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Colofon
Dit participatieplan is ontwikkeld in een gemengde werkgroep van Green Trust en Bommelerwaar.

Daarna gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van de Coöperatie Bommelerwaar op 9 
december 2019.

Later is het aangescherpt tijdens een interactieve werkgroep met leden van Coöperatie 
Bommelerwaar op 18 december 2019.

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de ontvangen opmerkingen van de gemeente verwerkt.

Samen met de omwonenden, gemeente, klankbordgroep en andere belanghebbenden,  willen we 
verder invulling geven aan dit participatieplan.
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Opbouw

• Introductie

• Participatie-afbakening

• Procesparticipatie

• Projectparticipatie – Sociale Participatie

• Projectparticipatie – Financiële Participatie

• Mijlpalen en tijdlijn

• Bijlage Participatieladder
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Wat is een participatieplan?

• Schets van de route 
naar betekenisvolle participatie van alle belanghebbenden bij dit gebiedseigen windpark

• Raamwerk voor participatieactiviteiten en producten 
die gaandeweg samen met belanghebbenden worden uitgewerkt

• Plan waarin wordt aangegeven wie actief betrokken 
worden, waarover en hoe geparticipeerd kan worden 
zowel wat betreft proces, sociaal als financieel.

• Toetsing vindt plaats aan de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land
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• Betrokkenheid

• Draagvlak 

• Voordeel voor de participant

• Mede-eigenaarschap, van en voor de 
Bommelerwaard

Wat willen we bereiken met participatie?

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-NC-ND
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Belangrijke waarden

• Zelfredzaam door als gebied zoveel mogelijk 
eigen lokale energievoorziening

• Open en transparant

• Voor en door de bewoners

• Respect voor de natuur

• Oog voor de business case

Zoals we in de Bommelerwaard graag met elkaar 
willen omgaan, zo wordt de procesparticipatie ingericht.

Participatieplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 6



Wat willen we bereiken met Burgerwindpark 
A2 Lage Rooijen?
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• Hoeveelheid stroom opwekken met omvang van meer dan 75% van alle (circa 10.000) huishoudens in de gemeente 
Maasdriel (gebaseerd op een gemiddeld gebruik van ± 3.500 kWh/jaar). 

• Zoveel mogelijk huishoudens van Maasdriel maken gebruik van deze stroom

• Zeggenschap over de energieproductie

• Bijdragen aan een energieneutrale Bommelerwaard 

• Meer cohesie in het gebied, door samen voor lokale energie te gaan en de opbrengsten te besteden in het gebied

• Bijdragen aan de nationale, provinciale en regionale doelen op het gebied van de duurzame energietransitie. 
• Het past volledig in de Regionale Energie Strategie (RES).
• Taakstelling van provincie Gelderland om 55% CO2-reductie in de productie van hernieuwbare energie in 2030 te behalen.

• Het windpark draagt bij aan verbetering van het gebied door een deel van de opbrengsten in het gebied te 
besteden

• Door middel van:
• Drie windmolens van ca. 4 MW per stuk
• Eigenaarschap voor 50% bij de omgeving (Coöperatie Bommelerwaar)

• Mede-eigenaar worden van het eigen coöperatieve (deel van het) windpark zónder voorafgaande inleg: “Van hier, voor ons allemaal” naar rato van de 
energierekening.



Initiatiefnemers Burgerwindpark A2 Lage 
Rooijen
• Coöperatie Bommelerwaar: 

is een coöperatieve vereniging van leden. Doel van Bommelerwaar is 
een energieneutrale Bommelerwaard op coöperatieve wijze

• Green Trust Projects BV:
is specialist in windenergie projecten en werkt aan de transitie van 
conventionele energie naar duurzame energie door het realiseren van 
zon- en windenergieprojecten in binnen- en buitenland.
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Status Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 

Fase 4
Realisatie

Fase 3
Ontwerp, contractering, 

financiering

Fase 2
Ontwikkeling

Fase 5
Beheer &

onderhoud
Fase 1 

Haalbaarheid

Focus komende periode op fase 2 ‘ontwikkeling’

Participatieplan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen 9



Participatieafbakening Direct omwonenden (<1 km)

Omwonenden met 
energievoordeel (binnen de 
postcoderoos*)

Omwonenden binnen 2,2 km 
van het burgerwindpark 
(inclusief klein deel wijken 
Empel en Maaspoort)

Omwonenden van de gehele 
gemeente Maasdriel (alle 
kernen)

Natuurorganisaties en 
dergelijke
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We onderscheiden op basis van o.a. 
geografische mogelijkheden meerdere 
groepen participanten:

Nb.: Naast de postcoderoos zijn er nog andere 
participatiemogelijkheden, maar die staan los 
van de geografische omgeving.

Participatie afbakening

* Meer informatie over de 
postcoderoos: zie sheet bij 
Sociale Participatie



Direct omwonenden (<1 km van het windpark)
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2,2 km contour
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Velddriel

De Geerden

Hedel

Maaspoort
Oud Empel

Empel

Hoenzadriel



Procesparticipatie

Geeft inzicht in :

• Hoe belanghebbenden en andere geïnteresseerden worden geïnformeerd 

• Hoe ruimte wordt geboden voor discussie, consultatie en advies

• De invulling van procesparticipatie per fase van het traject

Belangrijke elementen:

• Functionele rollen

• Klankbordgroep i.o.

• Procesparticipatie per fase

• Communicatieplan

• Klachten en vragensysteem

Bijlage: Participatieladder
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Functionele rollen 
stakeholders

14
14

BWP A2 
Lage Rooijen

Eigenaren

Meeweten

Gemeenteraad 

Overheden

Overig

Omgeving

Meewerken/
Meedenken

(Mee)beslissen

Ged. Staten 
Provincie

Ambtenaren 
Maasdriel

Waterschap

College
Maasdriel

Omwonenden 
< 2,2 km

Stadsdeel
Empel

Gemeente 
Den Bosch

Dorp 
Hoenzadriel

Direct 
Omwonenden 

< 1 km 

Gelderse Natuur en 
Milieufederatie

Dorpsraad Velddriel 

Coöperatie 
Bommelerwaar

Defensie

Grondeigenaren Media

Liander
(netaansluiting)

Green Trust

De Capreton
Vereniging voor Agrarisch 

Natuur- en Landschapsbeheer

Ambtenaren 
provincie

Leden 
Coöperatie  

Bommelerwaar 

Gemeente 
Zaltbommel

RWS

Omgevingsdienst 
Rivierenland (ODR)

Wijk 
Maaspoort

Leden 
Coöperatie  

Bommelerwaar 

RES Rivierenland 
(fruitdelta)

Ondernemers-
verenigingen



Klankbordgroep

• Zoveel mogelijk een doorsnede van de belanghebbenden 
participatieladder (bijlage)

• Op basis van een helder overzicht waarover kan worden meegedacht 
en geadviseerd 

• Fungeert als aanspreekpunt projectteam Burgerwindpark 

• Feedback ontvangen en daar waar mogelijk rekening mee houden

• Geen formele status, maar advies telt wel mee

• Verslagen vergaderingen op website te vinden

• Klankbordgroep kiest eigen voorzitter
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Fase 1: Haalbaarheid

(2019-2020)

Onderzoek

•Locatie-onderzoek 
potentiële 
windturbine lokaties 

•Analyse (milieu-) 
technische 
belemmeringen

•Ontwikkelbudget

•Opstellen financieel 
model

•Opstellen plan van 
aanpak 
ontwikkelfase

Fase 2: Ontwikkeling

(2020-2021)

•Vergunning-traject 
VVGB

•Zienswijze  
procedure* (5 aug 
t/m 15 sept)

•M.E.R.-beoordeling

•Communicatie

•Wegnemen 
belemmeringen

•Parkontwerp (civiel-
en electra)

•Aanvraag SDE++
en/of PCR

•Contractering
bodem- en 
windonderzoek

•Medio mei 
oprichting 
Burgerwindpark A2 
Lage Rooijen BV

Fase 3: Ontwerp, 
contractering, 
financiering

•Contractstrategie en 
- management

•Opstellen 
tenderdocs en 
technische 
specificaties

•Uitonderhandelen 
contracten 

•Aansturen design & 
engineering

•Opstellen QHSE 
plannen

•‘Due diligence’

•Financiële 
modellering

•PPA 
(stroomcontract)

•Verzekeringen

•Opstellen financiële 
contracten

Fase 4: Constructie

•Bouw-management

•Site supervisie

•V&G plannen 

•QA/QC

•Overname inspecties

•Claims management

Fase 5: Beheer & 
onderhoud / 
exploitatie

•Opstellen O&M 
strategie

•Aansturing 
onderhoud / beheer

•Eindegarantie 
inspecties van 
windturbines

•Contract & 
projectmanagement 
grootschalige 
reparaties

In het proces naar de oplevering van het 
windproject onderscheiden we de volgende fasen:

Procesparticipatie * info-avonden gemeente Maasdriel: 7 juli en 1 sept 2020 in gemeentehuis Maasdriel (voorlopig) 



Communicatieplan

• Website (io)

• Nieuwsbrief 

• Bijeenkomsten 

• Huisbezoeken

• Sociale media
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Verdere toelichting in 
communicatieplan



1. 
Haalbaarheid

• Informeren direct 
omwonenden (< 1 km)

• Inventariseren thema’s 
omgeving

• Huiskamergesprekken

• Excursie naar 
burgerwindpark 
Krammer

2. 
Ontwikkeling

• Dialoog wensen 
omgeving

• Informeren over 
Vergunningen en 
rechten omgeving 

• Investeerders werven 
B.V. en ontwikkeling

• Uitkomst onderzoeken 
presenteren

• Klankbordgroep 
samenstellen

• Educatie

• Aanpassen 
‘Bommelerwaarstroom
voor windmolenstroom’ 

3. 
Financiering

• Investeerders werven 
bouw (obligaties)

• Inrichten governance
Windparkfonds

• Werven deelnemers 
Bommelerwaar stroom

• Educatie

4. 
Constructie

• Kaders opstellen 
Windparkfonds

• Werven deelnemers 
Bommelerwaar stroom

• Educatie

• Governance en 
uitgangspunten 
verduurzamen huizen 
directomwonenden

5. 
Exploitatie

• Verduurzamen huizen 
direct omwonenden

• Bommelerwaar stroom 
afnemen door omgeving

• Uitkeren opbrengst 
windparkfonds

• Educatie

Procesparticipatie per fase
De procesparticipatie is afgestemd op de verschillende fasen van het 
project:
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* Online informatie en dialoogbijeenkomst: 6 mei 2020



Per fase

• Volgt een nadere invulling 
van de participatie

• Afstemming hierover vindt 
plaats met de klankbordgroep
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Sociale participatie: doel

• Doel: succesvolle participatie draagt bij aan realisatie en succesvolle 
exploitatie 

• Opbrengsten delen zonder financiële participatie

• Afhankelijk van de uitkomsten van de proces-
participatie kan dat leiden tot bepaalde vormen 
van sociale participatie.

• Vormen van sociale participatie staan op de 
volgende sheet:
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Sociale participatie
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Sociale participatie: vormen

Direct omwonenden 
(<1 km)

Omwonenden met 
energievoordeel (o.a. 
postcoderoos)

Omwonenden van de 
gehele gemeente 
Maasdriel (alle 
kernen)

Gemeente, 
natuurorganisaties en 
dergelijke
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Omwonendenfonds: eenmalige vergoeding ter hoogte van maximaal € 3.500,-
voor de verduurzaming van hun woning

Burgerwindpark-fonds: € 0,75 per opgewekte MWh in een nieuw op te richten 
gebiedsfonds voor de omgeving (voor bijvoorbeeld het programma krachtige 
kernen, lokale verenigingen en sportclubs), landschaps-versterking, educatie 
duurzame energie en/of verbetering luchtkwaliteit (compensatie snelweg en 
houtstook).
Afhankelijk van hoe lang de molens meegaan levert dit een totaalbedrag op van  
± € 690.000,- bij een levensduur van 30 jaar.

Zonder inleg, mede-eigenaar worden van het eigen coöperatieve (deel van het) 
windpark zónder voorafgaande inleg, naar rato van de energierekening.

Sociale participatie



Landelijke Postcoderoosregeling: Postcode 
5333
• Leden van de coöperatie en 

bommelerwaarstroom-afnemers 
in het postcoderoosgebied 
krijgen een energiebelasting-
korting op de energienota

• Postcode 5333 is het hart van de 
roos

• Postcode 5333 vormt samen met 
aangrenzende 4-cijferige 
postcodegebieden de blaadjes 
van de postcoderoos.

• Hoe precies wordt nader 
uitgewerkt
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• Doel: Investeren in de 
ontwikkeling en bouw door 
omwonenden

• Vormen: 
• (Obligatie-)leningen
• Crowdfunding

• Ontwikkelingsfase: hoog risico
• Bouw/exploitatiefase: laag risico

Financiële participatie

https://www.peoplematters.in/news/skilling/rise-india-gets-rs-14-crore-funding-from-nsdc-14157
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Participatie-vormen in samenhang
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Sociale participatie
(opbrengsten delen 
zonder financiële 
participatie)

Financiële participatie
(duurzame investeren)

Proces participatie
• Hoe belanghebbenden en 

andere geïnteresseerden 
worden geïnformeerd 

• Hoe ruimte wordt geboden 
voor discussie, consultatie 
en advies

• De invulling van 
procesparticipatie per fase 
van het traject

Direct omwonenden Fonds
Duurzame verbetering woningen

Windpark Fonds

Bommelerwaar Stroom
Afnemen stroom en mede-eigenaar windmolens

Projecten - Educatie - Landschapsversterking 
– Verbetering luchtkwaliteit

Compensatie eigenaren grond
Financiering B.V. 
Investeren in 
• Ontwikkeling 
• Bouw
….



Bijlage
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Bijlage Participatieladder

• Geeft inzicht in belanghebbenden en hun betrokkenheid

• Participatievormen

• Participatie-thema’s

• Nb. 
Inzicht in voortgang en planning is voor alle belanghebbenden van 
belang.
Informatie komt beschikbaar via website en mailing
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Participatievormen
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Intensiteit van 
betrokkenheid (van 
laag naar hoog)

Rol van de initiatiefnemer en de belanghebbenden

1 Informeren De initiatiefnemer bepaalt zelf de agenda en houdt betrokkenen op de hoogte. De 
belanghebbenden zijn toehoorder.

2 Raadplegen De initiatiefnemer stelt zelf een plan op en legt dit ter consultatie (formeel en/of informeel) 
voor aan de maatschappij. Het bestuur bepaalt in hoeverre de inspraakresultaten worden 
verwerkt in het plan.

3 Adviseren De initiatiefnemer stelt in beginsel de agenda op. Particulieren en/of organisaties mogen 
problemen, kansen en oplossingsrichtingen aandragen. Het bestuur neemt de adviezen 
vanuit de maatschappij over of wijkt hiervan beargumenteerd af.

4 Samenwerken Vanuit een gezamenlijk overeengekomen agenda wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen. Er 
zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk waarbij situatieafhankelijk afspraken 
worden gemaakt over de spelregels voor plan- en besluitvorming, uitvoering, monitoring, 
evaluatie, beheer en onderhoud. Samenwerkingspartners kunnen uiteenlopende bijdragen 
leveren (inzet van mensen, expertise, materieel en/of financiële middelen).

5 Delegeren De initiatiefnemer stelt randvoorwaarden vast voor het uitvoeren van (bijvoorbeeld beheer) 
activiteiten door particulieren en organisaties.

6 Zelforganisatie Particulieren of andere partijen organiseren initiatieven die de taken/activiteiten van de 
initiatiefnemer raken. De initiatiefnemer heeft de volgende opties: niets doen (1), erop 
aanhaken met eigen activiteiten (2) of stimuleren (3). De 
beslissingsbevoegdheid/verantwoordelijkheid blijft liggen bij de particulieren of andere 
partijen.



Participatieladder 1/4
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Vorm Belanghebbenden Werkwijze Participatie thema’s

1,2,3 Direct omwonenden Huisbezoeken
Inloopavonden

verduurzamen woningen, vergunningen en rechten 
omwonenden, klachtenafhandeling, uitleg resultaten 
onderzoeken, mitigerende maatregelen, bezien hoe 
tegemoetgekomen kan worden aan zienswijzen, 
investeringsmogelijkheden, impact op natuur en waarde huis, 
CO2-gebruik bij productie en bouw, goedkope stroom 
mogelijkheden

1 Bommelerwaar-
stroom 
omwonenden

Bijeenkomsten Energierekening verlagen, Verhogen duurzaamheid, Mede-
eigenaarschap windmolens, Verbetering natuur- en 
luchtkwaliteit

1,2,3 Dorpsraden kernen 
gemeente Maasdriel, 
Maaspoort en Empel

idem Samenhang met andere initiatieven, Burgerwindparkfonds: 
Governance en besteding opbrengsten windmolens
Verbetering natuur- en luchtkwaliteit

1 Potentiële 
Investeerders

idem Investeringsmogelijkheden, rendement, risico’s

Digitale vormen als alternatief mogelijk!



Participatieladder 2/4
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Vorm Belanghebbenden Werkwijze Participatie thema’s

3 Gemeenteraad incl. 
Commissie ruimte

Brieven, overleg, … Draagvlak bevolking
Realiseren regionale opgave (55% CO2-reductie)
Governance windparkfonds

3 Gemeente ambtelijk 
apparaat

Overleg Correct doorlopen procedure
Communicatie-uitingen

3 Projectleider en 
communicatie-
medewerker Gemeente

Overleg Draagvlak bevolking
Realiseren regionale opgave (55% CO2-reductie)
Governance windparkfonds

2 Onderwijs (middelbaar 
en hoger onderwijs)

Stageplekken Business Case, Invulling participatie, Duurzaamheid

1,2 Lokale ondernemers/ 
ondernemers-
verenigingen

Bijeenkomsten, overleg Hoe betrokken kunnen worden in dit traject per 
fase project

Procesparticipatie



Participatieladder 3/4
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Vorm Belanghebbenden Werkwijze Participatie thema’s

5 Leden Coöperatie 
Bommelerwaar

Algemene 
Ledenvergadering

Instemming kaders B.V.
Instemmen participatieplan

3 Grondeigenaren (tijdelijke?) wegaanleg
…

3 Gemeente Zaltbommel Informeren ikv deal voor duurzaamheid

3 Energie Samen en 
Regiocoördinator Regionale 
Energie Strategie

(Landelijke koepelorganisatie van energie 
coöperaties) 

3 Rijkswaterstaat Overleg Locatie windmolens in relatie tot verbreding A2

3 Waterschap Rivierenland Overleg i.v.m. watervergunningplicht: dijkveiligheid, 
beschermingszone en omleggen B-watergang

3 Defensie, IL&T, LVN Overleg Verbodsbepalingen



Participatieladder 4/4
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Vorm Belanghebbenden Participatievor
men

Participatie thema’s

1,2 Empel/'s-Hertogenbosch Inloop 
bijeenkomst

vergunningen en rechten omwonenden, 
klachtenafhandeling, uitleg 
resultaten onderzoeken, bezien hoe tegemoetgekomen 
kan worden aan zienswijzen, investeringsmogelijk-
heden, impact op natuur en waarde huis, goedkope 
stroom mogelijkheden

1 Lokale pers: Carillon, Toren 
Empels nieuws en Brabants 
Dagblad

1,2 Natuurorganisaties: 
Gelderse Natuur en 
Milieufederatie, 
Natuurwacht 
Bommelerwaard, De 
Capreton

idem Verbetering natuur en luchtkwaliteit

1,2 Regionale Energie Strategie 
(RES)

Overleg Afstemming communicatie en dergelijke


