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Participatiecoalitie 

Noord-Holland 

Samen de energietransitie laten slagen 



Vereniging Energie coöperaties- en Initiatieven Noord-Holland 

 

 79 Energiecoöperaties en initiatieven 

De participatiecoalitie in Noord-Holland 

Wie zijn wij? 

Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland 

 

 Ruim 130 regionale en lokale natuur- en 

milieuorganisaties 



Activiteiten 

 

 

Onze activiteiten 



Á Komen tot een duurzame energietransitie vergt een nieuwe benadering. Een benadering die uitgaat van het 

maatschappelijke ï bottom up ï en van samenwerking.  

Á Investeren in de toekomst staat voorop, niet de terugverdientijd.  

Á Landschap, natuur en energietransitie kunnen elkaar versterken. 

Á Vanuit de Participatiecoalitie Noord-Holland willen we komen tot een ideaal proces om, als actieve groep, 

doelstellingen uit het Klimaatakkoord op eigen wijze te ondersteunen en waar nodig te verbeteren.  

 

Onze Visie op de Energietransitie 

Waar staan wij voor? 

1: Hoofdlijn 



Onze Visie op de energietransitie 

2: Basisprincipes 
 

1. Hoge ambitie opwek. 35 TWh (terawattuur) landelijk in de RES relatief laag (verg. 250 TWh, 16,6 TWh, 1,9 TWh, toename). 

2. Participatie is essentieel bij de energietransitie. Planparticipatie, projectparticipatie, 50%. Ook mensen zonder 

vermogen. 

3. Projecten met duurzame opwek moeten de omgeving versterken.  a) Versterken landschappelijk belangrijke 

elementen, biodiversiteit, natuurbeleving; b) nadelen voorkomen en desnoods mitigeren.  

4. Alle gebiedsprocessen zijn zorgvuldig. Socialiseren grondvergoedingen. Zie ñMemorandum samenwerking 

energiecoºperaties en agrarische grondeigenarenò van Energie Samen, LTO en NMFôs. En: ñConstructieve Zonneladderò van de 

NMFôs. 

5. (Lokale) overheden helpen lokale energieinitiatieven actief om ze sterker en breder te maken, met behoud van 

onafhankelijkheid. óBurgerparticipatieô versus óoverheidsparticipatieô. 

6. TBOôs en landschapsorganisaties voeren versterkingen uit, maximale facilitering door overheden. 

 



Goede voorbeelden 

Participatie bij energieprojecten 

Planparticipatie én projectparticipatie zoals 
Dorpsmolen Reduzum (iedereen profiteert). 
Nummer 1 Duurzame 10 KNHM. 
 

Tiphoogte 51 m 



Goede voorbeelden 
Participatie bij energieprojecten 

    

 

Grondgebonden zonneweides Bergen Energie 

(rekening houden met alles, bewoners eigenaar, 

biodiversiteit) 

 



Goede voorbeelden 
Participatie bij energieprojecten 

    

 

Eiland Samsø (rijk en blij geworden, groen 

uithangbord) 

 

Samsø is dankzij windenergie en andere hernieuwbare 
energiebronnen de grootste CO2-neutrale 
woongemeenschap op aarde.[1] Dit begon allemaal 
toen de eilandbewoners in de jaren negentig door de 
economische teruggang en de afname van het 
inwoneraantal besloten hun eigen energie op te gaan 
wekken en autarkisch te worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Windenergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sams%C3%B8
https://nl.wikipedia.org/wiki/1990-1999
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autarkie

