondanks dat er financiële tegemoetkoming was toegezegd
door de initiatiefnemers van het windpark wilde de stichting nog steeds de komst van het windpark
tegenhouden. Op Omroep Zeeland verschijnt op 7 februari 2013 het volgende nieuwsbericht
hierover:
“Compensatie overlast windmolens Anna Jacobapolder donderdag 7 februari 2013, 19:50
De bewoners van de Anna Jacobapolder die in de buurt wonen van de nieuwe windmolens
kunnen compensatie krijgen voor de overlast. Dat bericht de actiegroep Windmolens NEE. In het
gebied staan al vijf windmolens en er liggen plannen voor nog eens veertig windmolens in het
nieuw aan te leggen Windpark Krammersluizen. Volgens de actiegroep hebben de
initiatiefnemers voor de windmolenparken nu 1,5 miljoen euro begroot voor compensatie aan de
bewoners van het gebied. De stichting Windmolens NEE is opgericht om de aanleg van nieuwe

2

Waardedaling van huizen door wijzigingen in omgevingsplannen wordt planschade genoemd. In
Nederland kan bij planschade door windturbines, op basis van geluids- als visuele effecten,
planschadevergoeding via de rechtbank wordt afgedwongen (LJN BR1456; LJN BY2485; LJN BP6859). In
het geval van een project dat valt onder de Rijkscoördinatieregeling wordt planschade uitgekeerd door de
Rijksoverheid indien daar geen verdere afspraken over zijn gemaakt.

50

windmolens tegen te gaan. Wanneer dat niet lukt wil de actiegroep ervoor zorgen dat de bewoners
compensatie krijgen voor geleden schade.
Schade
Wethouders Hoek en Hommel van de gemeente Tholen erkennen inmiddels dat de bewoners wel
degelijk schade hebben door de windmolens. Volgens de actiegroep heeft een aantal inwoners
van de polder in 2012 met succes bezwaar gemaakt tegen de aanslag van de Onroerend Zaak
Belasting. Daardoor kregen ze een verlaging van 25%. Voor 2013 zetten de bewoners in op 53%.
Bemiddelen
De gemeente Tholen heeft besloten om te gaan bemiddelen tussen de stichting, de eigenaar van
de vijf bestaande windmolens en degene die de nieuwe molens wil gaan bouwen. Op donderdag
21 februari wordt in het dorpshuis in Anna Jacobapolder een informatieavond gehouden over de
ontwikkelingen rondom de windmolens in het gebied.”
Citaat Omroep Zeeland (2013)
Doordat er een tegemoetkoming was toegezegd door de ontwikkelaars van het windpark heeft
de stichting Windmolens NEE geen vertraging gecreëerd door middel van rechtszaken (I4).
Ondanks dat de omwonenden en de wethouders Hoek en Hommel stellen dat er sprake is van
planschade door windpark Krammer is er volgens Spaans geen sprake van:
“Ik noem dit bewust geen compensatie, omdat er geen schade is. Het windpark voldoet
aan alle wetgeving en van planschade is evenmin sprake” (I4).
Volgens Hoek heeft de gemeente Tholen waar Anna Jacobapolder onder valt ervoor gezorgd dat
de stichting Windmolens NEE betrokken is geraakt bij de ontwikkeling van het windfonds:
“Omdat voor het windpark de seinen al bijna op groen stonden, hebben we vanuit het
college gedacht om juist te gaan kijken hoe de komst van het windpark toch positief voor
de bewoners kon worden… …We hebben toen stichting Windmolens Nee benaderd, deze
zaten er nog steeds erg negatief in. We zijn gestart met te vragen: Wat is er voor jullie
belangrijk? We willen graag dat jullie meedenken, jullie mogen vormgeven aan hoe de
compensatie eruitziet” (I7).
Meerdere partijen geven aan dat overleg van groot belang is geweest. Zowel voor de ontwikkeling
van het windfonds als het functioneren. Moerland en Van Gennip geven aan dat dialoog van
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belang is omdat je dan nog wel beperkte invloed hebt “niet op het plan zelf, de plaatsing of de
hoogte van de windmolens, maar nog wel op bijvoorbeeld de compensatie” (I2) en stellen:
“Er was een hoop reuring in het begin, waarbij we tevens gegroepeerd waren, echter we
zijn steeds in dialoog gebleven... …Voor omwonenden zijn deze drie punten erg belangrijk
om resultaat te boeken, je moet gegroepeerd zijn, open in dialoog blijven en de dialoog
moet op een zekere mate van vertrouwen plaatsvinden” (I2).
Moerland en Van Gennip (I2) stellen tevens dat de omwonenden bij een windenergieproject met
lege handen komen te staan als er geen dialoog plaatsvindt omdat financiële tegemoetkoming
niet verplicht is.
Engelbert stelt dat het communiceren met omwonenden lastig is indien deze erg negatief ten
opzichte van windmolens staan (I1) en onderschrijft het belang van de houding van stichting
Windmolens AJP3:
“De actiegroep Stichting Windmolens Nee met voorzitter Frank van Gennip die stonden
open voor discussie, je hebt bij het behalen van resultaten altijd twee kanten nodig” (I1)
en “Er moet onderling vertrouwen zijn. Stichting AJP is daar een mooi voorbeeld van,
zodra je elkaar beter leert kennen, dan is het gesprek ook opener. In een vijandige sfeer
kom je niet tot afspraken” (I1).
Spaans onderstreept bij overleg het belang van de rol die de lokale overheden hebben gespeeld:
“Met stichting Het Zeeuwse Landschap en stichting Windmolens Nee zijn we in overleg
gegaan om vanuit goed nabuurschap vanuit de opbrengsten willen delen met de
omgeving. Hierbij hebben Peter Hoek, wethouder gemeente Tholen, en Louis Engelbert,
provincie Zeeland, een hele belangrijke faciliterende rol gespeeld in de ontwikkeling van
het windfonds, een bestuurlijk duwtje in de rug” (I4).
Kom stelt dat de dorpsraad van Oude-Tonge pas in 2014 op de hoogte was van de plannen van
windpark Krammer:
“In 2014 kwamen de plannen voor Krammer voor ons als een verrassing. We hadden nog
maar weinig gehoord over het windpark Krammer, er waren weinig mensen die hiervan

3

Stichting Windmolens NEE heeft haar naam veranderd in Stichting Windmolens AJP zoals eerder is vermeld in de
probleemanalyse.
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wisten. Op Oude-Tonge was er wel verzet tegen het windpark Krammer, echter Krammer
was al vergund. Nu is er op Oude-Tonge veel verzet tegen de andere windparken” (I9).
Volgens Kom is de gemeente Goeree-Overflakkee passief geweest in de totstandkoming het
windpark Krammer:
“Het algemeen gevoel dat bij ons leeft is dat er op een low-profile door de gemeente aan
alle regeltjes is voldaan, waardoor de bekendmakingen onder de radar zijn gebleven en
de inspraak achter is gebleven. De gemeente heeft geen actieve rol genomen in het
informeren van haar bewoners” (I9).
Bij windpark Krammer zijn de vrijkomende gelden begroot op 50 ct./MWh, zodat er begroot
jaarlijks 150k euro beschikbaar is voor de burgers. Volgens Spaans (I4) zal dat in werkelijkheid
rond de 175k euro zijn.
Hiervan is circa 60k euro gereserveerd voor de zonnepanelen en financiële tegemoetkoming
omwonenden, welke worden beheerd door stichting Omwonenden Windpark Krammer. Deze
stichting is puur uitvoerend en wordt bestuurd door mensen uit het projectteam van het windpark.
De gelden uitgekeerd door stichting Omwonenden Windpark Krammer gaan voornamelijk naar
inwoners uit Anna Jacobapolder. De rol van de gemeente Tholen met betrekking tot deze
tegemoetkoming blijkt niet eenduidig uit de interviews die zijn afgenomen. Hoek stelt:
“We bedachten dat indien je het geld in 1x zou ontvangen dit een significant bedrag zou
zijn om bijvoorbeeld je woning te verbeteren op duurzaamheidsgebied. Van Stichting
Windmolens Nee hebben ze toen bekeken wat de mogelijkheden waren en zijn gekomen
op de zonnepanelen van de plaatselijke leverancier Becon” (I7).
Spaans stelt daarentegen:
“Vanuit Stichting Windmolens Nee kwam het idee het geld in 1x uit te keren in de vorm
van zonnepanelen i.p.v. jaarlijks vanuit exploitatie korting op duurzame energie” (I4).
Waarbij Moerland en Van Gennip (I2) ook aangeven dat ze zelf het bod van 50 ct./MWh dat ze
aangeboden hebben gekregen naar voren hebben getrokken.
Hoek geeft het belang van stichting Windmolens NEE aan bij de vorming van het windfonds:
“De vorm van compensatie is afhankelijk van de betrokken actoren, de mensen die
namens de kern hun nek uit willen steken. Zij zijn gecommitteerd om in hun ogen het beste
voor de omwonenden te verkrijgen. Stichting Windmolens Nee heeft zijn naam veranderd
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in Stichting Windmolens AJP en zij hebben afspraken gemaakt met Becon, de fiscus en
anderen. De rol van de overheid is hier klein geweest, enkel faciliteren en initiëren” (I7).
Van de 225 huizen die binnen de compensatie met de zonnepanelen vielen, hebben 186 huizen
ook daadwerkelijk voor de zonnepanelen gekozen, 38 huizen voor jaarlijkse financiële korting op
duurzame energie en 1 inwoner heeft principieel tegemoetkoming geweigerd (I2, I4). Spaans
geeft het belang weer van het kunnen realiseren van de regeling met de zonnepanelen door de
stichting Windmolens NEE:
“De stichting heeft zelf toen haar naam veranderd naar Stichting Windmolens Anna
Jacobapolder en is zelf achter de mensen aan gegaan met het advies zonnepanelen te
nemen… …Doordat er betrekkelijk veel windmolens geplaatst worden voor Windpark
Krammer en het aantal huizen beperkt is, was het mogelijk de regeling met zonnepanelen
uit te voeren. Veel mensen uit Anna Jacobapolder hebben hierdoor wel een unieke binding
gekregen met het windpark” (I4).
Ook Hoek geeft het belang weer van het kunnen realiseren van de regeling met de zonnepanelen
door de stichting Windmolens NEE:
“De omwonenden van zijn via de stichting samen creatief bezig geweest, waardoor de
weerstand flink gedaald is. Sommige mensen hebben naast het standaardpakket
zonnepanelen dat werd aangeboden nog meerdere panelen extra laten plaatsen” (I7).
Het overige bedrag, 90k euro begroot, zal worden beheerd door stichting Windfonds Krammer en
zal worden besteed in de kernen Anna Jacobapolder, Oude- en Nieuwe-Tonge, Sint Philipsland
en Bruinisse (I4; I7). Het geld wordt besteed aan projecten die vallen onder de doelstelling van
de stichting: “De stichting heeft als doel het bevorderen van welzijn, cultuur en het beschermen
van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van de duurzaamheid en het verrichten
van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn” (Stichting Windfonds Krammer,
2018). Stichting Windfonds Krammer kiest zelf de projecten waaraan het geld besteed wordt
zonder tussenkomst van de projectontwikkelaars en zorgt tevens voor de financiële afhandeling.
Stichting Windfonds Krammer bestaat uit drie onafhankelijke bestuurders en heeft een ANBIstatus. Deze bestuurders zijn onafhankelijk in de zin dat ze zelf mogen beslissen aan welke
projecten de gelden uit het fonds worden uitgekeerd, echter ze zijn wel door Zeeuwind gekozen
(I8). Het is de vraag in hoeverre de benoeming door Zeeuwind het vertrouwen in het goed
functioneren van het windfonds beïnvloedt. Van Gennip en Moerland (I2) stellen dat het geld van
de regiovergoeding gaat naar “de mensen die het hardste roepen”. Stichting Windfonds Krammer
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is eind 2018 gestart en ten tijde van het interview (november 2018, I8) met Gravenstein, voorzitter
van stichting Windfonds Krammer, waren de eerste aanvragen uit de gemeenschap binnen,
echter was er nog niets toegekend. Dit fonds ontvangt jaarlijks gelden uit de baten van de
exploitatie van de windparken Wisse Wind en Krammer. Zowel Moerland en Van Gennip als
Gravenstein verwachten dat de verdeling van de gelden onder de projecten problemen op kan
leveren (I2, I8). Moerland en van Gennip stellen:
“Bij het opzetten van een windfonds is het belangrijk dat je alles in zo’n kort mogelijk
tijdsbestek kan besteden aan de voorkant van het project, anders zit je elk jaar weer te
discussiëren waar het aan besteed moet worden. Bij een windproject in Friesland, waar
ze een dorpsmolen hebben, zijn zelfs familieruzies ontstaan” (I2).
Gravenstein verwacht opdringerige politici en aanvragers, en politici die invloed proberen uit te
oefenen op de besteding van de gelden uit het windfonds:
“Ik verwacht ook opdringerige politici en aanvragers. De politici zullen wel gaan proberen
invloed te krijgen hierop. Er zullen altijd mensen zijn die er negatief tegenover staan...
…Veel mensen zullen waarschijnlijk dollartekens in de ogen krijgen, hoe ze dan zullen
reageren als hun aanvraag afgekeurd wordt is afwachten” (I8).
Waarop deze verwachting van Gravenstein is gebaseerd is onduidelijk, echter het geeft wel een
beeld over het vertrouwen dat het bestuur van het windfonds heeft ten opzichte van aanvragers.
Er is discussie of het bedrag dat voor de omwonenden beschikbaar komt een tegemoetkoming is
of compensatie. Spaans van Zeeuwind: “Ik noem dit bewust geen compensatie, omdat er geen
schade is. Het windpark voldoet aan alle wetgeving en van planschade is evenmin sprake” (I4).
Gravenstein, voorzitter van stichting Windfonds Krammer: “De gelden die we uitkeren aan
projecten zijn géén compensatie” (I8). Moerland en Van Gennip van stichting windmolens AJP
stellen juist in het begin van het interview: “Ten eerste vinden we van belang dat de gelden uit
het windfonds geen schenking zijn, maar een compensatie” (I2).
Het bedrag dat beschikbaar is gekomen voor tegemoetkoming aan de omwonenden bij windpark
Krammer komt voort uit financiële overwegingen. Spaans stelt:
“Zeeuwind heeft bij Nieuwdorp (1 turbine) en Windpark Noordpolder (4 turbines) net zoals
bij Krammer 50 ct./MWh toegekend en bij Borssele (1 turbine) iets meer vanwege dat de
windmolen op eigen grond werd geplaatst. De richtlijnen van NWEA zijn pas na Krammer
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gekomen” en “Wij zijn op 50 ct./MWh gekomen door te kijken ‘wat kunnen we missen’,
waarbij we toch op een significant bedrag wilden uitkomen” (I4).
De NWEA (2014) is in haar gedragscode Draagvlak en Participatie Wind op Land tot hetzelfde
bedrag gekomen als windpark Krammer, omdat ze net zoals Zeeuwind hebben gekeken naar de
financiële mogelijkheden. Marije Arah (I5), in een vorige functie vanuit de NWEA betrokken bij de
totstandkoming van de gedragscode, stelt:
“De richtlijnen over de hoogte van het bedrag van een omgevingsfonds kwamen vanuit de
onderhandelingen van het Energieakkoord (2013). Voor de hoogte is gekeken naar de
businesscase, hoeveel rendement er over blijft, waarbij we kwamen op 0,40 – 0,50
ct./MWh. De overheid als SDE-verstrekker gaf aan dit niet te willen financieren… …Leden
vonden het omgevingsfonds eerst lastig vanwege dat het boven wettige maatregelen
waren... …We hebben nog juridisch gecheckt of dit niet door de AFM als onwettige
prijsafspraken gezien zou worden”
De stichting NLVOW vindt het niet goed dat er een vast bedrag voor tegemoetkoming aan de
omwonenden statisch is vastgelegd, Rob Rietveld (I6) van de NLVOW:
“Wij vinden het veel belangrijker dat de omwonenden vanaf het begin worden betrokken
bij de totstandkoming van het windenergieproject. De mensen moeten gehoord worden,
waarbij niet zozeer het geld en het meeprofiteren op de laatste plaats komen. Ten eerste
moet bij ontwikkeling ervoor gezorgd worden dat er zo min mogelijk overlast voor de
omwonenden is”.
Ook stichting Windmolens AJP stelt dat de tegemoetkoming aan de omwonenden geen vooraf
bepaald bedrag zou moeten zijn, Van Gennip en Moerland:
“Wat werd aangeboden bij Krammer waren wij tevreden mee met de gedachte dat het
windpark er toch wel zou komen, echter dat kan in een ander geval zoals een windpark in
een drukbevolkter gebied ook veel anders zijn. Bij 10 omwonenden is 50 ct./MWh veel, bij
1000 omwonenden een lachertje. Met elkaar, waarbij de groepsvorming belangrijk is,
moet je een compensatie vinden die je dan goed vindt. Er is bij ons nog steeds een hele
grote groep die die windmolens liever niet hadden staan, echter door compensatie is er
een stukje berusting bij de mensen gekomen” (I2).
Kom geeft aan rechtsongelijkheid te voelen over de hoogte van het bedrag:
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“Windpark Krammer zal zo’n 4 miljoen euro winst per jaar opleveren voor de producenten,
waarvan maar 15000 euro/jaar naar Oude-Tonge toegaat… …Bij Anna Jacobapolder is
het veel makkelijker omdat daar weinig bewoners zijn… …Des te schrijnender is het dat
bij Anna Jacobapolder er een ruimhartige compensatie is, en bij de andere 2 parken
minimaal. Het gaat om het gehele plaatje en het lijkt op rechtsongelijkheid… …Uitkeringen
voor planschade zijn beperkt. Windboeren krijgen ontzettend veel subsidie. Deltawind
keert marginaal uit” (I9).
Omwonenden geven aan dat ze liever de hoogte van tegemoetkoming zien die vastgesteld wordt
op basis van het aantal omwonenden en van de hinder die van het windpark ervaren wordt.
Moerland en Van Gennip (I2) geven tevens aan dat ze tevreden zijn met de hoogte van het
bedrag. Spaans geeft aan:
“…bleken de inwoners van Oude-Tonge, gemeente Goeree-Overflakkee, nog steeds erg
kritisch t.o.v. windpark Krammer. Rondom deze kern zijn nog vele andere windparken
zoals windpark Battenoert. Bij inwoners van de kern Bruinisse is er al meer acceptatie
onder de inwoners en de inwoners van Anna Jacobapolder, gemeente Tholen, zijn
overwegend positief” (I4).
10 Juli 2014 gaf de Commissie MER een positief advies op het milieueffectrapport van windpark
Krammer. In de milieueffectrapportage van windpark Krammer (Commissie voor de
milieueffectrapportage, 2014) wordt geconcludeerd dat de negatieve effecten voornamelijk
visuele landschappelijke effecten op de Oosterschelde en de omringende polders zijn. Er wordt
echter gesteld dat de aantasting beperkt is, omdat er reeds diverse windenergieprojecten in het
gebied aanwezig zijn. Er wordt hier anders geredeneerd dan dat de omwonenden in Oude-Tonge
doen, Kom (I9) stelt juist dat de hoeveelheid windmolens rondom de kern bezwaarlijk zijn. Tevens
worden er in de MER geen significante blijvende ecologische effecten verwacht en worden voor
de overnachtingsplaatsen van de binnenvaartschepen bij de Krammersluizen een toename van
de geluidsbelasting verwacht. Verder wordt er in de MER in mindere mate een toename verwacht
van geluidsbelasting in recreatiegebieden rondom windpark Krammer en bij de nabijgelegen
visserijhaven van Bruinisse. De kring voor tegemoetkoming is gesteld op 2,5 km rondom het
windpark. Deze afstand is gekozen zodat alle delen van Anna Jacobapolder in de kring zouden
vallen (I7), hierbij zijn niet de visuele effecten of geluidshinder leidend geweest. Hoek stelt:
“Voor het bepalen wie compensatie kreeg was het echt pionieren, echt zoeken” (I7).
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Moerland en Van Gennip (I2) hebben de perceptie dat de hoogte van de tegemoetkoming
afhankelijk is van de weerstand die zij als stichting hadden tegen het windpark:
“Andere kernen zoals Bruinisse en Oude-Tonge krijgen alleen regiovergoeding, die
hebben veel minder hard aan de bel getrokken” (I2).
De terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen heeft plaatsgevonden van
5 september 2014 tot en met 16 oktober 2014. Hier zijn in totaal 16 zienswijzen en 2 reacties van
betrokken overheden op binnengekomen. Naar aanleiding van de zienswijzen hebben de
bevoegde gezagen een antwoordnota opgesteld, waarin de gestelde vragen puntsgewijs worden
beantwoord. In een aantal gevallen is naar aanleiding van de zienswijze een extra onderzoek
uitgevoerd of zijn er extra mitigerende maatregelen genomen om effecten zoveel mogelijk te
beperken (Windpark Krammer nieuws, z.d.). Alle besluiten hebben van 8 april tot en met 20 mei
2015 ter inzage gelegen. Belanghebbenden die in de ontwerpfase een zienswijze hebben
ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit, konden van 9 april tot en met 20
mei 2015 beroep indienen bij de Raad van State (Windpark Krammer nieuws, z.d.).
Verschillende actoren welke op enige wijze betrokken zijn bij het Windpark Krammer hebben hun
eigen, al dan niet gedeelde, visie op de impact van de windmolens. De Vereniging voor Natuuren Landschapsbescherming Goeree Overflakkee (Rijksoverheid, 2014, p.198) heeft in zijn
zienswijzen aan het Bureau Energieprojecten gesteld:
“In het PlanMER scoort het landschap 'positief’. Dat op zich klinkt al vreemd als we
bedenken dat er in het Voorkeursalternatief (VKA) sprake is van molens met een tiphoogte
van 180 m. De berekende zichteffecten zijn o.i. ook groter (verder waarneembaar) dan in
het rapport wordt verwacht.”
In het Reformatorisch Dagblad (28 augustus 2014) stelt Frank van Gennip van stichting
Windmolens AJP:
“De meeste mensen wonen hier vanwege de rust en de ruimte. De windmolens hebben
het stiltegebied verstoord. Of er nu wind staat of niet, je hoort constant een monotoon
zoefgeluid.”
Stichting Het Zeeuwse Landschap (HZL) is in 2015 bij de Raad van State in beroep gegaan tegen
het windpark Krammer vanwege dat ze veel ecologische schade verwachtte (Omroep Zeeland,
26 mei 2015). Na overleg met de initiatiefnemers en het treffen van extra maatregelen zoals
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vleermuisdetectie, vogeldetectie en het plaatsen van een broedeiland heeft Stichting HZL haar
bezwaar ingetrokken (I4).
Verschillende actoren betrokken bij windpark Krammer hebben verschillende visies over de
impact die de windmolens hebben, waaronder ook minder negatieve visies. Gravenstein (I8) van
stichting Windfonds Krammer stelt dat hij het wel een mooi zicht vindt om tussen de windmolens
door te rijden. Hierbij moet vermeld worden dat Gravenstein windmolens niet passend vindt bij de
Grevelingendam door de meer toeristische context (I8). Het dagblad Trouw (2016) vermeld dat
Wiersma, commissaris bij windpark Krammer, stelt dat de Krammersluizen liggen in een 'robuust
en weids' landschap waar windmolens prima passen. Spaans (I4) van de coöperatie Zeeuwind
stelt dat het een persoonlijke smaak is hoe iemand de omgeving ervaart. In bijlage 4 is een
fotocollage van het windpark Krammer opgenomen met foto’s vanuit de kernen Anna
Jacobapolder, Bruinisse en Oude-Tonge, en een foto van windpark Krammer op korte afstand.
In de periode van oktober 2014 tot april 2015 zijn er vele overleggen gevoerd met de
initiatiefnemers, betrokken overheden en belanghebbenden (I4) en waren er uiteindelijk twee
belanghebbenden waarvan hun zienswijzen bij RvS in behandeling zijn genomen tijdens de
rechtspraak. Bij het Krammer windpark zijn, na financiële compensatie van een grondeigenaar
zeven bezwaren ingetrokken en zijn de laatste twee bezwaren door de Raad van State ongegrond
verklaard (uitspraak 201503226/1/R6; Eendrachtbode, 2015). Op 15 mei 2019 is het windpark
officieel geopend en in 2019 zijn de eerste gelden vanuit het windfonds toegekend aan projecten.
De ontwikkeling van het windfonds bij windpark Krammer is afhankelijk geweest van de financiële
middelen die beschikbaar waren. Met name het fonds waaruit de zonnepanelen zijn bekostigd,
had met een lagere vergoeding per inwoner niet als zodanig uitgevoerd kunnen worden. De kring
van inwoners die aanspraak konden maken op dit fonds, ofwel hoe de middelen worden
gedistribueerd, was door de ontwikkelaars van het windpark zodanig gekozen dat alle inwoners
van Anna Jacobapolder aanspraak konden maken op dit fonds. Omdat het aantal inwoners van
Anna Jacobapolder ten opzichte van de grootte van het windpark Krammer relatief laag is, is er
per inwoner relatief veel geld beschikbaar voor financiële tegemoetkoming. De hoogte van de
beschikbare middelen voor het windfonds is afhankelijk van het bedrag dat de ontwikkelaars
konden en wilden missen. Het kunnen missen van financiële middelen wordt beïnvloed door
onder andere de kosten voor de financiering van het windpark wordt verkregen, de kosten voor
de grond waarop gebouwd wordt, al dan niet vertraging in de ontwikkeling van het windpark en
de kosten voor de bouw van het windpark. Het willen missen van gelden voor tegemoetkoming
door de ontwikkelaars is afhankelijk van de doelstelling van de ontwikkelaar, of deze een
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winstoogmerk heeft of niet. Verder zou het willen missen van gelden voor tegemoetkoming door
de ontwikkelaars beïnvloed kunnen worden door de dialoog met de omwonenden. Het is de vraag
of ontwikkelaars minder geld beschikbaar willen stellen indien omwonenden de ontwikkeling van
het windpark vertragen. De middelen werden beschikbaar gesteld door de ontwikkelaars van het
windpark, omdat ze reeds ervaring hadden met compensatie. Het beschikbaar stellen van
middelen was ten tijde van de ontwikkeling van het windpark Krammer nog niet
geïnstitutionaliseerd in de gedragscode van de NWEA. De beschikbare financiële middelen waren
hiermee afhankelijk van wie de ontwikkelaars van windpark Krammer zijn.
Daarnaast is de ontwikkeling van het windfonds bij windpark Krammer afhankelijk geweest van
de participatie in de ontwikkeling van het windfonds door stichting Windmolens NEE, ofwel
stichting Windmolens AJP. Doordat de stichting Windmolens NEE betrokken werd bij de
participatie in de ontwikkeling van het windfonds en ze reeds een bepaalde mate van vertrouwen
hadden in de ontwikkelaars van het windpark Krammer hebben ze hun naam veranderd in
stichting Windmolens AJP. Ondanks de perceptie van omwonenden op gebrekkige communicatie
rondom de plannen van windpark Krammer is het vertrouwen van de omwonenden vanaf de
bekendmaking van het windpark Krammer gegroeid door het veelvuldig overleg met de
ontwikkelaars van het windpark. Tevens is de hoogte van de beschikbaar gestelde financiële
middelen van invloed geweest op het vertrouwen van de omwonenden in de ontwikkelaars. De
dialoog tussen de ontwikkelaars en de stichting Windmolens NEE is in belangrijke mate
gefaciliteerd door bestuurders en kon plaats vinden door de houding van zowel de stichting
Windmolens NEE als de ontwikkelaars. Doordat de bewoners van Anna Jacobapolder reeds
negatieve ervaringen hadden in de vorm van overlast en gebrekkige communicatie rondom
windpark Wisse Wind was er reeds weerstand tegen de ontwikkeling van het windpark Krammer
en waren de omwonenden al enigszins georganiseerd, waardoor de stichting Windmolens NEE
korte tijd na de eerste informatiebijeenkomst over het windpark Krammer werd opgericht.
Aanvankelijk was de communicatie rondom windpark Krammer door de ontwikkelaars mede een
reden voor het oprichten van de stichting Windmolens Nee, vanwege dat de ontwikkelaars de
bewoners voorspiegelde dat de komst van het windpark Krammer al een voldongen feit was (I2).
Het fonds voor de ruimere omgeving wordt beheerd door stichting Windfonds Krammer welke pas
in de exploitatiefase van het windpark primair zal uitkeren aan projecten in de kernen Bruinisse,
Oude- en Nieuwe-Tonge en Anna Jacobapolder, en secondair aan projecten in de directe
omgeving van deze kernen. Het fonds voor de ruimere omgeving heeft een grootte van ongeveer
100k euro per jaar en is primair bestemd voor besteding in de kernen waar volgens het CBS in
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2017 in totaal meer dan 5000 huishoudens zijn. Het bedrag per huishouden is ongeveer 20 euro,
waardoor individuele tegemoetkoming niet aantrekkelijk is voor de ontwikkelaars van het
windpark.

4.3

Het functioneren van het windfonds

Zoals eerder is gesteld wordt met het functioneren van een windfonds bedoeld de bijdrage van
het fonds aan het maatschappelijk draagvlak voor het windpark. Uit de interviews blijkt dat het
draagvlak gecreëerd wordt door de perceptie van de omwonenden op de lusten en lasten van het
windpark, Moerland & Van Gennip zeggen hierover:
“Wat werd aangeboden bij Krammer waren wij tevreden mee met de gedachte dat het
windpark er toch wel zou komen... …Er is bij ons nog steeds een hele grote groep die die
windmolens liever niet hadden staan, echter door compensatie is er een stukje berusting
bij de mensen gekomen” (I2).
Het fonds beheerd door stichting Omwonenden Windpark Krammer zijn grotendeels aan het
begin van het project uitgekeerd voor de aanschaf van de zonnepanelen. Een kleiner deel van de
inwoners (17%) heeft echter gekozen voor een jaarlijkse financiële korting op de aanschaf van
duurzame energie. De hoogte van deze jaarlijkse korting is ook aan het begin van het project
vastgelegd op basis van de financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld door de
ontwikkelaars. Het beheer van de gelden uit deze stichting is enkel uitvoerend en zal alleen de
perceptie op lusten en lasten van de omwonenden kunnen schaden indien de jaarlijkse gelden
niet (tijdig) worden uitgekeerd. Bij dit windfonds is de perceptie op lusten en lasten van
omwonenden in het windpark al grotendeels in de ontwikkelingsfase van het windpark tot stand
gekomen en zal de perceptie op lusten en lasten bij correcte uitvoering van beheer weinig meer
veranderen indien de communicatie van actoren hier geen aanleiding tot geeft. Onder
communicatie van actoren wordt verstaan communicatie rondom de uitvoering van de
ontwikkeling van het windpark Krammer, van nieuwe plannen of communicatie rondom eigen
discoursen. Communicatie kan tussen de actoren onderling of via de media plaatsvinden.
Interessant is bijvoorbeeld de verschillen in benaming van de beschikbaar gestelde gelden,
compensatie of tegemoetkoming, door de omwonenden en de ontwikkelaars van het windpark
Krammer. Uit de interviews blijkt dat de verschillende partijen veel belang hechten aan de
benaming hiervan en indien een discussie hierover in de media getrokken wordt door één van
beide partijen kan dat kwaad bloed zetten bij de andere partij.
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Ook bij het fonds voor de wijdere omgeving beheerd door stichting Windfonds Krammer kan de
communicatie van actoren het vertrouwen in het windpark beïnvloeden. Daarnaast wordt het
vertrouwen van omwonenden in het windpark beïnvloed door wie het fonds beheert en waaraan
de middelen uit het fonds worden besteed. Waaraan de middelen worden besteed is afhankelijk
van de gebieden en duurzame doelenstelling (vanuit de ANBI-status4 van de stichting) die zijn
vastgelegd in de statuten van de stichting Windfonds Krammer, en van het bestuur van de
stichting die de aanvragen al dan niet toekent. Het bestuur van stichting Windfonds Krammer is
geselecteerd door Zeeuwind en omwonenden hebben niet veel vertrouwen in dit bestuur (I2). In
dit onderzoek wordt verondersteld dat indien de omwonenden hadden geparticipeerd in het
selecteren van het bestuur van de stichting Windfonds Krammer er meer vertrouwen was geweest
in de stichting vanwege dat er dan geen schijn van belangenverstrengeling is. Uit de interviews
van de casus Krammer blijkt dat het bestuur van de stichting Windfonds Krammer verwacht dat
politici en omwonenden druk gaan uitoefenen op het bestuur van de stichting om zo de besteding
van de middelen te beïnvloeden. De perceptie op de lusten en lasten wordt beïnvloed door het
vertrouwen van de omwonenden en de besteding van de middelen. Het functioneren van het
windfonds en daarmee het draagvlak van omwonenden voor het windpark wordt beïnvloed door
zowel de perceptie op de lusten en lasten als wel de perceptie op de procedurele zekerheid. Het
fonds voor de wijdere omgeving beheerd door stichting Windfonds Krammer beïnvloedt het
draagvlak voornamelijk in de uitvoeringsfase, terwijl het fonds beheerd door stichting
Omwonenden Windpark Krammer het draagvlak grotendeels aan het begin van het project
beïnvloedt.

4

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), deze heeft diverse fiscale voordelen. Zo is een schenking aan
een ANBI stichting volledig vrijgesteld van schenkbelasting en onder bepaalde voorwaarden kan de
schenker, in dit geval de exploitant van het windproject, in aanmerking komen voor giftenaftrek in de
inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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5

Analyse

In dit hoofdstuk zullen eerst de resultaten worden geanalyseerd met behulp van de deelvragen.
Om overzicht te creëren in de resultaten gevonden in de casus windpark Krammer zijn twee
conceptuele modellen opgezet waarin de factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling (zie
bijlage 2) en het functioneren (zie bijlage 3) zijn weergegeven. Deze twee conceptuele modellen
creëren begrip in de onderstaande analyse en het is raadzaam om ze eerst te lezen alvorens
verder te gaan met de onderstaande tekst. De conceptuele modellen zijn vanwege hun grootte
(A3) verplaatst naar de bijlagen.
Welke pad-afhankelijkheden spelen een rol bij de ontwikkeling en functioneren van een
windfonds?
Het succes van een windfonds wordt gemeten aan het draagvlak dat in de omgeving wordt
gecreëerd voor windmolens. Het draagvlak voor de windmolens wordt beïnvloed door de
waargenomen procedurele en distributieve gerechtigheid. Hoe een windfonds zich ontwikkelt is
afhankelijk op hoe de actoren en instituties zijn gevormd in de loop der tijd. Een goed voorbeeld
hiervan is de invloed van de aard van de verschillende actoren op de ontwikkeling van een
windfonds. Een coöperatie van burgers zoals Zeeuwind of Deltawind vinden hun oorsprong in het
gebied waarin ze opereren, ze spreken de taal en kennen de culturele aspecten die mee kunnen
spelen in de communicatie naar de omwonenden, waardoor ze bij de ontwikkeling van een
windpark beter kunnen inspelen op de behoefte van de omwonenden. Zoals te verwachten uit
het literatuuronderzoek (Aitken, 2010, Bell, Gray & Haggett, 2005, Sovacool & Bworkin, 2014) is
bij de casus windpark Krammer naar voren gekomen dat de communicatie tussen de
projectontwikkelaars en de omwonenden van belang is geweest in de vorming en het succes van
het windfonds. De proactieve rol in de communicatie tussen de projectontwikkelaars en de
omwonenden van actieve politieke bestuurders is door de projectontwikkelaars als de
omwonenden als belangrijk ervaren in de ontwikkeling van het windfonds. De aard van de
omwonenden uit Anna Jacobapolder was tevens reeds gevormd door eerdere ervaringen met
windpark Wisse Wind, waardoor de omwonenden vooraf reeds negatieve verwachtingen hadden
op de distributieve en procedurele gerechtigheid rondom de ontwikkeling van windpark Krammer,
en goed georganiseerd waren om oppositie te voeren tegen de ontwikkeling van windpark
Krammer. Omwonenden uit Oude-Tonge hadden deze ervaringen nog niet en waren hierdoor
minder georganiseerd.
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De formele inbedding van windfondsen heeft in 2014 plaatsgevonden in de niet bindende
gedragscode van de NWEA (2014), echter windfondsen werden al eerder toegepast. Dat de
gedragscode niet bindend is kan zijn achtergrond hebben in neoliberalisme als sturingsvorm in
Nederland. Er is een trend de overheid zich steeds meer terugtrekt met meer ruimte voor
bedrijven zelf (Jansen, 2018). Zoals in het literatuuronderzoek naar voren komt pleiten
verschillende

onderzoekers

echter

voor

meer

bindende

regulering

van

financiële

tegemoetkoming waarvan windfondsen onderdeel kunnen zijn (Armeni, 2016; Walker, Russel &
Kurz, 2017; Cowell, Bristow, & Munday 2011; Aitken, 2010). Kerr, Johnson en Weir (2017) wijzen
juist op de invloed die het al dan niet verplicht stellen van (delen) van de financiële
tegemoetkoming heeft op hoe het pakket aan maatregelen eruit gaat zien. Bij de besluitvorming
rondom de windfondsen bij windpark Krammer was de gedragscode van de NWEA nog niet
bekrachtigd en was de ontwikkeling op basis van consensus tussen de stichting Windmolens
NEE, de lokale overheden en de projectontwikkelaars. Voor Zeeuwind was het al gebruikelijk om
een financiële tegemoetkoming te verzorgen ter hoogte van hetzelfde bedrag als nu is
opgenomen in de gedragscode. Deze financiële tegemoetkoming is door de meeste
omwonenden geaccepteerd. Verschillende instituties, waar de projectontwikkelaars of lokale
bestuurders weinig invloed op hebben, hebben invloed op de financiële ruimte die de
projectontwikkelaars hebben voor financiële tegemoetkoming. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld
om de SDE-subsidies, de openbare aanbestedingsplicht of veranderende financieringsmogelijkheden.
Welke doelafhankelijkheden spelen een rol bij de ontwikkeling en functioneren van een
windfonds?
Zoals in het literatuuronderzoek al ter sprake is gekomen hebben Bristow, Cowell & Munday
(2012) gevonden dat tegenstanders van windturbines vinden dat windenergiebedrijven 'hun
omgeving' exploiteren, terwijl de winst elders stroomt. Zolang omwonenden geen direct zichtbaar
profijt hebben van een windpark worden de lasten minder snel geaccepteerd vanwege de
negatieve perceptie op de distributieve gerechtigheid, lusten en lasten zijn in de ogen van de
omwonenden niet eerlijk verdeeld. Bij de casus windpark Krammer is dit duidelijk naar voren
gekomen, Moerland en Van Gennip (I2) gaven in hun interview stellig aan dat het windfonds
compensatie was voor de impact van het windpark waarmee de omwonenden een soort van
berusting hebben gekregen over de realisatie van het windpark. De projectontwikkelaar van
windpark Krammer Spaans (I4) geeft juist stellig aan dat de gelden uit het windfonds geen
compensatie genoemd mag worden. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat een vergelijkbare
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discussie in het VK heeft gespeeld (DECC, 2014; Aberdeenshire Council, 2016). Er worden
gezamenlijke doelen gesteld door de projectontwikkelaars, echter lagere overheden en
omwonenden vertalen dit naar een ander narratief dan de projectontwikkelaars. Lagere
overheden en omwonenden stellen dat het doel van een windfonds compensatie is voor de last
die de omwonenden ondervinden van de windmolens. Projectontwikkelaars stellen dat het doel
van een windfonds financiële tegemoetkoming vanuit het principe van maatschappelijk
verantwoord ondernemen en dat er voor de omwonenden geen sprake is van (plan)schade bij
plaatsing van de windmolens. Er zijn echter gerechtelijke uitspraken (zie pagina 44) waarin
planschade door plaatsing van windmolens wordt toegekend. In de literatuur wordt erop gewezen
dat omwonenden financiële tegemoetkoming kunnen zien als omkoping. Indien omwonenden het
gevoel hebben dat ze omgekocht worden voor steun aan het windpark hebben ze een negatief
beeld van de procedurele (en wellicht ook van de distributieve) gerechtigheid en zullen ze eerder
geneigd zijn oppositie tegen het windpark te voeren. Als omwonenden denken dat het windfonds
is opgericht voor omkoping en de projectontwikkelaar niet, dan is ook hier sprake van verschil in
narratief tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden. Indien de projectontwikkelaars voor
eenzelfde narratief omtrent een windfonds zorgen als de andere actoren, dan zal naar
verwachting het windfonds meer kans op succes hebben. Het windfonds heeft dan meer kans op
succes vanwege dat bij gebruik van dezelfde bewoording vanwege dat er een grotere procedurele
gerechtigheid wordt waargenomen door de omwonenden. Op welke manier de financiële
tegemoetkoming tot stand komt bij een windfonds heeft invloed op de waargenomen procedurele
gerechtigheid. Bij windpark Krammer heerste het gevoel bij de omwonenden uit Anna
Jacobapolder dat ze weinig invloed hadden op de komst van het windpark Krammer, echter nog
wel op de compensatiemaatregelen. De hoogte van de financiële tegemoetkoming is van invloed
op de waargenomen distributieve gerechtigheid (Armeni, 2016). Omwonenden geven aan dat de
hoogte van tegemoetkoming niet met een richtbedrag vastgesteld zou moeten worden zoals in
de gedragscode van de NWEA is opgenomen, maar afhankelijk van de omgeving waar de
windmolens geplaatst worden wordt bepaald (I2, I6). De projectontwikkelaar heeft de macht de
groep omwonenden die in aanmerking komt voor vergoeding uit het windfonds te definiëren. Het
definiëren van de groep omwonenden kan leiden tot een negatieve perceptie op de distributieve
gerechtigheid bij burgers die niet tot de gedefinieerde groep behoren en de gedefinieerde
omwonenden indien er discussie over het definiëren is ontstaan.
Bij de casus windpark Krammer hebben de projectontwikkelaars de stichting Windmolens NEE in
een vroeg stadium een rol gegeven in de ontwikkeling van het windfonds waaruit de
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zonnepanelen in Anna Jacobapolder zijn betaald, met andere woorden: de ontwikkelaars hebben
de omwonenden gevraagd om het gezamenlijke doel vorm te geven. Uit de casus blijkt dat de
stichting Windmolens NEE haar naam heeft veranderd in stichting Windmolens AJP nadat ze zijn
betrokken bij de vormgeving van het gezamenlijke doel. Zoals eerder is gesteld is het bestuur van
stichting Windfonds Krammer geselecteerd door Zeeuwind en omwonenden hebben niet veel
vertrouwen in dit bestuur (I2). Indien men omwonenden laat meebepalen wie een windfonds mag
beheren, hebben de omwonenden meer invloed in hoe de gelden besteed gaan worden en zal in
perceptie van de omwonenden de procedurele gerechtigheid hoger zijn, waardoor naar
verwachting een windfonds meer kans op succes hebben. Bij participatie in de vorm dat waarbij
de omwonenden mede-eigenaar worden van het windpark worden ook gezamenlijke doelen
gecreëerd, echter het kan zijn dat niet alle omwonenden kunnen of willen meedelen in de
aandelen.
Welke onderlinge afhankelijkheden spelen een rol bij de ontwikkeling en functioneren van
een windfonds?
Ervaringen en vertrouwen van omwonenden bepalen welke perceptie deze hebben op de
distributieve en procedurele gerechtigheid bij de komst van een windpark. Vroegtijdige
communicatie

en

betekenisvolle

participatie

is

van

belang

om

vertrouwen

tussen

projectontwikkelaar en de omwonenden op te bouwen (Cass, Walker & Devine-Wright, 2010;
Armeni, 2016, Aitken, 2010), waarbij de eerdere ervaringen van de omwonenden van invloed zijn
op de mate vertrouwen die op voorhand van de ontwikkeling van een project reeds aanwezig is
(of juist niet). Bij windpark Krammer was het vertrouwen van omwonenden uit Anna Jacobapolder
in de coöperaties Zeeuwind en Deltawind beperkt door de eerdere ervaringen met windpark
Wisse Wind. De communicatie rondom het windfonds kwam volgens Moerland en Van Gennip
(I2) van start nadat ze via de media over mogelijke rechtszaken over planschade hadden bericht.
Het heeft er schijn van dat door het opzoeken van de media een verschuiving heeft
plaatsgevonden in de machtsverhouding tussen stichting Windmolens NEE en de
projectontwikkelaars. Bij de casus windpark Krammer hebben lokale bestuurders een belangrijke
rol gespeeld in het initiëren en faciliteren van de communicatie (I2; I4; I8) en waren de
projectontwikkelaars gemotiveerd om veelvuldig in gesprek met de omwonenden te gaan.
Zoals eerder al is gesteld is de hoogte van financiële tegemoetkoming van invloed op de perceptie
op distributieve gerechtigheid en wordt deze beïnvloed door wat een projectontwikkelaar wil en
kan geven. Hoeveel een projectontwikkelaar wil en kan geven is onder andere afhankelijk van
het subsidiesysteem, wetgeving omtrent gronduitgifte door de overheid, eventuele planschade,
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aard van de projectontwikkelaar, grootte van het windpark (ten opzichte van het aantal
omwonenden), al dan niet meervoudig ruimtegebruik bij de start van het project, eventuele
natuurcompensatiemaatregelen en het wel of niet verplicht zijn van een bepaald minimumbedrag
dat aan tegemoetkoming moet worden gegeven. Het subsidiesysteem dat een land heeft voor
duurzame energie kenmerkt zich in de mate van hoogte van de subsidie en zekerheid voor de
projectontwikkelaar en zowel de hoogte als de zekerheid is van invloed op de financiering van
het park en daarmee op de uiteindelijke baten die gegenereerd worden. Bij windpark Krammer is
voor de omwonenden een bedrag vrijgemaakt welke van dezelfde hoogte is dan bedragen die de
coöperatie Zeeuwind reeds bij eerdere projecten beschikbaar stelden. De wetgeving omtrent de
openbare aanbiedingsplicht voor het ontwikkelen van een windpark op staatsgronden geeft bij
toekomstige windparken een onzekerheid in het ontwikkelingstraject van een windpark voor de
projectontwikkelaar. Eventuele planschade, de grootte van het windpark, het aantal omwonenden
rond een windpark, eventuele natuurcompensatiemaatregelen en mogelijkheden tot meervoudig
ruimtegebruik zijn factoren die afhankelijk zijn van waar het windpark gepland wordt. Uit de casus
blijkt dat hoe het windpark Krammer wordt ervaren afhankelijk is van wie de waarneming doet. Bij
windpark Krammer stellen Moerland en Van Gennip (I2) dat het windfonds er in het algemeen
niet tot geleid dat de bewoners van Anna Jacobapolder bewoners het windpark anders zijn gaan
ervaren, maar “door compensatie is er een stukje berusting bij de mensen gekomen” (I2). Dit in
tegenstelling tot Wolsink (2007) welke heeft gevonden dat de waargenomen procedurele
gerechtigheid van invloed is op hoe omwonenden een windpark ervaren.
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6

Conclusies, discussie en aanbevelingen

In dit hoofdstuk wordt op basis van de analyse uit hoofdstuk 5 conclusies getrokken. Vervolgens
wordt er ingegaan op de conclusies en worden de beperkingen besproken van het onderzoek.
Daarna worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Tot slot worden er aanbevelingen
gedaan aan politieke bestuurders, projectontwikkelaars en omwonenden die met de planning van
een windpark te maken krijgen.

6.1

Conclusies

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Welke factoren hebben invloed op
de ontwikkeling en het functioneren van een windfonds?” Hiervoor is een literatuurstudie
uitgevoerd naar windfondsen en financiële tegemoetkoming bij windparken in het algemeen, en
is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar windpark Krammer.
Uit de resultaten en de analyse is gebleken dat de distributieve en procedurele gerechtigheid de
ontwikkeling en het functioneren van een windfonds beïnvloeden. De waargenomen procedurele
en distributieve gerechtigheid worden gevormd door de verwachtingen en ervaringen van
omwonenden van een windpark. De verwachtingen en ervaringen van de omwonenden zijn sterk
afhankelijk van de context waarin de ontwikkeling van het windpark plaatsvindt. Vanuit het
perspectief van pad-afhankelijkheid geredeneerd, wordt de aard van de actoren in het
beleidsnetwerk en hun beslissingen beïnvloed door de voorgeschiedenis van de omgeving, de
instituties en de actoren. Communicatie tussen de projectontwikkelaar, de overheidsbestuurders
en de omwonenden is belangrijke factor die van invloed is op het vertrouwen van de omwonenden
in de projectontwikkelaar en daardoor op de waargenomen distributieve en procedurele
gerechtigheid. Deze communicatie heeft een sterke onderlinge afhankelijkheid met de aard van
de betrokken actoren. Een andere onderlinge afhankelijkheid die is waargenomen is de
afhankelijkheid tussen de ontwikkeling van een windfonds en de financiële ruimte die een
projectontwikkelaar kan of wil vrijmaken. De aard van de projectontwikkelaar speelt hier een rol,
maar ook de formele institutionele kaders zoals de aanbestedingsplicht. Vanuit het perspectief
van doelafhankelijkheid is naar voren gekomen het verschil in narratief betreffende compensatie
of financiële tegemoetkoming een negatief effect heeft op de waargenomen procedurele
gerechtigheid. Een ander belangrijk inzicht vanuit het perspectief van doelafhankelijkheid is dat
indien een omwonende geen direct zichtbaar profijt heeft van een windpark, deze minder snel het
windpark accepteert vanwege de negatieve perceptie op de distributieve gerechtigheid. Uit
bovenstaande blijkt dat de waargenomen procedurele en distributieve gerechtigheid zijn te
beïnvloeden door de projectontwikkelaar in zowel positieve als negatieve zin.
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6.2

Discussie

In dit onderzoek van exploratieve aard is gezocht naar factoren die de ontwikkeling en het
functioneren van een windfonds beïnvloeden. Er is eerst bronnenonderzoek gedaan, waarbij
maar enkele bronnenonderzoek naar windfondsen zoals gedefinieerd in dit onderzoek als
onderzoeksobject hadden vanwege dat er beperkt onderzoek naar windfondsen is gedaan. Er
zijn geen bronnen gevonden met onderzoek naar windfondsen in Nederland. De kennis die in het
literatuuronderzoek is gevonden is gespiegeld aan de casus windpark Krammer. De bevindingen
uit het literatuuronderzoek zijn vergeleken met de twee verschillende soorten windfondsen die bij
windpark Krammer zijn opgezet. De gevonden kennis uit de casus is niet zonder meer naar
andere situaties overdraagbaar vanwege dat deze specifiek bij de context van windpark Krammer
gevonden is, echter met behulp van het literatuuronderzoek zijn er generaliseerbare
afhankelijkheden gevonden. Het is mogelijk dat een geïnterviewde naar zijn of haar belangen
gekleurde informatie heeft verteld tijdens een interview. Naar verwachting heeft dit geen afbreuk
gedaan aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek omdat juist het verschil in belangen
interessante inzichten heeft gegeven voor het onderzoek.
De resultaten die zijn gevonden komen deels overeen met de verwachtingen die vooraf aanwezig
waren. De titel van het onderzoek is vooraf bepaald: ”Windmolens: draait alles om geld?”. Het
onderzoek heeft naast het in de titel genoemde aspect van distributieve gerechtigheid tevens de
rol van procedurele gerechtigheid, en de achterliggende mechanismen naar voren gebracht. De
analyse van de resultaten aan de hand van de verschillende afhankelijkheden heeft gezorgd voor
structuur in analyse en tot nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten zijn het belang van het
verschil in narratief tussen de omwonenden en de projectontwikkelaars voor het succes van een
windfonds en het belang van de voorgeschiedenis van locatie, instituties en actoren. Deze
voorgeschiedenis is in zijn algemeenheid van grote invloed op de manier van handelen van de
verschillende actoren en de kans van succes van een windfonds.
Deze studie behandelt niet de kwantitatieve analyse van de gevonden factoren. Voor een
kwantitatieve analyse is een grootschalig onderzoek gewenst voor een valide uitkomst vanwege
dat de lokale context een sterke invloed heeft op de mate waarin factoren van invloed zijn. Het is
echter de vraag of er voldoende onderzoekseenheden zijn voor een valide kwantitatief onderzoek
naar windfondsen. Tevens moet de lezer er rekening mee houden dat er enkel naar de casus
windpark Krammer is gekeken en dat kwalitatief onderzoek naar windfondsen bij andere
windparken wellicht nog meer relevante kennis aan het licht brengt. In dit onderzoek is ingegaan
op de discussie omtrent de naamgeving van het geld dat beschikbaar wordt gesteld door de
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projectontwikkelaar, compensatie of financiële tegemoetkoming. In dit onderzoek is bewust
gekozen voor term financiële tegemoetkoming vanwege dat de auteur geen onderzoek heeft
gedaan (of willen doen) naar eventuele wettelijke implicaties van de verschillende termen. Op het
eind van dit onderzoek is nog nieuwe informatie naar voren gekomen: er is een groep
omwonenden, bewoners van 14 huizen op de dijk bij Bruinisse, die bij het definiëren van de
belanghebbende omwonenden in eerste instantie niet als belanghebbende zijn aangemerkt. De
stand van zaken is dat deze bewoners financiële tegemoetkoming in de vorm van zonnepanelen
is toegezegd, echter de zonnepanelen zijn nog niet gerealiseerd februari 2020). Het interview dat
nog is afgenomen met een omwonende is niet meegenomen in dit onderzoek omdat met dit
interview geen nieuwe inzichten aan het onderzoek kunnen worden toegevoegd.
De resultaten van dit onderzoek geeft handvatten voor de actoren betrokken bij de ontwikkeling
van nieuwe windparken, waarbij het onderzoek een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke
acceptatie van een windpark. Daarnaast zijn de resultaten ook relevant voor andere projecten die
invloed hebben op de leefomgeving waarbij de verdeling tussen de lusten en de lasten een rol
speelt zoals zonneparken. Aanvullend kwantitatief onderzoek kan wellicht inzicht kunnen geven
in de mate waarin de verschillende gevonden factoren van invloed zijn op de ontwikkeling en het
functioneren van een windfonds. Tevens is aanvullend kwantitatief onderzoek naar de mate
waarin windfondsen een bijdrage leveren ten opzichte van de andere vormen van financiële
tegemoetkoming gewenst, vanwege dat momenteel nog onduidelijk is op welke manier de
verdeling van de financiële middelen die de projectontwikkelaar ter beschikking stelt het best
ingezet kan worden. Zoals eerder is aangemerkt is het van belang om bij kwantitatief onderzoek
rekening te houden met het aantal onderzoekseenheden, dit kan beperkend zijn in de
mogelijkheden tot kwantitatief onderzoek. Als laatste advies voor vervolgonderzoek wordt
voorgesteld om onderzoek te doen naar een uniforme methode om in Nederland de impact van
een windpark vast te stellen voor de omgeving.

6.3

Aanbevelingen

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn voor de overheid, de projectontwikkelaars en de
omwonenden de volgende aanbevelingen geformuleerd:
Aanbevelingen aan overheden:
1. Stel financiële tegemoetkoming verplicht voor projectontwikkelaars op basis van de
verwachte impact dat een beoogd windpark heeft.
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Literatuuronderzoek wijst uit er minder snel een discours van omkoping zal heersen indien
financiële tegemoetkoming verplicht wordt gesteld. Het is hierbij aan te bevelen dat door
middel van een nog vast te stellen rekenmethode voor een bepaald gepland windpark
wordt bepaald hoeveel geld een projectontwikkelaar vrij moet maken voor financiële
tegemoetkoming. Er zal tijdens het vaststellen van de rekenmethode naar verwachting
discussie ontstaan naar de hoogte van de financiële tegemoetkoming en hoe deze
berekend wordt, echter na vaststelling zal de methode institutionaliseren.
2. Verschil tussen gemeenten in openheid en faciliteren van communicatie tussen de
verschillende actoren kan leiden tot wantrouwen van omwonenden. Stem de manier van
werken tussen de gemeenten af indien er meerdere gemeenten naar verwachting impact
van een beoogd windpark zullen hebben.
Uit het onderzoek is gebleken dat er veel verschil in aanpak tussen de betrokken
gemeentes is geweest rondom windpark Krammer, waarbij inwoners van Oude-Tonge het
gevoel hebben gekregen dat ze onrecht is aangedaan.
Aanbevelingen aan projectontwikkelaars:
3. Zorg voor eenzelfde narratief als de omwonenden met betrekking tot de financiële
tegemoetkoming.
Uit het onderzoek is gebleken dat indien de doelen op een gelijke wijze worden verteld er
meer kans van succes voor de projectontwikkelaars. Dit impliceert het gelijkwaardig
benoemen van de financiële tegemoetkoming, ofwel compensatie. Indien dit narratief
gelijkwaardig wordt gemaakt zal naar verwachting het vertrouwen toenemen.
4. Voer aan het begin van de ontwikkeling van een windpark een onderzoek uit naar de
eerdere ervaringen van de omwonenden en welke sociaal-maatschappelijke factoren een
rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van het windpark.
De pad-afhankelijkheid en de lokale context kan per locatie veel verschillen en heeft
vanwege dat dit de aard van de actoren vormt veel invloed op de acceptatie van een
gepland windpark. Hoe financiële tegemoetkoming vorm gegeven moet worden en op
welke manier dit geregeld wordt is afhankelijk hiervan.
5. Betrek omwonenden op een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van het
windpark en het pakket aan financiële maatregelen voor de omwonenden. Geef
omwonenden een stem in de bepaling van zowel de hoogte als de vorm van de financiële
maatregelen.
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Uit onderzoek blijkt dat vroege en betekenisvolle participatie van positieve invloed is op
de procedurele gerechtigheid. Uit de literatuur volgt dat procedurele gerechtigheid van
grote invloed is op het succes van een windfonds. Het wijzigen van de naam van stichting
windmolens NEE naar stichting Windmolens AJP sterkt het belang van betekenisvolle
participatie.
Aanbeveling aan omwonenden:
6. Organiseer uzelf als omwonenden bij de bekendmaking dat er een windpark in de buurt
gepland wordt.
Zowel uit het literatuuronderzoek als uit de casus komt naar voren dat het georganiseerd
zijn van omwonenden van invloed is op de macht die de omwonenden hebben. Indien de
omwonenden meer macht kunnen zij beter hun belangen te verdedigen.
7. Hecht waarde aan dialoog met overheid en projectontwikkelaar.
Zowel uit het literatuuronderzoek als uit de casus komt naar voren dat dialoog met de
projectontwikkelaar van belang is voor het kenbaar maken en het verdedigen van
belangen. Dialoog met de overheid is van invloed op de communicatie met de
projectontwikkelaar.
8. Onderken dat machtsverhoudingen kunnen wijzigen door gebruik te maken van de media.
Zowel uit het literatuuronderzoek als uit de casus komt naar voren dat de
machtsverhoudingen kunnen wijzigen doordat de omwonenden gebruik maken van de
media. Naar verwachting kan dit wel in een bepaalde context negatief de dialoog met de
overheid of de projectontwikkelaar beïnvloeden, en kan beïnvloeding van de
machtsverhoudingen

ook

negatief

uitpakken

doordat

de

relatie

tussen

de

projectontwikkelaar, de overheid en de omwonenden op scherp zet.
Ten slotte wil ik, de auteur, aangeven dat vervolgonderzoekers rekening houden met de
gevoelens die er heersen. Als onderzoeker kunt u uzelf inlezen in een bepaalde context en ook
vragen naar de gevoelens die er heersen, echter dan heeft u er rekening mee te houden dat u
geendeel uitmaakt van die context. Naar mijn persoonlijke ervaring is een terughoudende houding
gewenst.
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Bijlage 1

: Windpark Krammer in de omgeving
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Bijlage 2

: Factoren ontwikkeling case windpark Krammer
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Bijlage 3

: Factoren functioneren case windpark Krammer
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Bijlage 4

: Fotocollage windpark Krammer

Foto 1: Zicht vanaf de rand van Anna Jacobapolder
Foto 3: Zicht vanaf de rand Oude-Tonge

Foto 2: Zicht vanaf de rand van Bruinisse

Foto 4: Foto windpark Krammer op korte afstand
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Bijlage 5

: Interviewverslagen

Alleen voor examinatoren.
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