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Green Deal Participatie van de Omgeving bij
Duurzame Energieprojecten
Betrokken partijen
------------------------

InterProvinciaal Overleg (IPO)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Netbeheer Nederland (NBNL)
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)
Particuliere Windturbine Exploitanten (PAWEX)
Coöperatie Windunie
REScoopNL
Stichting Platform Bio-energie (PBE)
Dutch Association Geothermal Operators (DAGO)
Stichting Platform Geothermie (SPG)
Vereniging Holland Solar
Vereniging Energie-Nederland (EN-NL)
Stichting Lerend Platform Energie & Omgeving (LEO)
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
ODE Decentraal
LTO Nederland
Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO)
Staatsbosbeheer (SBB)
Stichting De Natuur en Milieufederaties (NMF)
Stichting Natuur & Milieu (N&M)
Rijksoverheid

Omschrijving initiatief
De overgang naar een groene economie vergt creativiteit, ondernemerschap en innovatie, maar ook het
benutten van de dynamiek in de samenleving. Bij duurzame energieprojecten speelt dat zij vanwege hun
omvang en impact veelal gepaard gaan met merkbare en zichtbare veranderingen van de fysieke
leefomgeving. Er zijn veel betrokkenen die geraakt worden als de fysieke leefomgeving veranderd en dat kan
vertragend werken voor realisatie van die projecten. Goede afstemming en inpassing is een bepalende
factor.
De initiatiefnemers van deze Green Deal zien echter ook kansen, kansen die nu nog onbenut zijn en waarbij
duurzame energieprojecten lokale gemeenschappen en de natuur kunnen versterken. Partijen in de Green
Deal wil deze kansen benutten. Goede inpassing is volgens hen niet mogelijk zonder inzicht in de belangen,
wensen en ideeën van burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties (gericht op onder
meer natuurbehoud en landschap) en overheden. En belangen, wensen en ideeën komen het beste in beeld
door participatie.
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Resultaten
Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen en te delen én om
participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale
leefomgeving. Drie stappen worden daartoe gezet:
1. Stap 1: in de periode van 1 april 2018 tot 1 september 2018 worden ervaringen en kennis over
participatie bij de inpassing van duurzame energieprojecten ingebracht en gedeeld.
2. Stap 2: in de periode van 1 september 2018 tot 1 februari 2019 leggen partijen de focus op het
ontwikkelen van kennis en competenties voor participatie.
3. Stap 3: in de periode van 1 februari 2019 tot en met 31 december 2019 zetten partijen zich in voor de
verspreiding van kennis, ervaringen en competenties.
Einddatum: 31 december 2019.

Inzet en acties van Partijen
Tijdens Stap 1 gaan partijen:
-- zich inzetten voor een gezamenlijke inventarisatie van alle kennis, ervaringen, nieuwe inzichten en
ideeën voor participatie in duurzame energieprojecten van Partijen;
-- in de werkgroepen inbreng leveren vanuit het perspectief van de initiatiefnemer, de burger,
maatschappelijke organisaties en de overheid;
-- per 1 juni 2018 met hun werkgroep een verslag opleveren van deze inventarisatie aan de
Coördinatiegroep;
-- via hun aanspreekpunten een brede kennisbijeenkomst organiseren.
Tijdens Stap 2 gaan Partijen:
-- best practices vertalen naar een informatie- en kennisbundel met participatieopties. Dit document
wordt uiterlijk 1 januari 2019 opgeleverd;
-- de kennis en ervaring die is opgedaan actief met elkaar delen, uitwisselen en verspreiden.
Tijdens Stap 3 gaan Partijen:
-- zich inzetten voor het verspreiden van bestaande en nieuwe kennis;
-- in de periode tussen 1 februari 2019 tot en 1 juni 2019 een uitvoeringsagenda uitwerken;
-- via hun aanspreekpunten tussen 1 februari 2019 en 31 december 2019 halfjaarlijkse brede
kennisbijeenkomsten organiseren.

Inzet en acties Rijksoverheid
-----------

EZK verkent met IPO met IPO de mogelijkheden voor een beleidsinstrument om de ontwikkeling van
(lokale) initiatieven te stimuleren.
EZK draagt zorg voor het secretariaat van de Stuurgroep en Coördinatiegroep ten behoeve van de
coördinatie van deze Green Deal via zijn Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
BZK zorgt voor aansluiting op de Inspiratiegids Participatie.
OCW en LNV dragen projecten aan die energie en omgevingswaarden succesvol verenigen.
BZK zorgt voor inzet van een breed toegankelijk document met participatie-opties.
LNV zorgt voor een goede inbedding van de belangen van de agrosectoren en natuur.
De Rijksoverheid verkent samen met VNG de mogelijkheden om voorwaarden voor participatie bij
lokaal beleid te betrekken.
De Rijksoverheid zorgt met VNG dat provincies en gemeenten geïnformeerd worden over de
mogelijkheden die zij hebben om te sturen op het creëren van meerwaarde.
De Rijksoverheid zorgt met VNG, N&M, NMF en ODE Decentraal dat hun achterban wordt geïnformeerd
over lokale initiatieven.
IPO verkent met BZK en VNG welke mogelijkheden er zijn om kennis, praktijkvoorbeelden en andere
relevante informatie te ontsluiten voor provincies en gemeenten en andere openbare lichamen.
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