




Kleine mannetjes (m/v) worden groot



• Eind 2015 – 3% in coöperatief eigendom 
(81,5 MW)

• 24,5 MW na 2015 
• 2016-2020

Beperkt, dat nog wel



Kom dat zien – hier opgewekt



Wij zijn er ook nog
Wij zijn met de meesten
Met mensen die snappen hoe je als vriend
Door de verschillen heen over de grenzen
Elkaar recht in de ogen kunt zien

Recht in de ogen



DE NIJMEEGSE INVESTERING
HOE ZIT DAT NU



TER INTRODUCTIE



Project samenvatting

4 turbines, Lagerwey L100
Productie voor 7.100 huishoudens
1.500 leden, 1.000 participanten
€ 15,1 mln investering:
• € 2 mln WindpowerNijmegen
• € 1,3 mln IEG
• € 14,8 mln Rabobank



Schoolvoorbeeld van een goed ontwikkeld project dat een significante bijdrage levert aan de Nijmeegse-energietransitie 

Het idee

Realisatie en exploitatie van 4 windturbines in coöperatief verband

Realisatie en exploitatie van een windenergie-project :I. Waarover inwoners en bedrijven van Nijmegen e.o. (direct betrokkenen) zeggenschap hebbenII. Dat eigendom is van burgers en bedrijven in Nijmegen e.o.III. Waarvan de revenuen bij de participanten komen (inwoners van Nijmegen e.o.)IV. Zo veel mogelijk  lasten en lusten bij elkaar brengenV. Dat groene elektriciteit produceert voor gebruik 
in de regio



‘ON TOP OF THE WORLD YOU GET 
NOTHING DONE’



Traditioneel

Bestemmingsplan
- Politiek besluit (college en raad)- RVS-proof- Beleid + Procedure = succes (?)

Vergunning
Bestemming + activiteitenbesluit = vergunning (!)RechtbankRVS Waar komen die molens ineens vandaan?



Story-telling, vanuit:
 Intrinsieke motivatie
 Voorbereiding en de procedures moeten goed zijn, maar 

goede procedures is niet het panache
 Veel en dan ook echt veel koffiedrinken met de buurt
 Lokaal eigendom als noodzaak voor succes

‘Art of windproject development’



‘THE BACK OF THE CLASS IS WHERE
I’M FROM’



• Samen de energietransitie vormgeven
Lokaal aanwezig

• Coöperatief projecten vormgeven werktPositieve ‘vibe’
• lokale krant kan je project 'maken'
• zorg dat mensen erbij willen horen (campagne ipv communicatie)

Steek zorg en tijd in het draagvlak
Laat van je horen

•Open, transparant en respectvol
•Een stap eerder dan de massa
•afspraken nakomen, er is een leven na het bestemmingsplan

In dialoog met de directe omgeving

3 lijnen in het verhaal

THE ART



Coöperatie gedijt bij:
 Inspraak in proces van projectvoorbereiding
 Meedenken en veel meepraten
 Zeggenschap in project
 Positief verhaal in projectvoortgang
Eigendomstitel is noodzakelijk voor het goede verhaal

Wat je terug krijgt: 37 van de 39 stemmen in de raad

Procesparticipatie is niet genoeg



Het project in de stad - campagne



Pers overWP Nijmegen-Betuwe



Maar toch nog



• Aller aller eerste in alles
• Bewonersplatform werkt
• Geen individuele compensatie
• Doe eens wat meer dan de NWEA-norm
• Het moet ‘echt’ zijn
• Bakken met tijd en veel koffie
• Planschade via de procedure (geen 

compensatietrajecten)

Dialoog met de buren



IS DIT HET WAARD



1.- de investering
Veel tijd, heel veel tijd
Enorm -communicatie en campagnebudget (en nu nog)
Kennis van de lokale gemeenschap
2.- Opbrengst
Een gedragen project (omgeving, politiek,  in de stad en de omgeving)
Geen ellenlange proceduretijd 
Binnen3 jaar bouwen 
Goed gevoel
En voor mij: Het leukste project ooit ontwikkeld

De balans in Nijmegen
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