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Methodeboek Lokaal Eigendom en Participatie

Peter Verschuren

Geachte leden van de raad,

In december 2020 heeft u een brief met de stand van zaken communicatie Regionale Energie
Strategie ontvangen. In deze brief is aangegeven dat er een studie werd uitgevoerd naar het
vormgeven van lokaal eigendom en participatie. Er is toegezegd dat u in het voorjaar zou worden
geïnformeerd over de opbrengsten van deze studie.
Bijgevoegd is een lijvig rapport ‘Methodeboek Lokaal eigendom en participatie RES Groningen’. Het
rapport betreft een inventarisatie; deze is uitgevoerd door Witteveen en Bos, de Groninger
Energiekoepel (GREK), en de Natuur en Milieufederatie Groningen. Het rapport maakt inzichtelijk
hoe lokaal eigendom bij hernieuwbare energieprojecten kan worden ingevuld, gestimuleerd en
vastgelegd. Het rapport gaat in op verschillende methoden voor mede-eigenaarschap en een
omgevingsfonds, in combinatie met procesparticipatie. De methoden variëren in zeggenschap en
risico's, en worden uiteengezet aan de hand van verschillende karakteristieken (zoals financiële
baten, praktische uitvoerbaarheid en ruimte voor maatwerk) voor drie categorieën projecten:
kleine initiatieven, grootschalige zon en grootschalige wind.
Het rapport is een achtergronddocument bij de RES en zal in dit kader niet worden vastgesteld. D
resultaten van de studie zijn gebruikt om in RES-verband de mogelijkheid te onderzoeken om
gezamenlijk met andere gemeenten beleidsinstrumenten te ontwikkelen om lokaal eigendom en
participatie vorm te geven bij de realisatie van duurzame energieprojecten op land. Over deze
resultaten zult u worden geïnformeerd in het bestuurlijk traject van de RES 1.0. Het rapport gaat
hier niet op in maar en betreft een opsomming van methoden en kenmerken.
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Er is gelegenheid om vragen te kunnen stellen over het rapport, en wel op 15 april om 15.00 uur,
tijdens een informatiebijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen
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Gemeentesecretaris
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