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Samenvatting 

De realisatie van windenergieprojecten in Nederland blijft achter bij landen als Denemarken en Duitsland, 

ondanks de ambitieuze doelstellingen die de overheid zich heeft gesteld. De projecten kenmerken zich 

door een complex speelveld van partijen en belangen, met een centrale positie voor omwonenden. On-

danks een relatief positieve houding ten opzichte van windenergie, voelen velen van hen zich door de 

nabijheid van windturbines beperkt in hun levenskwaliteit. Niet alleen hebben windmolens doorgaans 

een grote visuele impact op het landschap (Szarka, 2007), ook veroorzaken ze geluidsoverlast en een 

flikkerend lichteffect (Pedersen et al., 2007). Dit kan de percepties van omwonenden negatief beïnvloe-

den, tot weerstand leiden en daarmee de ontwikkeling van windmolenparken belemmeren (Graham et 

al., 2009; Zoellner et al., 2008). Daarnaast draagt (de omgang met) de institutionele inrichting, zoals 

participatie in de besluitvorming, bij aan de percepties van omwonenden en de (inter)acties die daaruit 

voortvloeien (Jones & Eiser, 2009; Warren & McFadyen, 2010), en daardoor ook aan het procesverloop 

van windenergieprojecten (Wolsink & Breukers, 2010). Ook gemeenschapskenmerken, zoals onderling 

vertrouwen, zijn van belang (Walker et al., 2010). Kwalitatief onderzoek naar windenergieprojecten met 

een focus op de invloed van de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken op de percepties en 

(inter)acties van omwonenden is echter erg schaars. Bovendien bevat het vaak een onjuiste assumptie 

van homogene percepties (Devine-Wright, 2005a, 2009; McLaren Loring, 2007; Szarka, 2006; West et al., 

2010; Wüstenhagen et al., 2007) en is het gericht op beschrijvingen en vergelijkingen van nationale 

contexten (Jobert et al., 2007; Jones & Eiser, 2009; Toke et al., 2008; Wolsink & Breukers, 2010).  

Naast de tekortkomingen in de wetenschappelijke theorie en het achterblijven bij de nationale ambities, 

is het realiseren van windenergieprojecten ook van maatschappelijk belang om een leefbare wereld en 

functionerende economie te behouden (I&M, 2012). Om deze redenen is in dit onderzoek de invloed van 

gemeenschapskenmerken en institutionele inrichting op de percepties en (inter)acties van omwonenden 

in windenergieprojecten bestudeerd. Daarnaast is het effect van de percepties en (inter)acties van omwo-

nenden op het verloop van het proces onderzocht. De centrale vraagstelling daarbij was: In welke mate 

beïnvloeden gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting van windenergieprojecten de percep-

ties en (inter)acties van omwonenden en draagt het bij aan het procesverloop ervan? 

Om tot beantwoording van deze vraag te komen en dit onderzoek van empirisch bewijs te voorzien, is aan 

de hand van het Institutional Analysis and Development framework van Elinor Ostrom (o.a. 2005a, 2011) 

en de categorisatie van percepties van Wolsink en Breukers (2010) een conceptueel model opgesteld (zie 

afbeelding i.1). Vervolgens is data verzameld bij twee Nederlandse windenergieprojecten op land, 

namelijk windpark Hagenwind in Aalten en windpark Burgervlotbrug in Zijpe. Om de complexe variabelen 

en de context van de projecten te bestuderen is een vergelijkende casestudie verricht, waarin twaalf 

semigestructureerde interviews zijn gehouden en verschillende documenten zijn geanalyseerd, waar-

onder bezwaarschriften. 

Afbeelding i.1: conceptueel model 
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Windenergieprojecten moeten aan veel formele regels voldoen. Eén van de bevindingen van dit onder-

zoek is echter dat vooral de wijze waarop wordt omgegaan met de institutionele inrichting, bijvoorbeeld 

door naast wettelijke procedures ook op informele wijze met omwonenden te communiceren, van grote 

invloed is op de percepties van omwonenden en de (inter)acties die daaruit voortvloeien. Tevens is het 

evenwicht tussen kosten en opbrengsten van belang, zowel materieel als immaterieel. Bovendien blijkt uit 

dit onderzoek dat verschillen in de manier waarop wordt omgegaan met de institutionele inrichting 

gedeeltelijk te verklaren zijn door gemeenschapskenmerken. Kenmerken als binding tussen initiatief-

nemers en omwonenden en veel informeel contact blijken weerspiegeld te worden in een windenergie-

project. Daarbij hebben lokale initiatiefnemers vaak meer zicht op wat er in de gemeenschap speelt en 

beschikken over meer mogelijkheden om op informele wijze met omwonenden in contact te komen en te 

blijven. Ook genieten ze doorgaans meer vertrouwen van omwonenden dan initiatiefnemers die van 

buiten de gemeenschap afkomstig zijn. Die dienen mogelijk op een andere wijze met de institutionele 

inrichting om te gaan, bijvoorbeeld door omwonenden te laten participeren in de besluitvorming. Daar-

naast hebben gemeenschapskenmerken een direct effect op de percepties en (inter)acties van om-

wonenden. Zo kunnen aanwezige normen over bezwaar maken acties belemmeren of faciliteren. Centraal 

in alle factoren is de bijdrage die wordt geleverd aan de vertrouwensband. Hoe meer de verschillende 

partijen aantonen een betrouwbare partner te zijn, bijvoorbeeld door goede informele informatie en 

communicatie, hoe meer onderling vertrouwen, wederkerig gedrag en samenwerking kan ontstaan.  

Uit de resultaten komt naar voren dat naast de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken ook 

andere variabelen van invloed zijn op percepties en (inter)acties van omwonenden. Zo is de context 

waarin een windenergieproject plaatsvindt van belang in het scheppen van vertrouwen bij omwonenden, 

speelt de nazorg die initiatiefnemers geven na de realisatie een rol en zijn persoonlijkheidskenmerken als 

eerdere woonomgeving en interesses van invloed.  

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat negatieve contested wind percepties van omwonenden en daaruit 

voortvloeiende (inter)acties het procesverloop sterk belemmeren, bijvoorbeeld door het indienen van 

bezwaar. Omwonenden die meer neutraal of positief staan ten opzichte van windenergieprojecten 

ondernemen echter vaak geen acties, behalve het tonen van interesse of het soms openlijk uitspreken 

van steun. Het tegenovergestelde effect, versnelling van het procesverloop als gevolg van positieve 

percepties en (inter)acties, is daardoor niet gevonden.  

Uit dit onderzoek komt een aantal aanbevelingen voort met betrekking tot windenergieprojecten:  

1) Informatie: naast formeel ook op informele wijze informatie verstrekken; 

2) Aandacht: met serieuze aandacht de dialoog met betrokkenen aan gaan;  

3) Evenwicht in kosten en opbrengsten: omwonenden niet onevenredig veel lasten laten dragen;  

4) Vertrouwen: wat door de vormgeving van de drie voorgaande aspecten kan toe- of afnemen;  

5) Variatie: geen enkel windenergieproject en context van ontwikkeling is hetzelfde;  

6) Geduld: niet zo veel mogelijk, maar zo goed mogelijk windenergieprojecten realiseren.   

Ondanks een verminderde validiteit door een klein aantal casussen, kunnen de bevindingen van dit 

verkennende onderzoek gebruikt worden als kader voor toekomstig onderzoek. Dat onderzoek zou zich 

kunnen richten op het vergroten van het aantal casussen en respondenten, waarmee het mogelijk wordt 

de bevindingen te generaliseren. Daarnaast zouden studies in de toekomst kunnen focussen op het effect 

van regelingen als de crisis- en herstelwet op de percepties en (inter)acties van omwonenden en het 

procesverloop van windenergieprojecten.   
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1. Introductie  

 

“Die windmolens in Nederland die draaien niet op wind, die draaien op subsidie. Dus die moeten weg.”  

- Mark Rutte in EenVandaag (1 maart 2010, verkiezingstijd) - 

 

“Om te waarborgen dat ons land voldoende ruimte reserveert voor windenergie, wijst het Rijk binnen 

kansrijke gebieden in samenwerking met de provincies locaties voor grootschalige windenergie aan.” 

- Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012: 7) - 

1.1 Probleemanalyse 

Net als in bovenstaande quotes heeft windenergie in discussies over klimaatverandering, duurzame 

energie en de toekomst van fossiele brandstoffen een centrale plaats verworven (Szarka, 2007). Hoewel 

de meningen over de uitvoering verdeeld blijven, wordt windenergie inmiddels gezien als uiting van de 

transitie naar een meer duurzaam en milieuvriendelijk energiebeleid en bovendien een verantwoorde-

lijkere samenleving (Jolivet & Heiskanen, 2010). Daarbij staan windmolens voor velen symbool voor “an 

affirmation of belief in a cleaner future” (Szarka, 2007: 1).  

Net als de meeste landen in Europa heeft de Nederlandse overheid zichzelf ambitieuze beleidsdoelen ge-

steld om de implementatie van windenergie te stimuleren (Wolsink & Breukers, 2010). In 2009 werd door 

de Europese Unie de ‘Europese duurzame energie richtlijn’ vastgesteld, met streefcijfers voor het energie-

verbruik uit duurzame energiebronnen voor haar lidstaten. Nederland heeft de doelstelling gekregen in 

2020 minstens 14% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Hoe dat bereikt moet worden is 

vastgelegd in een nationaal ‘Actieplan duurzame energie’, dat in juni 2010 is opgesteld (Europees 

Parlement & de Raad, 2009; Rijksoverheid, 2010). Daarnaast heeft de Nederlandse overheid ter bevorde-

ring van hernieuwbare energie, en ook meer specifiek winenergie, een aantal programma’s geformuleerd. 

Zo is het werkprogramma ‘Schoon en zuinig’ verschenen, waarin de ambitie is uitgesproken de groei van 

hernieuwbare energie vooral afkomstig te laten zijn uit windenergie (Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieu [VROM], 2007). Ook is een ‘Nationaal plan van aanpak windenergie’ 

opgesteld, waarin acties beschreven zijn waaraan het kabinet en andere partijen zich hebben verbonden 

(Ministeries van VROM, Economische Zaken [EZ] & Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [LNV], 2008).  

Ondanks alle ambities, streefcijfers en doelstellingen rondom het vergroten van het aantal windparken is 

het realiseren ervan niet vanzelfsprekend. Verschillende variabelen, waaronder de fysieke aspecten van 

windenergieprojecten (Graham, Stephenson & Smith, 2009), subsidieregelingen (Toke, Breukers & 

Wolsink, 2008) en het besluitvormingsproces met betrekking tot locaties (Wolsink, 2007a), laten de mate 

waarin windenergieprojecten succesvol gerealiseerd worden enorm variëren. Zo scoort Nederland in 

vergelijkende onderzoeken tussen een aantal Europese landen aanzienlijk slechter dan een land als 

Denemarken, onder andere door een minder gunstige institutionele inrichting op het gebied van subsidie, 

lokaal eigenaarschap en planning (Toke et al., 2008).  

De realisatie van windenergieprojecten wordt bovendien gekenmerkt door een complex speelveld van 

betrokken partijen en belangen (Agentschap NL, 2010; Wüstenhagen, Wolsink & Bürer, 2007). Zo is de 

plaatsing van turbines vaak van grote invloed op het netbeheer, de elektriciteitsindustrie en de regionale 

gemeenschap. Daarbij kunnen de percepties van de betrokkenen enorm variëren. Zo zien beleidsmakers 

op nationaal niveau windenergieprojecten als een oplossing voor milieuproblematiek (Wolsink, 2007a) en 

staat het vergroten van de windenergieproductie centraal (Szarka, 2006). Een andere perceptie is die van 

sommige lokale overheden, welke het behalen van economisch voordeel voor de burgers in windenergie-

projecten van belang achten (Agentschap NL, 2010). Weer andere betrokkenen, zoals natuurverenigingen, 

zien voornamelijk risico’s voor de natuur, waaronder potentiële vogelaanvaringen (Zoellner, Schweizer-
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Ries & Wemheuer, 2008). Windmolenprojecten zijn ook van grote invloed op de leefomgeving van 

omwonenden en hun percepties. Doorgaans zijn windmolens de hoogste constructies in het landschap en 

hebben daardoor een grote visuele impact (Szarka, 2007). Daarnaast kunnen ze geluidsoverlast en een 

flikkerend lichteffect veroorzaken (Pedersen, Hallberg & Waye, 2007). Ondanks een relatief positieve 

houding ten opzichte van windenergie in het algemeen voelen veel omwonenden zich door de directe 

nabijheid van windturbines beperkt in hun levenskwaliteit. Als gevolg daarvan wordt de ontwikkeling van 

windmolenparken vaak belemmerd door weerstand van omwonenden, waarin hun percepties een 

cruciale rol hebben (Graham, et al., 2009; Zoellner et al., 2008). Omwonenden kunnen echter ook positief 

tegenover de realisatie van windenergieprojecten staan. Zo kunnen agrariërs ervoor kiezen windmolens 

te exploiteren als extra economische activiteit of kunnen omwonenden deelnemen in een coöperatie, 

waaruit blijkt dat percepties van omwonenden onderling ook sterk kunnen variëren (Breukers, 2006).  

De percepties van omwonenden en (inter)acties die daaruit voortvloeien, hebben invloed op het 

procesverloop van windenergieprojecten. Een uitgebreide mix van factoren ligt ten grondslag aan die 

percepties, welke de mate van weerstand of steun van omwonenden voor windenergieprojecten bepalen. 

Naast factoren als de politieke context, de fysieke aspecten van een windpark en sociale processen, 

hebben ook aspecten uit de institutionele inrichting van windenergieprojecten invloed op de percepties 

van omwonenden (Wolsink & Breukers, 2010). Zo worden economische prikkels inmiddels gezien als een 

manier om de percepties van de lokale bevolking op positieve wijze te beïnvloeden (Jobert, Laborgne & 

Mimler, 2007; Jones & Eiser, 2009). Ook de betrokkenheid van omwonenden in het besluitvormings-

proces en lokaal eigenaarschap blijken van belang (Jones & Eiser, 2009; Warren & McFadyen, 2010). 

Bovendien zijn gemeenschapskenmerken van invloed, zoals het vertrouwen tussen lokale betrokkenen en 

initiatiefnemers van het project (Walker, Devine-Wright, Hunter, High & Evans, 2010). De percepties van 

omwonenden beïnvloeden vervolgens hun (inter)acties, zoals het indienen van bezwaar, en daarmee het 

procesverloop (Wolsink & Breukers, 2010). 

Tot nu toe heeft echter nog maar weinig sociaal wetenschappelijk onderzoek plaatsgevonden naar de 

relatie tussen institutionele inrichting, gemeenschapskenmerken en percepties en (inter)acties van 

omwonenden en het effect daarvan op het procesverloop (Jones & Eiser, 2009; Zoellner et al., 2008). Ook 

in de praktijk is weinig aandacht voor de samenhang tussen deze variabelen. Zo negeren betrokken 

actoren in windenergieprojecten soms elkaars percepties, schatten gemeenschapskenmerken verkeerd in 

of miskennen de invloed van (de omgang met) de institutionele inrichting op percepties en (inter)acties 

van omwonenden. Dat kan tot onbegrip en misverstanden leiden en de realisatie van windenergie-

projecten dwarsbomen (West, Bailey & Winter, 2010). Zo veronderstellen beleidsmakers vaak ten 

onrechte dat het verbeteren van kennis over windenergie bij omwonenden hun percepties ten positieve 

kan veranderen (Wolsink, 2007a), terwijl participatie in de besluitvorming daar wel een bijdrage aan kan 

leveren (Jones & Eiser, 2009). Een te beperkt inzicht in de variatie aan percepties en (inter)acties van 

omwonenden en verklarende variabelen zorgt voor suboptimale beleidsuitkomsten en geringe realisatie 

van windenergieprojecten, wat noodzaakt tot onderzoek. 

 

1.2 Doelstelling en centrale vraagstelling  

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het effect van gemeenschapskenmerken en de 

institutionele inrichting van windmolenprojecten op de percepties en (inter)acties van omwonenden, en 

de invloed daarvan op het procesverloop. Daarom luidt de centrale vraagstelling in dit onderzoek:  

In welke mate beïnvloeden gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting van windenergie-

projecten de percepties en (inter)acties van omwonenden en draagt het bij aan het procesverloop ervan? 
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1.3 Deelvragen 

De beantwoording van de centrale vraag veronderstelt de beantwoording van een aantal deelvragen. Aan 

de hand van deze vragen wordt dieper ingegaan op de afzonderlijke onderdelen van de centrale vraag. 

Voor de antwoorden op de eerste drie vragen is het bestaand beleid en de wetenschappelijke literatuur 

bestudeerd. Daarnaast is voor de deelvragen vijf tot en met negen empirisch onderzoek verricht bij twee 

windenergieprojecten in Aalten en Zijpe, die met elkaar worden vergeleken. De deelvragen zijn als volgt 

geformuleerd:  

1. In hoeverre zijn in Nederland windenergieprojecten op land gerealiseerd en welke ontwikkelingen 

in beleid dragen bij aan de institutionele inrichting daarvan? 

2. Wat is in de wetenschappelijke literatuur bekend over windenergieprojecten, hun realisatie en de 

percepties van windenergieprojecten? 

3. Wat is in de literatuur bekend over het Institutional Analysis and Development framework en 

welke aanknopingspunten biedt het voor de bestudering van windenergieprojecten? 

4. Op welke manier kunnen de relaties tussen gemeenschapskenmerken, de institutionele inrichting 

van windenergieprojecten en de percepties en (inter)acties van omwonenden en het effect op het 

procesverloop onderzocht worden? 

5. Hoe kan de actiesituatie van de windenergieprojecten in Aalten en Zijpe worden beschreven?  

6. Hoe kunnen de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken van de windenergieprojecten 

in Aalten en Zijpe worden omschreven? 

7. Welke percepties hebben omwonenden van de twee windenergieprojecten en welke (inter)acties 

vloeien daaruit voort?  

8. In hoeverre zijn de institutionele inrichting van de windenergieprojecten en gemeenschaps-

kenmerken van invloed op de percepties en (inter)acties van omwonenden?  

9. In welke mate hebben percepties en (inter)acties van omwonenden effect op het procesverloop 

van de windenergieprojecten?   

 

1.4 Werkwijze 

Allereerst geeft dit onderzoek een beschrijving van het nationale en internationale beleid over wind-

energieprojecten. Vervolgens wordt een beeld geschetst van de relevante wetenschappelijke literatuur, 

waarin publicaties over institutionele inrichting, gemeenschapskenmerken en percepties en (inter)acties 

van omwonenden over windenergieprojecten aan de orde komen. Voor het empirische vervolg van het 

onderzoek zijn twee Nederlandse windenergieprojecten op het land, in plaats van op zee, geselecteerd. 

Deze keuze komt voort uit de visuele impact van de windmolens op het landschap en de aanwezigheid 

van omwonenden, van wie de percepties en (inter)acties in dit onderzoek centraal staan. Om de 

geselecteerde windenergieprojecten in Aalten en Zijpe te beschrijven zijn in een vergelijkende casestudie 

interviews gehouden met omwonenden en documenten bestudeerd, waaronder bezwaarschriften. 

Daarna zijn de percepties en (inter)acties van omwonenden geanalyseerd en is onderzocht in welke mate 

gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting van het project daar op van invloed zijn. In de 

analyse van deze variabelen is gebruik gemaakt van een conceptueel model gebaseerd op het Institutional 

Analysis and Development (IAD) framework van Nobelprijswinnares Elinor Ostrom. Zij omschrijft institu-

ties als menselijk geconstrueerde voorwaarden of voorschrijvingen aan de hand waarvan individuen hun 

handelingen en interacties met elkaar organiseren, die bepaalde gevolgen hebben (McGinnis, 2011; 

Ostrom, 2005a). Daarnaast is in dit onderzoek de categorisatie van windenergiepercepties zoals onder-

scheiden door Wolsink en Breukers (2010) gebruikt. Voortkomend uit opvattingen van de Culturele 

Theorie, waarin diversiteit in wereldbeelden van individuen centraal staat (o.a. Douglas, 1978; 

Mamadouh, 1999; Thompson, Ellis & Wildavksky, 1990), biedt het een kader om de percepties van 
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omwonenden te bestuderen (Breukers; 2006; Wolsink & Breukers, 2010). Bovendien is onderzocht in 

hoeverre de percepties en (inter)acties van omwonenden effect hebben op het procesverloop van het 

windenergieproject en zijn conclusies geformuleerd.  

Uit de opgedane kennis zijn aanbevelingen gevormd om het procesverloop van windenergieprojecten in 

de toekomst voorspoediger te laten verlopen. Daarnaast geven de resultaten aanwijzingen over de 

invloed van gemeenschapskenmerken en (de omgang met) de institutionele inrichting op percepties en 

(inter)acties van omwonenden. Bovendien wijzen de bevindingen en aanbevelingen op mogelijke punten 

van verbetering, zoals meer aandacht voor informele informatieverstrekking. Ook zouden betrokken 

actoren door verbeterd inzicht in de percepties en (inter)acties van omwonenden meer onderling begrip 

kunnen verkrijgen en samenwerking stimuleren.  

 

1.5 Maatschappelijke relevantie  

Hoewel in de laatste jaren veel beleid is geformuleerd en geïnvesteerd om besluitvormingsprocessen over 

windenergie en de realisatie van Nederlandse windenergieprojecten te verbeteren, blijven negatieve 

percepties en weerstand onder omwonenden aanwezig. Het duurt vaak jaren voor er daadwerkelijk 

windmolens geplaatst worden (Jolivet & Heiskanen, 2010). Hierdoor wordt momenteel niet tegemoet 

gekomen aan de (inter)nationale doelstellingen en het grote belang dat de samenleving heeft bij het 

realiseren van windenergieprojecten. Schone alternatieven voor energie uit uitputtende en vervuilende 

fossiele brandstoffen zijn namelijk nodig om toekomstige generaties een leefbare wereld te garanderen 

en de economie te laten functioneren met betrouwbare en betaalbare energie (Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu [I&M], 2012).  

Door meer inzicht te geven in de percepties van omwonenden ten opzichte van windenergieprojecten en 

de (inter)acties die daaruit voortvloeien, draagt dit onderzoek bij aan de mogelijkheid tot beter 

geïnformeerd windenergiebeleid te komen (Graham, et al., 2009). Initiatiefnemers en beleidsmakers zijn 

beter in staat omwonenden te begrijpen. Bovendien bieden de bevindingen van dit onderzoek inzichten 

voor een betere omgang met de institutionele inrichting en daarmee een grotere kans op een succes-

voller procesverloop van windenergieprojecten. In de toekomst ontstaan daardoor mogelijk krachtigere 

arrangementen om meer, en vooral op een betere manier, windenergieprojecten te realiseren waarvoor 

een groter draagvlak bestaat (Zoellner et al., 2008).  

 

1.6 Theoretische relevantie  

Inmiddels is dankzij vele onderzoeken goed zicht ontstaan op de technische en economische factoren die 

de windenergiecapaciteit kunnen vergroten. De aandacht verschuift nu naar bredere kwesties, zoals de 

sociale aspecten van windenergieprojecten (Szarka, 2006). Eén daarvan is de leefomgeving van omwonen-

den, welke in sterke mate wordt beïnvloed door de plaatsing van turbines, onder andere door geluids-

overlast en de visuele impact (Pedersen et al., 2007). Inzicht verkrijgen in de percepties en (inter)acties 

van omwonenden is van belang (Aitken, 2010; Graham et al., 2009), hoewel daarover nog maar relatief 

weinig bekend is (Szarka, 2006). Door een sterke focus op de technische of fysieke kenmerken van wind-

energieprojecten wordt in veel onderzoeken bovendien voorbij gegaan aan het sociaal geconstrueerde 

karakter van percepties en (inter)acties (Devine-Wright, 2005a, 2009). Ook richten veel van de onderzoe-

ken naar gedrag van individuen zich op het beschrijven van situaties, terwijl de onderliggende motivaties 

en cognitieve structuur van actoren als gegeven worden beschouwd en percepties en (inter)acties 

onverklaard blijven (Devine-Wright, 2005a; Ostrom, 2011). Kennis over de onderlinge en gezamenlijke 

ontwikkeling van percepties en (inter)acties kan inzicht bieden in de variatie in uitkomsten, zoals 
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procesverloop, waarin de huidige wetenschappelijke literatuur nog tekort schiet (Ostrom, 2005a: 120). 

Een andere tekortkoming in de bestaande wetenschappelijke literatuur over percepties en (inter)acties 

ten opzichte van windenergieprojecten is het feit dat het merendeel van de onderzoeken kwantitatief van 

aard is (West et al., 2010) en vaak te positivistisch georiënteerd is, wat subjectieve aspecten van 

windenergieprojecten onterecht onderbelicht laat (Ellis, Barry & Robinson, 2007). Daarnaast worden ‘het 

publiek’ en de ‘publieke opinie’ vaak als homogene factoren beschouwd en wordt de heterogeniteit van 

onderliggende percepties van omwonenden niet gezien (West et al., 2010; Devine-Wright, 2005a). Door 

de percepties en (inter)acties van omwonenden te onderzoeken en te analyseren aan de hand van 

geïdentificeerde categorieën (Breukers, 2006; Wolsink & Breukers, 2010), neemt dit onderzoek de 

genoemde tekortkomingen weg en kunnen windenergieprojecten in bredere zin begrepen worden.  

Zoals eerder vermeld wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van het IAD framework van Elinor Ostrom. 

Het biedt handvaten voor de bestudering van verschillende variabelen die van invloed zijn op de 

percepties en (inter)acties van omwonenden, waaronder gemeenschapskenmerken en institutionele 

inrichting. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat deze variabelen van invloed zijn op het procesverloop 

van windenergieprojecten (Toke et al., 2008) en ook hebben enkele verkennende studies naar de relatie 

tussen institutionele inrichting en percepties plaatsgevonden (Jobert et al., 2007; Jones & Eiser, 2009; 

Wolsink & Breukers, 2010). Desondanks bestaat nog veel onduidelijkheid over de mate waarin 

verschillende aspecten uit de institutionele inrichting en de lokale gemeenschap van invloed zijn op 

percepties (Devine-Wright, 2005a; McLaren Loring, 2007) en (inter)acties (Devine-Wright, 2009) van 

omwonenden en de onderlinge interactie van de variabelen (Graham et al., 2009). Zo zijn de effecten van 

onder andere integratie van initiatiefnemers in de lokale gemeenschap (Wüstenhagen et al., 2007) en 

onderling vertrouwen (Walker et al., 2010) op percepties van omwonenden nog onbekend en ontbreken 

verklaringen voor het daaruit voortvloeiende gedrag (Devine-Wright, 2009). Bovendien staan in vele 

onderzoeken niet omwonenden centraal, maar worden actoren als beleidsmakers en energiemaat-

schappijen en hun percepties bestudeerd (Wolsink & Breukers, 2010).  

Daarnaast hebben de analyses voornamelijk plaatsgevonden op landelijk niveau of zijn vergelijkingen 

gemaakt tussen landen (Jobert et al., 2007; Jones & Eiser, 2009; Toke et al., 2008; Wolsink & Breukers, 

2010). Een vergelijking op casusniveau in dezelfde nationale context ontbreekt echter. Doordat dit 

onderzoek twee Nederlandse windenergieprojecten met elkaar vergelijkt, voegt het waardevolle nieuwe 

inzichten toe aan de bestaande literatuur.  

 

1.7 Leeswijzer 

Het volgende hoofdstuk schetst de ontwikkelingen van beleid en regelgeving op het gebied van wind-

energie op land, die een bijdrage hebben geleverd aan de institutionele inrichting van windenergie-

projecten. Vervolgens geeft hoofdstuk drie de theoretische probleemschets weer. Wetenschappelijke 

onderzoeken over het onderwerp, zoals over variatie in percepties van windenergieprojecten, worden 

uitgediept. Aangezien gemeenschapskenmerken en aspecten uit de institutionele inrichting mogelijk 

verschillen in de percepties van omwonenden van windenergieprojecten verklaren, wordt in hoofdstuk 

vier het IAD framework van Elinor Ostrom beschreven. Hoofdstuk vijf beschrijft de onderzoeksmethode 

die gebruikt is om de centrale vraag en deelvragen te beantwoorden. Vervolgens wordt in hoofdstuk zes 

een beschrijving van de twee bestudeerde windenergieprojecten in Aalten en Zijpe gegeven. In hoofdstuk 

zeven worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, waarna hoofdstuk acht antwoorden op de 

deelvragen en de centrale vraagstelling beschrijft. Tot slot worden in hoofdstuk negen aanbevelingen 

gedaan, de bevindingen bediscussieerd in het licht van de literatuur, tekortkomingen van het onderzoek 

besproken en richtingen voor toekomstig onderzoek aangegeven.  
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2. Beleidskader: over ambities en maatregelen van overheden 

Dit hoofdstuk geeft een schets van het beleid op het gebied van windenergie op land, dat al sinds enkele 

decennia in ontwikkeling is. Nadat twintig jaar geleden in Kyoto internationale afspraken werden gemaakt 

over het terugdringen van broeikasgassen, kwam duurzame energie meer onder de aandacht. Het Euro-

pees Parlement, de Nederlandse overheid, provincies en gemeenten hebben inmiddels doelstellingen en 

beleid opgesteld voor de realisatie van duurzame energie. Deze schappen een kader voor het 

procesverloop en de realisatie van windenergieprojecten, wat tevens in dit hoofdstuk besproken wordt. In 

een overzicht van de ontwikkeling van beleid wordt in dit hoofdstuk een antwoord geformuleerd op de 

vraag: In hoeverre zijn in Nederland windenergieprojecten op land gerealiseerd en welke ontwikkelingen in 

beleid dragen bij aan de institutionele inrichting daarvan? In dit hoofdstuk zal blijken dat verschillende 

doelstellingen zijn opgesteld in Europese richtlijnen, maar ook in diverse nationale actieplannen en 

akkoorden tussen Rijk, provincies en gemeenten, zoals het Nationaal plan van aanpak windenergie en 

klimaatakkoorden. Ook zijn maatregelen in het leven geroepen ter stimulering van windenergieprojecten, 

waaronder subsidieregelingen. Desondanks is de realisatie van windenergieprojecten sinds 2008 sterk 

afgevlakt, hoewel daarvoor nog sprake was van flinke groei.  

 

2.1 Jaren ’80 en ’90: toenemende nationale en internationale aandacht  

In Nederland kwam windenergie als schoon alternatief in de productie van elektriciteit vanaf het einde 

van de jaren ’80 in de belangstelling te staan. In het streven naar een duurzamere energievoorziening en 

verminderde afhankelijkheid van fossiele energiebronnen werd in die tijd het doel geformuleerd om eind 

2000 over een opgesteld windvermogen van ten minste 1000 megawatt (MW) te beschikken. Een aantal 

randvoorwaarden, zoals de beschikbaarheid van ruimte, moest daarvoor worden gewaarborgd. Om in die 

behoefte te voorzien werd in 1991 de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) 

getekend door het Rijk (ministers van VROM en EZ) en zeven windrijke provincies. In die overeenkomst 

spraken de partijen af via provinciale taakstellingen plaatsingsmogelijkheden te creëren en voorwaarden 

te stellen om de doelstelling te bereiken (Ministerie van EZ, 2001).  

Bij de vorming van een aantal internationale afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen 

kwam duurzame energie vanaf die periode ook internationaal meer onder de aandacht. Zo werd in 1992 

het VN-Klimaatverdrag gesloten en volgde enkele jaren later het bijbehorende Kyoto-protocol (United 

Nations, 1998). Daarin sprak de Europese Unie af in de periode van 2008 tot 2012 de CO2-uitstoot met 8% 

terug te brengen ten opzichte van de uitgestoten hoeveelheid in 1990. Nederland zegde toe een CO2-

reductie van 6% te realiseren, waarbij de inzet van duurzame energiebronnen, en meer specifiek 

windenergie, een belangrijke rol zou spelen om de ambities waar te maken.  

 

2.2 Beleid vanaf 2000: meer decentralisatie 

In het jaar 2000 bleek het opgestelde vermogen nog niet de helft van de BPW-doelstelling te bedragen. 

Onder andere een onduidelijk investeringsklimaat en een gebrek aan draagvlak voor windenergie-

projecten op lokaal niveau zouden daaraan ten grondslag liggen (Ministerie van EZ, 2001). Onder invloed 

van de internationale aandacht voor duurzame energie en om tekortkomingen van het eerdere beleid 

weg te nemen, verscheen in 2001 de opvolger van de BPW: de Bestuursovereenkomst Landelijke 

Ontwikkeling Windenergie (BLOW). In dit convenant tussen het Rijk, provincies (vertegenwoordigd in het 

Interprovinciaal Overleg [IPO]) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werd afgesproken 

om in 2010 minstens 1500 MW windvermogen op land te realiseren. Het beleid markeerde daarmee een 

accentverschuiving van toelatingsplanning naar meer uitvoeringsgerichte ontwikkeling. Zo voorzag BLOW, 

in tegenstelling tot de BPW, in “verzwaarde waarborgen voor de feitelijke realisatie van windprojecten” 
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(Ministerie van EZ, 2001: 13). Hoewel marktpartijen nog steeds de uitvoering op zich namen, verplichtten 

de deelnemende partijen zich alle belemmeringen daarvoor uit de weg te nemen en faciliterend en 

coördinerend te handelen. Ook werden maatregelen getroffen om eerdere valkuilen te voorkomen. Zo 

werd de VNG betrokken om een nauwere samenwerking met gemeenten te bewerkstelligen en hen een 

meer stimulerende rol te geven. Daarmee zou een groter draagvlak voor windenergiebeleid op lokaal 

niveau gerealiseerd kunnen worden. Bovendien ondertekenden naast de ministers van VROM en EZ ook 

de staatssecretarissen van LNV, van Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Defensie de overeenkomst om 

afstemming tussen departementen te verbeteren (Ministerie van EZ, 2001). Met BLOW aanvaardden alle 

provincies een taakstelling (zie afbeelding 2.1) en gaven aan zich in te willen zetten dit samen met 

marktpartijen en gemeenten te realiseren. Binnen de termijn van één jaar zouden zij daartoe een plan van 

aanpak indienen en een planologisch kader ontwikkelen. Met deze aanpak namen de provincies de rol van 

“regionaal regisseur” (Ministerie van EZ, 2001: V) op zich om de nationale doelstelling van 1500 MW 

windvermogen op land in 2010 te bereiken. 

Provincie Gr Fr Dr Ov Ge Fle Utr NH ZH Ze NB Li Totaal 

Vermogen (MW) 165 200 15 30 60 220 50 205 205 205 115 30 1500 

Afbeelding 2.1: aanvaarde taakstelling voor provincies 

Bron: Ministerie van EZ (2001: 4) 

In aanvulling op BLOW werd in 2002 een gerelateerde overeenkomst getekend, namelijk het Bestuurs-

akkoord Nieuwe Stijl (BANS)-klimaatconvenant. Deze vond zijn oorsprong in een principeakkoord tussen 

IPO en VNG uit 1999 waarin het Rijk, provincies en gemeenten uitspraken zich gezamenlijk te willen 

inzetten voor de Nederlandse samenleving op een aantal overheidsoverstijgende beleidsonderwerpen, 

waaronder klimaatverandering. Het BANS-klimaatconvenant had als doelstelling gemeenten en provincies 

te stimuleren lokaal of regionaal klimaatbeleid te realiseren dan wel intensiveren, om daarmee een 

bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot. Beide partijen gingen een inspanningsverplichting 

aan om bij ten minste 60% tot 70% van de gemeenten en provincies een verhoging van de bestuurlijke 

betrokkenheid bij het klimaatbeleid te verkrijgen. Daarbij bood het Rijk ondersteuning in de vorm van 

kennisuitwisseling en een subsidieregeling, te besteden aan de uitbreiding van mankracht voor de 

uitvoering van klimaatactiviteiten (Kamerstukken II, 2001/02, 26 603, nr. 37).  

Om onder andere aan de in Kyoto gemaakte afspraken over het terugdringen van broeikasgassen te 

voldoen, nam de EU verschillende maatregelen, zoals de Europese richtlijn 2001/77/EG voor elektriciteit 

uit hernieuwbare energiebronnen. Daarin werd bijvoorbeeld het streven vastgelegd om in 2010 22% van 

het totale Europese elektriciteitsverbruik duurzaam te produceren. Om dat te bereiken werd per lidstaat 

een indicatief streefcijfer opgesteld, welke voor Nederland 9% bedroeg (Europees Parlement & de Raad, 

2001). Eén van de instrumenten die de overheid hanteerde om deze doelstelling te behalen was de 

subsidieregeling Milieukwaliteit Elekticiteitsproductie (MEP), die in juli 2003 geopend werd. De regeling 

was een aanvulling op de elektriciteitswet 1998 en voorzag in een subsidie per kilowattuur (KwH) 

duurzaam opgewekte elektriciteit gedurende een periode van maximaal 10 jaar per installatie. In 

augustus 2006 werd de regeling door de minister stopgezet voor nieuwe aanvragen, omdat de 

doelstelling voor 2010 ook bereikt zou worden zonder nieuwe subsidieverstrekkingen (Agentschap NL, 

2011; Algemene Rekenkamer, 2010). 

In lijn met de gedachte achter zowel BLOW als het BANS-klimaatconvenant om meer sturing aan 

provincies en gemeenten over te laten, verscheen in 2006 de Nota Ruimte. In deze nieuwe visie op 

ruimtelijke ontwikkeling gaf het Rijk decentrale overheden meer vrijheid om grotendeels zelf te beslissen 

over de ruimte in hun regio. Een heldere verdeling van en onderscheid tussen verantwoordelijkheden 

ontstond, waarbij het motto “decentraal waar het kan, centraal waar het moet” (Ministeries van VROM, 
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LNV, V&W & EZ, 2006: 20) het uitgangspunt vormde. Waar het Rijk zich voortaan alleen nog bezighield 

met de ontwikkeling van grote projecten, zoals de ecologische hoofdstructuur (EHS) en luchthaven 

Schiphol, konden decentrale overheden zelf invulling geven aan een aantal nationale doelstellingen. Zo 

mochten provincies en gemeenten met het verschijnen van de nota in veel gevallen zelf bepalen waar 

gebouwd werd en welk natuurgebied bescherming zou krijgen. Op het gebied van elektriciteitsvoorziening 

stelde de Nota Ruimte het beschikbaar stellen van “voldoende ruimte voor de opwekking en distributie 

van elektriciteit” (p. 167) tot doel van het nationaal ruimtelijk beleid. Bovendien formuleerde de nota 

expliciet de doelstelling ook voor de opwekking van windenergie de beschikbaarheid van ruimte te 

stimuleren (Ministerie van VROM et al., 2006).  

 

2.3 Kabinet Balkenende IV: BLOW-doelbereiking & nieuwe ambities 

In mei 2007 werd de doelstelling uit BLOW om 1500 MW windvermogen te behalen al bereikt. De mate 

waarin provincies daaraan bijdroegen verschilde echter behoorlijk. De provincie Flevoland had veel meer 

windmolens geplaatst dan de taakstelling uit BLOW voorschreef, terwijl provincies als Gelderland en 

Noord-Brabant achterbleven (Windenergie op land, 2011). De behaalde doelstelling vroeg om nieuwe 

doelstellingen, impulsen en beleid om verdere ontwikkeling van windenergie in Nederland te garanderen. 

Als uitwerking van het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie, presenteerde het kabinet 

Balkenende in juni 2007 het beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken, samen leven (Ministerie van 

Algemene Zaken [AZ], 2007). Het beleid steunde op een aantal pijlers, waaronder ‘duurzame leef-

omgeving.’ Daarmee gaf het kabinet aan concrete stappen te willen zetten naar een meer verantwoorde 

omgang met energie en grondstoffen, waarbij de ontwikkeling van windenergie een uitgangspunt vormde 

(Ministerie van AZ, 2007).  

In het werkprogramma Schoon en Zuinig werd verder invulling gegeven aan het beleidsprogramma. Zo 

werd de doelstelling vastgelegd om in 2020 20% van het totaal primair energieverbruik uit duurzame 

energie afkomstig te laten zijn. Ook stelde het programma dat het aandeel hernieuwbare energie tussen 

2007 en 2011 moest worden verdubbeld, waarbij de groei vooral uit windenergie zou komen. Daar op 

besloot het kabinet 2000 MW extra windvermogen op land te willen realiseren. Daarvoor konden 

bestaande maar verouderde windturbines worden vernieuwd of nieuwe locaties worden aangewezen. 

Bovendien zou in 2011 een duidelijke visie ontwikkeld moeten zijn om ook na 2020 groei in 

windvermogen te behouden (Ministerie van VROM, 2007). In het programma werd bovendien de 

opvolger van de MEP geïntroduceerd, de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). In april 2008 trad 

de regeling in werking om de geformuleerde doelen te realiseren. De SDE was een exploitatiesubsidie, 

wat inhield dat producenten voor gedurende twaalf of vijftien jaar naast de opbrengst van de geprodu-

ceerde energie een financiële vergoeding ontvingen voor het verschil met de opbrengst van grijze energie. 

Daardoor werden de extra kosten om duurzame energie rendabel te kunnen produceren vergoed. Er 

waren drie aanvraagrondes, in 2008, 2009 en 2010. In maart 2012 verscheen de vergelijkbare opvolger 

van de regeling, de SDE+ (Agentschap NL, 2012; Ministerie van VROM, 2007). 

Ook het programma Mooi Nederland was een uitwerking van het beleidsprogramma Samen werken, 

samen leven. Daarin maakte het Rijk met betrokken partijen afspraken over hoe om te gaan met de 

beperkte ruimte in Nederland en hoe eventuele verrommeling van het landschap tegen te gaan. Het 

programma ging in op het stimuleren van zuinig gebruik van ruimte en het zorgen voor een betere 

ruimtelijke kwaliteit om tot een duurzame samenleving te komen. Daarbij werd geprobeerd een balans te 

vinden tussen bereikbaarheid, een vitale economie en een duurzame leefomgeving. Om die reden gaf het 
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programma aan dat bij plaatsing van windturbines ook de impact ervan op het landschap moet worden 

meegenomen (Windenergie op land, 2011).  

Op 12 november 2007 ondertekenden minister Cramer (VROM) en voorzitter van VNG mijnheer Deetman 

het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk (2007-2011). Daarmee gaven de partijen aan zich gezamenlijk in te 

spannen om de ambities van het kabinet op gebied van klimaatbeleid te bereiken, zoals de doelstellingen 

van Schoon en Zuinig. Bovendien werden geplande en bestaande inspanningen ten aanzien van duurzame 

energie vastgelegd. In een aantal concrete afspraken kwamen de partijen onder andere overeen dat 

gemeenten ruimte zouden maken in bestemmingsplannen voor de opwekking en het gebruik van 

duurzame energie. Daarbij werd voornamelijk ingezet op een verdubbeling van windvermogen op land in 

2011 en werd besloten een nationaal uitvoeringsprogramma windenergie op te stellen (VNG, VROM, 

V&W, Financiën, LNV, EZ & Buitenlandse Zaken, 2007).  

In 2008 verbonden het Rijk, provincies, VNG, Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en een aantal 

natuur-, milieu-, en andere maatschappelijke organisaties zich in het Nationaal plan van aanpak wind-

energie. Op basis van twee rondetafelgesprekken stelden de partijen een plan op waarin ze afspraken 

maakten om gezamenlijk een verdubbeling van het bestaande windvermogen op land te realiseren. 

Onderdeel van het plan was een verkenning van mogelijkheden om lopende projecten te versnellen, 

bijvoorbeeld door inventarisatie van knelpunten en ondersteuning. Bovendien committeerden de partijen 

zich aan het opstellen en implementeren van beleid voor de langere termijn en het vergroten van 

positieve betrokkenheid bij windenergie (Ministeries van VROM, EZ & LNV, 2008).  

In het Klimaat-Energieakkoord tussen Rijk en provincies 2009-2011 van januari 2009 gaven ook de 

provincies aan zich achter de nationale en Europese klimaatambities te scharen. In samenwerking met 

andere overheden en private partijen spraken ze af zich in te zetten voor doelstellingen als: bijdragen aan 

een betere ruimtelijke inrichting van Nederland met het oog op klimaatverandering, het bieden van een 

gezamenlijk perspectief op opgesteld vermogen om de ambities voor 2020 te bereiken en benutting van 

duurzame energiebronnen en de ontwikkeling van innovatieve duurzame technologie. In het akkoord 

werden meer dan tachtig bestaande en te ontwikkelen projecten samengebracht die de provincies 

initieerden of ondersteunden. Het uitgangspunt daarbij was dat provincies zelf bleven bepalen welke 

maatregelen ze namen om de duurzame energie op te wekken, afhankelijk van fysieke omstandigheden 

en expertise. Ook legde het akkoord een aantal specifieke rollen voor provincies in de ontwikkeling van 

duurzame energie vast, zoals: 1) bevordering van randvoorwaarden van ruimtelijke inpassing van 

energieprojecten; 2) vervulling van een voorbeeldfunctie door zelf te investeren in duurzame energie; en 

3) vergunningverlening aan investeerders (IPO & Rijksoverheid, 2009).  

Een vervolg op het Nationaal plan van aanpak windenergie werd in juni 2009 gepresenteerd in het 

werkplan De groei van windenergie op land. Natuur- en milieuorganisaties, NWEA, de organisatie voor 

duurzame energie (ODE), IPO, VNG en de ministeries van EZ, LNV, Defensie en VROM werkten daarin 

samen aan het realiseren van windenergie op land, onder de noemer Landelijke Uitvoering Windenergie 

(LUW). Het werkplan beschreef korte- en langetermijn plannen voor het vergroten van windvermogen op 

land naar de kabinetsdoelstelling van 6000 MW in 2020 en bracht in beeld welke projecten al in gang 

waren gezet (LUW, 2009). Omdat voor de groei van windenergie veel ruimte nodig is, achtte LUW het van 

belang ook het Ruimtelijk perspectief wind op land op te stellen. Daarin volgde de uitwerking van de lange 

termijnplannen. Het voldoen aan de ambitie ten minste 6000 MW windvermogen op land te realiseren 

zorgde voor een nieuwe planningsopgave, waarbij meer en grotere windmolens in het landschap moesten 

worden ingepast. Het rapport stelde voor Nederland in drie soorten gebieden in te delen: 1) 

concentratiegebieden, waar grote windparken geschikt zijn vanwege de hoeveelheid wind en het open 
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landschap; 2) inpassinggebieden, waar plaatsing van een beperkt aantal windturbines mogelijk is die 

aansluiten bij het bestaande ruimtegebruik; en 3) vrijwaringgebieden, waar door natuur- of 

landschapskenmerken, veiligheidsredenen of juridische belemmeringen geen windmolens geplaatst 

kunnen worden (Ministerie van VROM, 2010).  

Ook op Europees niveau volgden klimaatdoelstellingen en beleid. In juni 2009 werd de Richtlijn 

2009/28/EG (ook wel: richtlijn voor hernieuwbare energie) vastgesteld. Het doel van de richtlijn was alle 

lidstaten vast te leggen om hun energieverbruik in Europa te beperken en het gebruik van duurzame 

energie en energiebesparing te stimuleren. Daardoor zou de uitstoot van broeikasgassen kunnen vermin-

deren en worden voldaan aan het Kyoto-protocol. Bovendien zou het kansen bieden voor technologische 

ontwikkeling, innovatie, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling (Europees Parlement & de Raad, 

2009: 16). Concreet stelde Richtlijn 2009/28/EG de bindende doelstelling dat in 2020 20% van het 

energieverbruik in Europa duurzaam moet zijn. Die doelstelling werd per lidstaat doorvertaald, met als 

uitgangspunt dat de mogelijkheden voor doelbereiking onderling varieerden. Bij de berekening van 

individuele doelstellingen werd dan ook rekening gehouden met factoren als het huidige percentage 

duurzame energieopwekking, de mogelijkheden voor toename daarvan en de actuele energiemix. Aan 

Nederland werd de doelstelling opgelegd in het jaar 2020 14% van het energieverbruik duurzaam op te 

wekken. Om de lidstaten ook werk te laten maken van de verwezenlijking van hun doelen, verplichtte de 

Europese richtlijn iedere lidstaat een nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen op te 

stellen en toe te zenden aan de Europese Commissie (Europees Parlement & de Raad, 2009).  

Met het Nationaal actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen gaf de Nederlandse overheid gehoor 

aan die eis. Het actieplan beschreef voornamelijk bestaand beleid tot en met april 2010, evenals een 

aantal aangekondigde maatregelen onder voorbehoud gezien de demissionaire status van kabinet 

Balkenende op dat moment. Naast het bijdragen aan de aanpak van het klimaatprobleem gaf de overheid 

aan een belangrijk doel te zien in het stimuleren van innovatie en bedrijvigheid. Om de doelstelling van 

6000 MW windvermogen sneller te bereiken zonder weerstand te creëren, stuurde het Rijk aan op 

samenwerking met de markt en samenleving. Het Nationaal actieplan gaf streefcijfers en de verwachte 

realisatie daarvan weer (zie afbeelding 2.2). Bovendien werd de verwachting uitgesproken dat de Euro-

Afbeelding 2.2: doelstelling richtlijn voor hernieuwbare energie en verwachte realisatie 

Bron: Rijksoverheid (2010) 
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pese doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 ruimschoots behaald zou worden. Ook werd de visie 

op het vergroten van het aandeel duurzame energie uiteengezet. Daarbij zette het Rijk een strategie uit-

een langs drie hoofdlijnen, namelijk: 1) het schoner en zuiniger maken van energievoorziening door de 

productie van meer hernieuwbare energie, energiebesparing en opslag van CO2 te stimuleren; 2) het 

bevorderen van een goed functionerende energiemarkt waarin ruimte is voor innovaties; en 3) het bieden 

van een stabiel investeringsklimaat voor marktpartijen, ook voor de lange termijn. Hoewel het Rijk de 

randvoorwaarden bood, doelstellingen stelde en partijen stimuleerde, werd verdere invulling aan lagere 

overheden overgelaten (Rijksoverheid, 2010).   

 

2.4 Beleid van Rutte: inzet op innovatie  

Het kabinet Rutte zette in haar beleid verder in op innovatie en economische ontwikkeling. Daarbij werd 

goede samenwerking tussen onder andere kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven noodzakelijk 

geacht. Naast het bijdragen aan de aanpak van de klimaatproblematiek wilde het kabinet ook de energie-

zekerheid en het verdienpotentieel op het gebied van duurzame energie vergroten. Bovendien moest het 

opwekken van duurzame energie op korte termijn kunnen concurreren met traditionele vormen, waarbij 

in de overgangsfase nog wel financiële stimulering via een subsidieregeling verkregen kon worden 

(Windenergie op land, 2011). Bovendien stelde het kabinet in het Energierapport 2011 dat windenergie 

één van de belangrijkste duurzame energieopties was en bleef de ambitie van 6000 MW windvermogen 

op land in 2020 bestaan (Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie [EL&I], 2011).  

Aangezien de plaatsing van windturbines veel ruimte vraagt en niet alle plaatsen in Nederland even 

geschikt zijn voor opwekking, wees het Rijk in samenwerking met provincies voorkeursgebieden voor 

grootschalige windenergie aan (Ministerie van I&M, 2012). Om de ontwikkeling van windparken te 

versnellen was op 1 maart 2009 bovendien de electriciteitswet 1998 al gewijzigd. Sindsdien vallen 

windenergieprojecten vanaf 100 MW opgesteld vermogen verplicht onder de rijkscoördinatieregeling 

(RCR). Daarnaast werd op 31 maart 2010 de crisis- en herstelwet in werking genomen, waarbij 

initiatiefnemers voor windparken tussen de 5 en 100 MW bij afwijzing door gemeenten een verzoek 

kunnen indienen bij de Provinciale Staten tot het opstellen van een inpassingplan. De Provinciale Staten 

zijn verplicht het verzoek in behandeling te nemen en te toetsen aan hun ruimtelijke beleid, tenzij de 

provinciale doelstellingen al elders gerealiseerd worden of een inpassingplan niet voor versnelling van de 

realisatie zorgt. Door de crisis- en herstelwet is bij een inpassingplan de gemeente niet langer het 

bevoegd gezag, maar de provincie. Bij de rijkscoördinatieregeling blijft het bevoegd gezag onveranderd, 

maar is een bezwaarprocedure tegen beslissingen van het bevoegd gezag of een beroepsprocedure tegen 

de rechtbank onmogelijk. Alleen het indienen van beroep bij de Raad van State (RvS) is mogelijk 

(Windenergie op land, 2011).  

Naast deze trend richting meer centralisatie was tegelijkertijd ook meer aandacht voor decentralisatie. In 

maart 2012 verscheen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van I&M. De centrale 

gedachte daarin was het ruimte maken voor groei en beweging. Zo werd de druk van procedures en 

regels verminderd en het aantal ‘nationale belangen’ waarbij het Rijk de kaders stelt naar beneden 

gebracht. Daarmee wilde het meer bewegingsvrijheid scheppen voor provincies en gemeenten, de 

beslisruimte dichter bij de burger brengen en decentrale overheden beter laten inspelen op hun eigen 

situatie. Over windenergie stelde de structuurvisie dat het Rijk en provincies zich zouden inspannen om 

de doorgroei van windvermogen op land tot minstens 6000 MW in 2020 ruimtelijk mogelijk te maken 

(I&M, 2012: 27).  
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2.5 Beleid van provincies en gemeenten 

In aanvulling op nationaal beleid zijn provincies ook zelf in staat ruimtelijk beleid over windenergie te 

formuleren, wat wordt vastgelegd in structuurnota’s of Provinciaal Ontwikkelingsplan (POP). Daarin 

kiezen ze hun eigen doelstellingen en maatregelen, waardoor de inzet op windenergie per provincie kan 

verschillen. Bestemmingsplannen van gemeentes worden vervolgens aan de provinciale nota’s of plannen 

getoetst (Windenergie op land, 2011).  

Ook gemeenten kunnen naast gezamenlijke afspraken met het Rijk en provincies eigen maatregelen en 

doelstellingen over windenergie op land opstellen. Bovendien kunnen ze in bestemmingsplannen 

rekening houden met windenergieprojecten die in de toekomst mogelijk worden ontwikkeld. Daarnaast 

zijn gemeenten het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van (een deel 

van) de uitgebreide wetten en regels waarbinnen windenergieprojecten tot stand komen. Zo dient in de 

planfase toetsing plaats te vinden aan gemeentelijke bestemmingsplannen en regels op het gebied van 

milieu, zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm). Verder zijn windenergieprojecten van tien of meer 

turbines of met een vermogen vanaf 15 MW m.e.r.-beoordelingsplichtig. In dat geval bepaalt het bevoegd 

gezag of een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd dient te worden en het opstellen van een 

Milieueffectrapport (MER) nodig is. Initiatiefnemers kunnen ook op eigen initiatief besluiten tot een 

m.e.r.-procedure en MER. In een MER worden de voor- en nadelen van locaties en opstellingen van een 

windpark afgewogen tegen mogelijke alternatieven en worden de effecten op het milieu in kaart 

gebracht. Per juli 2010 is een nieuw wettelijk stelsel voor milieueffectrapportages in werking getreden 

(Wet modernisering m.e.r.) om het oude m.e.r.-systeem te vereenvoudigen. Gemeenten kunnen ook een 

rol spelen in de verlening van vergunningen of ontheffingen voor windenergieprojecten, zoals de bouw- 

en milieuvergunning. Andere zaken, zoals de Flora en Faunawet ontheffing of de Natuurbeschermingswet 

vergunning, kunnen worden aangevraagd bij andere overheden, waaronder het Rijk, provincie of 

waterschap (Windenergie op land, 2011).  

 

2.6 Beperkte realisatie van windenergieprojecten  

Ondanks de verschijning van een grote hoeveelheid beleid en maatregelen, blijft de realisatie van 

windenergieprojecten achter bij de gestelde doelen. In de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek 

Windenergie van 1991 werd het doel geformuleerd om eind 2000 over een opgesteld windvermogen van 

ten minste 1000 megawatt (MW) te beschikken. Toen de gestelde termijn verstreken was, bleek het 

opgestelde vermogen echter nog niet de helft van de doelstelling te bedragen. Daarentegen verliep de 

realisatie van windenergieprojecten in landen als Duitsland en Denemarken wel voorspoedig. In een 

evaluatieonderzoek werd een verklaring voor het achterblijven van de Nederlandse realisatie van 

windvermogen gevonden in een onduidelijk investeringsklimaat en onvoldoende afstemming tussen 

betrokken departementen. Bovendien hadden een gebrek aan draagvlak voor windprojecten op lokaal 

niveau en te weinig actieve opstelling van provincies een remmende werking (Ministerie van EZ, 2001). 

Vanaf 2001 vond een opleving in de realisatie van windenergieprojecten plaats. Waar in 1986 in 

Nederland nog maar vier windturbines geplaatst waren, was het opgestelde vermogen van windmolens 

op land aan het einde van 2008 gegroeid naar ruim 1900 MW. Sindsdien is echter een sterke afvlakking in 

de groei waarneembaar. Aan het einde van 2010 was slechts 2002 MW vermogen van windmolens op 

land opgesteld (Centraal Bureau voor Statistiek  [CBS], 2011; CBS, Planbureau voor de Leefomgeving [PBL] 

& Wageningen University and Research Centre [UR], 2012). De doelstelling van het kabinet om in 2011 

een verdubbeling van het opgestelde vermogen naar 4000 MW gerealiseerd te hebben, was dan ook niet 

haalbaar. Ook het bereiken van het ambitieuze doel in het jaar 2020 zelfs 6000 opgesteld vermogen 

gerealiseerd te hebben, staat onder flinke druk. De overheid suggereert dat daar mogelijk verschillende 
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factoren, zoals wijzigingen in subsidiebeleid, grotere windmolens en stroeve vergunningprocedures aan 

ten grondslag liggen (CBS, 2011; CBS, PBL & Wageningen UR, 2012; PBL, 2010).   

 

2.7 Conclusie 

Het beleid dat in de afgelopen jaren verscheen over windenergie is zeer complex en omvangrijk en 

bepaalt in belangrijke mate de institutionele inrichting van projecten. Zo werden onder andere Europese 

richtlijnen, nationale actieplannen, klimaatakkoorden en structuurvisies opgesteld. Daarin werden doel-

stellingen gepresenteerd over het te realiseren vermogen, taakstellingen per provincie vastgesteld, 

geschikte gebieden aangewezen voor de uitvoering van windenergieprojecten en subsidieregelingen 

geformuleerd. Bovendien is veel wetgeving van verschillende overheden van toepassing op 

windenergieprojecten, zoals milieuwetgeving.  

Het vele beleid en alle inspanningen hebben echter nog niet geleid tot verwezenlijking van de ambitieuze 

doelstellingen. Hoewel het windvermogen op land tot 2008 sterk toenam, is sindsdien sterke stagnatie 

waarneembaar. Verschillende factoren liggen daar mogelijk aan ten grondslag, zoals inconsistent 

subsidiebeleid, langdurige vergunningprocedures en weerstand onder omwonenden. Percepties van 

omwonenden van windenergieprojecten en de daaruit voortvloeiende (inter)acties hebben daarin een 

belangrijke rol en worden onder andere beïnvloed door aspecten als visuele impact op het landschap en 

deelname in de besluitvorming. In het volgende hoofdstuk worden deze onderwerpen verder uitgediept.  
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3. Theoretisch kader: windenergieprojecten en percepties 

Dit hoofdstuk gaat in op de bestaande wetenschappelijke literatuur op het gebied van windenergie-

projecten. Allereerst wordt beschreven welke partijen betrokken zijn bij windenergieprojecten en welke 

factoren van invloed zijn op de realisatie ervan. Ook wordt ingegaan op de percepties van 

windenergieprojecten, waarbij vooral aandacht is voor percepties van omwonenden. Aan de hand van 

deze paragrafen wordt in dit hoofdstuk een antwoord geformuleerd op de vraag: Wat is in de 

wetenschappelijke literatuur bekend over windenergieprojecten, hun realisatie en de percepties van 

windenergieprojecten? In dit hoofdstuk zal naar voren komen dat vele partijen betrokken zijn bij de 

realisatie van windenergieprojecten, zoals beleidsmakers en investeerders. Een bijzondere groep wordt 

gevormd door de omwonenden, van wie de leefomgeving met de komst van windmolens direct wordt 

beïnvloed. Verschillende factoren hebben effect op hun percepties van windenergieprojecten, waaronder 

gemeenschapskenmerken en aspecten uit de institutionele inrichting als informatieverstrekking en 

deelname in de besluitvorming. Gebaseerd op de inzichten van de Culturele Theorie ontwikkelden 

Wolsink en Breukers (2010) een categorisatie van percepties, die in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt. 

 

3.1 Betrokken partijen bij de realisatie 

Door de claim die windparken leggen op de beschikbare ruimte, komen in het planproces veel partijen en 

belangen bij elkaar (Agentschap NL, 2010). Allereerst zijn door beleidsmakers op verschillende niveaus 

afspraken gemaakt en is beleid gevormd over het realiseren van windenergieprojecten, onder andere als 

gevolg van de zorgen over klimaatverandering. Ook door provincies en gemeenten is en wordt beleid 

gevormd, die daarbij de belangen en opvattingen van de lokale bevolking in evenwicht dienen te houden 

met nationale doelstellingen (McLaren Loring, 2007). Bovendien zijn lokale en regionale autoriteiten 

verantwoordelijk voor de vergunningverlening en inpassing in het bestemmingsplan van het windpark 

(Windenergie op land, 2011, zie voor beleid verder hoofdstuk twee).  

Naast het maken van beleid kunnen overheden besluiten om windenergieprojecten te ontwikkelen. Ook 

mogen andere actoren, zoals agrariërs, energiemaatschappijen, projectontwikkelaars en coöperaties het 

initiatief nemen voor een windpark. Vervolgens kan de exploitatie ervan in andere handen liggen dan van 

de initiatiefnemers, waarbij de verantwoordelijkheden worden overgedragen (Windenergie op land, 

2011). Agterbosch, Vermeulen en Glasbergen (2004) identificeren vier typen exploitanten voor windener-

gieprojecten in Nederland. Allereerst zijn er de kleine private investeerders. Dit zijn vooral boeren die de 

exploitatie van een windturbine zien als aanvulling op hun primaire bron van inkomsten. Het tweede type 

is de elektriciteitsector, waarvoor de exploitatie van windenergie een groeiend bedrijfsonderdeel is naast 

de productie en verkoop van andere vormen van energie. Een derde groep windondernemers wordt 

gevormd door onafhankelijke windenergieproducenten, voor wie exploitatie van windenergieprojecten 

het belangrijkste handelsonderdeel is. Tot slot zijn er de windcoöperatieven, die windmolens zien als 

manier om tot een duurzame samenleving te komen, niet om winst te maken. Ze werken voornamelijk 

met vrijwilligers en vertrouwen in vaak kleinschalige projecten vooral op lokale steun en publieke 

participatie (Agterbosch et al., 2004).  

In windenergieprojecten zijn daarnaast ook investeerders betrokken, zoals banken, groenfondsen, 

gemeenten en energiebedrijven, die het kapitaal bij elkaar brengen. Verder zijn er belangengroepen die 

zich voor of tegen de plaatsing van turbines kunnen uitspreken. Voorbeelden daarvan zijn de Nederlandse 

Wind Energie Associatie (NWEA), het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW), Vereniging Vogel-

bescherming Nederland en Stichting Natuur en Milieu. Ook grondeigenaren, fabrikanten en advies-

bureaus kunnen deel uitmaken van het proces tot realisatie van een windenergieproject (Agentschap NL, 

2010; Windenergie op land, 2011). Door het complexe speelveld van betrokken actoren en belangen 
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kunnen vele factoren van belemmerende of faciliterende invloed zijn op de realisatie van windenergie-

projecten. Voorbeelden daarvan zijn de steun van lokale autoriteiten aan een project, aanwezige 

subsidieregelingen en de houding van landschapsbeschermingorganisaties (Toke, 2005, 2008) 

Een speciale groep betrokkenen wordt gevormd door omwonenden, aangezien de nabijheid van een 

windmolenpark grote invloed heeft op hun leefomgeving. Zo kan het woongenot van omwonenden 

beïnvloed worden door de visuele impact van turbines in het landschap (Toke et al., 2008; Wolsink, 

2007a; Wolsink, 2007b), zowel in negatieve (Pedersen et al., 2007) als positieve zin (Warren & McFayden, 

2010). De percepties en (inter)acties van personen die in de directe omgeving van voorgestelde 

windenergieprojecten wonen, vormen de belangrijkste invloed op de besluiten die gemaakt worden door 

de lokale autoriteiten en de uitkomsten van het planproces (Toke, 2005).  

 

3.2 Percepties en (inter)acties  

Dezelfde situatie is vaak aan meerdere opvattingen onderhevig. Omwonenden vormen afzonderlijk 

voorstellingen van de werkelijkheid over windenergieprojecten, wat één universele kijk onmogelijk maakt 

(o.a. Birkland, 2007; Hoppe, 2010; Ingram, Schneider & DeLeon, 2007; Pedersen et al., 2007; Wolsink & 

Breukers, 2010). Deze bevinding kent in de literatuur veel navolging. Zo sprak Foster in 1965 al over 

gedeelde ‘cognitieve oriëntaties’: onuitgesproken en vaak niet herkend en onbetwiste assumpties over de 

regels van het leven, die structuur bieden en richting geven aan gedrag (Foster, 1965: 293). Daarnaast 

worden ‘mental models’ (Senge, 1990) genoemd, welke bestaan uit “deeply held internal images of how 

the world works, images that limit us to familiar ways of thinking and acting” (p. 8) en gaat Schön in op 

‘frames’, die zijn opgebouwd uit eerdere opvattingen over de wereld, lessen en reacties (Schön, 1983; 

Schön & Rein, 1994).  

Ervaringen van de realiteit zijn niet alleen gebaseerd op individuele gedachten of uitspraken. Voor actoren 

wordt werkelijkheid ook bepaald door gedeelde groepswaarden, taal en symbolen, die in een sociaal 

proces van betekenisverlening en interpretatie worden gevormd (Hoppe, 2010). Deze sociale constructie, 

of perceptie, is het vormgeven van de wereld en omvat “varying ways in which the ‘realities’ of the world 

are defined” (Ingram et al., 2007: 95).  

Perceptie van de werkelijkheid staat niet op zichzelf. Verschillende factoren zijn er op van invloed of 

worden er door beïnvloed. Bovendien legt perceptie de link tussen waarnemingen van een situatie en 

gedrag ten opzichte daarvan (Hoppe, 2010). Door relevante aspecten te selecteren en andere geen 

aandacht te schenken, kan een patroon van (inter)acties gevormd worden. In het model van Petra Schwei-

zer-Ries (2008, zie afbeelding 3.1) wordt perceptie gezien als een proces waarin betrokkenen de realiteit 

samenstellen uit de context. Daaruit vloeien acties voort, die vervolgens de context en percepties weer 

kunnen beïnvloeden (Schweizer-Ries, 2008; Kaufmann-Hayoz & Gutscher, 2001). Zo kunnen omwonenden 

gebaseerd op hun percepties van wind-

energieprojecten acties ondernemen als 

petities tekenen, brieven schrijven naar 

kranten of politieke vertegenwoordigers, 

bezwaar indienen of samen met anderen 

protesteren (Devine-Wright, 2009). Op 

basis daarvan kunnen aanpassingen in 

beleid volgen, wat percepties van omwo-

nenden weer beïnvloedt (Stern, 2000).   Afbeelding 3.1: relatie tussen actie en perceptie. Bron: Schweizer-Ries 

(2008), gebaseerd op een model van Kaufmann-Hayoz & Gutscher 
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3.3 Factoren van invloed op percepties en (inter)acties van omwonenden  

Ondanks een relatief positieve houding van burgers ten opzichte van windenergie is het verkrijgen van 

lokale steun voor een specifiek windpark moeilijk (o.a. Desbarats et al., 2011; Graham et al., 2009; 

Zoellner et al., 2008). Deze bevinding heeft ervoor gezorgd dat de overwegend negatieve percepties van 

omwonenden over lokale windenergieprojecten vaak zijn toegeschreven aan het NIMBY-effect (not in my 

back yard). Dit effect is door Wolsink (2007b) omschreven als het feit dat mensen vaak een positieve 

houding hebben ten opzichte van iets, totdat ze er zelf mee geconfronteerd worden. Een groot deel van 

de burgers ondersteunen de ontwikkeling van windenergieprojecten, maar bieden weerstand wanneer 

deze in hun eigen leefomgeving zijn gepland. Het suggereert dat individuen uiteindelijk vanuit eigen-

belang handelen en gericht zijn op lokale problematiek, zoals als visuele impact en geluidsoverlast. Deze 

veronderstelling is de afgelopen jaren echter in twijfel getrokken door een gebrek aan empirisch bewijs 

(o.a. Devine-Wright, 2005a; Jones & Eiser, 2009; Rogge, Dessein & Gulinck, 2011). Bovendien is beargu-

menteerd dat het NIMBY-effect de werkelijke percepties en motieven van omwonenden simplificeert. 

Meerdere en diverse factoren, zoals sociale en persoonlijke factoren, spelen een rol (Bell, Gray & Haggett, 

2005; Devine-Wright, 2005a; Ellis et al., 2007; Jones & Eiser, 2009; Wolsink, 2006, 2007b; Wüstenhagen et 

al., 2007). Devine-Wright heeft de factoren die van invloed zijn op de percepties van omwonenden 

geclusterd in acht categorieën, zoals fysiek en lokaal (zie tabel 3.1).  

Category Aspect 

Physical Turbine colour 

 Turbine size 

 Tubine accoustics 

 Farms size and shape 

Contextual Proximity to turbines 

 Landscape context 

Political and institutional Energy policy support 

 Political self-efficacy 

 Institutional capacity 

 Public participation and consultation 

Socio-economic Shareholding 

Social and communicative Social influence processes (media, social networks, trust) 

Symbolic and ideological Representations of wind turbines 

Local  Place and identity processes 

 Local or community benefit and control 

 NIMBYism 

Personal Previous experience and knowledge 

Tabel 3.1: factoren die van invloed zijn op de publieke perceptie van windmolenparken en 

 hernieuwbare energie, blijkend uit eerder onderzoek. Bron: Devine-Wright (2005a) 

De visuele impact van windturbines is de meest gebruikte en voor de handliggende factor in het verklaren 

van weerstand tegen of steun voor windenergieprojecten (Warren & McFayden, 2010; Wolsink, 2007a, 

2007b). Turbines kunnen van grote invloed zijn op het woongenot van omwonenden, onder andere door 

de constante beweging van de rotorbladen en flikkerend licht (Pedersen et al., 2007). Omwonenden 

ervaren bovendien meer overlast wanneer turbines zichtbaar zijn vanuit hun woning of tuin (Van den 

Berg, Pedersen, Bouma & Bakker, 2008). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat omwonenden van 

windmolens meer geluidshinder ervaren dan van andere geluidsbronnen, zoals verkeersgeluiden 

(Pedersen & Waye, 2004; Van den Berg et al., 2008). Mogelijk wordt dat veroorzaakt door het zwiepende 

karakter van het geluid en het feit dat het ’s nachts niet vermindert, zoals dat meestal het geval is bij 

verkeer (Van den Berg et al., 2008). De beleving van geluidshinder door windturbines is bovendien 

gerelateerd aan de houding ten opzichte van de visuele impact op en de waarde van het landschap 

(Pedersen & Waye, 2004; Van den Berg et al., 2008). Opvallend in de studie van Van den Berg et al. (2008) 

is de bevinding dat het hebben van een economisch voordeel van een windpark de perceptie van 
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omwonenden beïnvloedt. Zij ervaren geen hinder van de windturbines en hebben een meer positieve 

perceptie ten opzichte van windenergieprojecten, ondanks dat ze vaak dichter bij turbines wonen dan 

anderen (Van den Berg et al., 2008).  

Naast het effect van geluid en visuele impact op het landschap, suggereert onderzoek dat percepties van 

windenergieprojecten, de daaruit voortvloeiende (inter)acties en het procesverloop gedeeltelijk beïnvloed 

worden de institutionele inrichting of aspecten daaruit (Wolsink & Breukers, 2010). Eén van die aspecten 

is het besluitvormingsproces in windenergieprojecten. Technocratische, hiërarchische en top-down bena-

deringen van besluitvorming kunnen in een lokale gemeenschap zorgen voor gevoelens van onrecht en 

ongelijkheid (Breukers & Wolsink, 2007; Wolsink, 2007a). Meer participatie van omwonenden in de 

besluitvorming, wat meer directe betrokkenheid van burgers in het planproces naast formele consultatie 

inhoudt (Woltjer, 2002), zorgt voor meer acceptatie en positievere percepties (McLaren Loring, 2007). 

Vergeleken met conventionele energieopwekking heeft windenergie een relatief kleinschalige en 

locatiegebonden uitvoering, waardoor een bepaalde mate van lokale steun en goedkeuring van betrokken 

actoren nodig is. Afwezigheid daarvan kan het procesverloop sterk belemmeren. Hoewel participatie in 

besluitvorming waarschijnlijk fundamentele tegenstanders niet in voorstanders verandert, accepteren 

voorwaardelijke ondersteuners een windenergieproject mogelijk wel wanneer ze invloed hebben gehad 

op het ontwerp en proces. Bovendien kunnen betrokkenen hun kennis en ervaring delen, wat de kwaliteit 

van het plan bevordert en de legitimiteit van het proces en de uitkomsten versterkt. Participatie in 

besluitvorming is echter pas effectief wanneer omwonenden in een vroeg stadium worden betrokken in 

het proces. Timing van de interactie is daardoor een belangrijke factor in de vorming van percepties en 

(inter)acties (Breukers & Wolsink, 2007). Ook is informatie en communicatie tussen omwonenden, 

initiatiefnemers, lokale beleidsmakers en politici van belang. De afwezigheid daarvan versterkt negatieve 

percepties en leidt vaker tot acties tegen windenergieprojecten, terwijl het verstrekken van informatie en 

dialoog tot meer positieve percepties leiden (Jobert et al., 2007; Krohn & Damborg, 1999).  

De economische achtergrond van windenergieprojecten is een andere factor die van invloed is op de 

percepties en (inter)acties van omwonenden, en daarmee op het procesverloop. Zo wordt gesteld dat de 

keuze van economische instrumenten effect heeft op welke actoren investeren. Dat beïnvloedt 

vervolgens de lokale betrokkenheid bij ontwikkeling van windenergieprojecten en de acceptatie daarvan 

(Breukers, 2006). Ook anderen, zoals Devine-Wright (2005a, 2005b) en Warren en McFayden (2010) 

concluderen dat economische betrokkenheid bij windenergieprojecten, bijvoorbeeld door gemeenschap-

pelijk eigenaarschap, een positieve invloed kan hebben op de percepties en (inter)acties ten opzichte 

daarvan. Zo zijn eigenaren van een aandeel in een turbine positiever dan mensen zonder economisch 

belang en accepteren leden van een windcoöperatie meer windmolens in hun omgeving dan niet-leden 

(Devine-Wright, 2005a).  

In het verlengde hiervan is gebleken dat de verdeling tussen kosten en opbrengsten effect heeft op de 

percepties en (inter)acties van omwonenden. Onderzoek van Jones en Eiser (2009) toont een positieve 

relatie aan tussen het verwachten van economisch voordeel uit windenergie-ontwikkeling en positief 

gedrag van omwonenden: hoe meer baten respondenten dachten te behalen met windenergieprojecten, 

hoe gunstiger ze stonden ten opzichte van locaties daar voor (Jones & Eiser, 2009). Ook hebben 

windenergieprojecten die ontwikkeld zijn door een lokale initiatiefnemer of in lokaal co-eigenaarschap 

een betere balans in kosten en opbrengsten. Ze hebben daardoor een grotere kans van slagen ten 

opzichte van initiatiefnemers die elders afkomstig zijn. Gedeeltelijk komt dat voort uit het feit dat lokale 

initiatiefnemers gewoonlijk meer gevoelig zijn voor de lokale, sociale en politieke situatie en beter in staat 

zijn steun te genereren. Bovendien blijven de opbrengsten van het project grotendeels binnen de lokale 

gemeenschap en wordt het gemeenschapsgevoel versterkt (Breukers & Wolsink, 2007). Een project dat 
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door initiatiefnemers van buiten de gemeenschap is ontwikkeld, ervaart over het algemeen meer moeite 

met het vinden van acceptatie door omwonenden (Wüstenhagen et al., 2007). Hoewel landeigenaren in 

dat geval kunnen profiteren door de aanbieding van financiële participatie, levert het mogelijk geen lokale 

opbrengsten op (Breukers & Wolsink, 2007). Bij samenwerking met de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld 

door omwonenden de opgewekte stroom te laten gebruiken of in de winst te laten delen, kan de steun 

voor windenergieprojecten wel vergroot worden (Devine-Wright, 2005b).  

Ook Zoellner et al. (2007) stellen dat de perceptie van omwonenden gedeeltelijk wordt gevormd door hun 

afweging van kosten en baten. Daarbij is de mate waarin de procedure rondom en uitkomsten van lokale 

windenergieprojecten als eerlijk en rechtvaardig worden ervaren ook van belang (Gross, 2007; Wolsink, 

2007b; Zoellner et al., 2007). Percepties van oneerlijkheid kunnen immers uitmonden in weerstand, be-

schadigde relaties en verdeeldheid in de gemeenschap. Dit is vooral het geval wanneer besluiten worden 

gemaakt waarvan sommigen uit de gemeenschap profiteren, terwijl anderen ervaren daarvoor op te 

moeten draaien. Een eerlijker en rechtvaardiger proces vergroot het gepercipieerde evenwicht in kosten 

en opbrengsten en de acceptatie van de uitkomst. Dit kan onder andere bereikt worden door participatie 

in het proces, de mogelijkheid meningen openlijk te delen en horen (Gross, 2007), transparantie en goede 

informatievoorziening (Zoellner et al., 2007), wat in andere studies wordt beaamd (o.a. Jones & Eiser, 

2009; Warren & McFadyen, 2010). Het stimuleert de eerlijkheid van het besluitvormingsproces en de 

legitimiteit van de uitkomst, draagt bij aan de betrokkenheid van en vertouwen in actoren op lokaal 

niveau en een positievere perceptie van windenergieprojecten onder omwonenden (Gross, 2007; 

Wolsink, 2007b).  

Zowel expliciet als impliciet blijkt uit deze onderzoeken dat aspecten van de institutionele inrichting en de 

wijze waarop daarmee wordt omgegaan, zoals participatie in de besluitvorming en informatiever-

strekking, van belang zijn in de perceptie van omwonenden. Daarnaast stellen Jobert et al. (2007) dat een 

samenhangende factor, gemeenschapskenmerken, ook effect heeft op de percepties van windenergie-

projecten van omwonenden, waaronder integratie van initiatiefnemers in de gemeenschap. Ander 

onderzoek toont aan dat vertrouwen tussen lokale betrokkenen en trekkers van het project van grote 

invloed is op het procesverloop van het windenergieprojecten en de lokale percepties. In gemeen-

schappen waar al een grote vertrouwensbasis bestaat, kan dit vertrouwen bovendien verder vergroot 

worden en sociaal kapitaal groeien (Walker et al., 2010). Sociaal kapitaal wordt daarbij omschreven als: “a 

set of relationships and shared values created and used by multiple individuals to solve collective 

problems in the present and future” (Ostom, 2009: 22). Ook Van der Horst en Toke (2010) stellen dat de 

aanwezigheid van sociaal en financieel kapitaal van invloed is op de percepties en voortvloeiende 

(inter)acties. Zo geven ze aan dat in bepaalde gebieden meer (im)materiële middelen beschikbaar zijn om 

bezwaar- en beroepprocedures over vergunningen en bestemmingsplannen aan te vechten (Van der 

Horst & Toke, 2010). Hoewel de aanwezigheid van een stabiel netwerk van ondersteuners niet van 

invloed is op de percepties van omwonenden en acceptatie van windenergieprojecten, blijkt de 

afwezigheid van een stabiel netwerk aan tegenstanders dat wel. Zo draagt het bij aan lokale acceptatie en 

het verkrijgen van vergunningen (McLaren Loring, 2007).  

 

3.4 Categorisatie van windenergiepercepties 

Aangezien percepties van windenergieprojecten sterk kunnen variëren (o.a. Pedersen et al., 2007; 

Wolsink & Breukers, 2010) blijkt uit verschillende onderzoeken, zoals dat van West et al. (2010), de 

noodzaak om verschillen in perceptie van duurzame energie te erkennen. Ze wijzen bovendien op een 

citaat van Lovins (1977), die dit decennia geleden al in zag:  
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Underlying much of the energy debate is a divergence on what the energy problem ‘really’ is. 

Public discourse suffers because our society has mechanisms only for resolving conflicting 

interests, not conflicting views of reality, so we seldom notice that these perceptions differ 

markedly (p. 69). 

West et al. (2010) concluderen in hun onderzoek naar een aantal casestudies in Zuid Engeland dat 

individuen niet alleen voor of tegen duurzame energie zijn, maar bredere wereldbeelden hebben. Door 

toepassing van het grid/group model met de bijbehorende vier wereldbeelden uit de Culturele Theorie 

(zie bijlage I voor een uitgebreide beschrijving van deze theorie) op de publieke percepties van duurzame 

energie vormen de auteurs een beeld over het denken over duurzame energie (zie tabel 3.2). Ook 

bestuderen ze hoe verschillende percepties het gedrag van individuen ten opzichte daarvan beïnvloeden. 

Bovendien stellen West et al. kenmerken vast van hiërarchische, individualistische en egalitariaanse 

percepties. Net als in veel andere publicaties wordt het fatalistische perspectief uitgesloten, omdat wordt 

aangenomen dat personen met deze perceptie niet actief deelnemen aan debatten en beslissingen 

(Thompson et al., 1990; West et al., 2010). Die veronderstelling is in dit onderzoek echter niet wenselijk, 

aangezien alle percepties meegenomen dienen te worden. Verwacht wordt zelfs dat omwonenden met 

een fatalistische perceptie van windenergieprojecten wel invloed willen uitoefenen op het proces en 

daarom duidelijke acties ondernemen, zoals het indienen van bezwaar.  

 Individualist Hierarchist Egalitarian 

Responsibility to install RE As climate change is not a 

concern there is no 

(environmental) need for RE 

Although climate change is a 

big concern there is no perso-

nal responsibility to deploy RE 

– it is the responsibility of the 

government 

As climate change poses a huge 

threat to society there is a moral 

obligation to think of others and 

future generations 

Trust in government to 

install RE 

Climate change is 

government propaganda 

and spin to create revenue 

through taxes 

Government needs to lead 

more, and sanction an 

international agreement 

Government is apathetic to 

climate change, and unlikely to 

change as too concerned about 

vote catching 

Suggested role of 

government 

To stimulate competitive 

markets 

Top-down regulation and 

international agreements 

Bottom-up but becoming 

resigned to top-down policy as 

society is apatic 

Strategy if government 

does not encourage RE 

Commercial developments, 

although no great concern if 

governments do not pursue 

climate policy 

No point in doing anything 

without international 

cooperation 

To start installing RE and 

embarrass the government in to 

doing the same 

Providing more 

information on climate 

change and RE 

Information is biased 

towards the research 

funders preferred outcome 

Information could have an in-

fluence as long as there are 

no contradictory ‘eminent’ 

scientists 

More information would be a 

waste – as it would be preaching 

to the converted 

Opinion of small-scale 

renewable 

Pointless as uneconomical  Pointless as inefficient Every bit counts regardless of 

economic and efficiencies 

Opinion of large-scale 

renewable 

Can make good business 

sense due to economies of 

scale 

Good idea, but it needs to be 

accepted that there is likely 

impact on local wildlife and 

ecosystems – but a price 

worth paying 

Good idea as long as no 

additional impact on wildlife and 

ecosystems. If there are impacts 

build smaller RE installations 

Effects of RE on lifestyles Not willing to compromise 

lifestyle 

Can maintain current lifestyle 

or even use more energy, as 

RE is benign 

RE may make people more 

greedy, having salved their eco-

consciences 

The visual impacts Can look nice – like viaducts 

and other industrious 

developments 

RE can spoil landscapes and 

should be tucked away 

RE makes a positive statement 

about energy self-sufficiency and 

should be a landscape feature 

Tabel 3.2: percepties van duurzame energie per Culturele Theorie type 

Bron: West et al. (2010: 5744).  
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Hoewel verschillende mogelijkheden bestaan voor het bestuderen van percepties, is in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van de percepties van windenergieprojecten zoals geïdentificeerd door Wolsink en 

Breukers (2010). Hun categorisatie is ook gebaseerd op inzichten uit de Culturele Theorie. Die theorie 

heeft als voordeel dat het analyses kan versnellen door vier typen percepties te identificeren. Tege-

lijkertijd voorkomt het dat de analyse verzandt in een zoektocht naar een oneindige set van culturen en 

wijst het continu op het gevaar slechts één culturele lens te gebruiken bij het analyseren van een 

beleidsprobleem (Hoppe, 2010). Bovendien zijn de categorieën van Wolsink en Breukers geheel 

afgestemd op windenergieprojecten, wat het bijzonder toepasbaar maakt in dit onderzoek. Het heeft de 

voorkeur boven het Advocacy Coalition Framework (ACF), die percepties van coalities van actoren en de 

dynamiek daarin bestudeert om complexe beleidsvraagstukken te simplificeren en te analyseren (Sabatier 

& Jenkins-Smith, 1993; Kim & Roh, 2008). Hoewel het ACF inzicht geeft in conflicten tussen opvattingen 

en toepasbaar is op verschillende beleidsgebieden (Weible, Sabatier & McQueen, 2009), waaronder 

duurzame energie en ruimtelijk beleid (o.a. Hommes, Hulscher, Mulder, Otter & Bressers, 2009; 

Nohrstedt, 2010; Wolsink, 2004), heeft het ook beperkingen. Zo is het minder bruikbaar wanneer 

duidelijke coalities ontbreken en bestaat onduidelijkheid over de causale relaties (Weible & Sabatier, 

2007). Bovendien is het framework sterk gericht op het beschrijven van coalities en hun opvattingen, 

maar is weinig aandacht voor acties van actoren, vooral binnen coalities. Daarmee negeert het problemen 

van collectieve actie, bijvoorbeeld wanneer er geen coördinatie is in het gedrag tussen en binnen coalities 

(Kim & Roh, 2008; Weible et al., 2009).  

Wolsink en Breukers (2010) stellen dat bij de realisatie van windenergieprojecten verschillende ‘publie-

ken’ bestaan met totaal verschillende belangen en beleidsopvattingen. Elk van de actoren percipieert het 

procesverloop en de institutionele inrichting dan ook op verschillende wijze. Op basis van inzichten uit de 

Culturele Theorie onderscheiden ze in hun vergelijkend onderzoek naar de casussen Nederland, 

Noordrijn-Westfalen en Engeland de volgende vier percepties van windenergieprojecten:   

 

1. Independent Development: Deze perceptie is gebaseerd op het individualistische perspectief uit 

de Culturele Theorie, door de marktgerichte blik en utiliteitsgerelateerde rationaliteit. Het stelt 

onder andere dat beleid rondom windenergie duidelijk en betrouwbaar moet zijn, aangezien 

onzekerheid nieuwe potentiële investeerders wegjaagt. De markt wordt hoofdzakelijk als 

bepalende factor voor succes of falen van windenergieprojecten beschouwd. Deze perceptie 

omvat daarnaast de opvatting dat betrokkenheid van de lokale bevolking leidt betere besluiten 

en acht dwang van regionale en lokale overheden tot de reservering van ruimte voor windmolens 

in hun ruimtelijke plannen een werkbare optie.  

2. Conditional Support: Het egalitariaanse perspectief vormt het uitgangspunt voor deze perceptie 

en legt de nadruk op samenwerking, participatie en communicatie. Conditional Support is in prin-

cipe voorstander van windenergie, maar in bepaalde gevallen tegen. Het hecht grote waarde aan 

het tijdig betrekken en informeren van omwonenden en hun participatie in het proces. Veel 

aandacht is weggelegd voor de ruimtelijke en sociale gevolgen van windenergieprojecten. 

Initiatiefnemers negeren in de ogen van deze perceptie vaak het feit dat niet ieder landschap 

geschikt is. Een proactieve houding van de lokale overheid in de planning van windenergie-

projecten wordt aangehangen, bijvoorbeeld in het bepalen van locaties.  

3. Unconditional Support: Gebaseerd op het hiërarchische perspectief is deze perceptie gericht op 

top-down en technocratische realisatie van windenergieprojecten. Beslissingen moeten gemaakt 

worden in het publieke belang en niet om eigenbelang te dienen. Dat laatste wordt lokale oppo-

sitie dan ook vaak verweten. Deze perceptie stelt ook dat toewijzingsprocedures te lang en 

complex zijn om participatie mogelijk te maken. Nationale en regionale overheden moeten als 
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vertegenwoordigers van het publieke belang de mogelijkheid tot sturing hebben wanneer het 

lokale autoriteiten niet lukt om windenergieprojecten te realiseren. Experts moeten de plannen 

uitwerken en omwonenden dienen pas laat betrokken te worden.  

4. Contested Wind: Voortkomend uit het fatalistische perspectief uit de Culturele Theorie stelt deze 

perceptie dat individuen geen invloed of controle hebben over windenergieprojecten. Door 

algehele twijfel over de waarde van windenergie staat het zeer kritisch tegenover de opvatting 

dat het publiek profiteert van windenergieprojecten. De beperkte hoeveelheid schone energie uit 

windenergie weegt niet op tegen de negatieve gevolgen voor onder andere het landschap. 

Daarbij heeft men het gevoel dat lokale belangen niet worden meegenomen in de besluit-

vorming. Bovendien wordt graag naar andere vormen van duurzame energie of energiebesparing 

gezocht alvorens over te gaan op grootschalige windenergieprojecten. Nationaal of regionaal 

ingrijpen, wanneer lokale autoriteiten er niet in slagen windenergieprojecten te realiseren, wordt 

sterk afgewezen. Daarentegen is vroege betrokkenheid van alle betrokkenen noodzakelijk en van 

doorslaggevend belang (Wolsink & Breukers, 2010).  

 
Deze vier variaties in percepties zijn opgemaakt uit een vergelijking tussen verschillende factoren, zoals 

bestaand nationaal beleid betreffende duurzame energie en lokale besluitvorming, waaronder consultatie 

van omwonenden en participatie in besluitvorming. De factoren innovaties, financiële prikkels en hun 

stabiliteit worden in dit onderzoek niet meegenomen. Die zijn immers nauwelijks van belang in percepties 

van omwonenden, maar voornamelijk in die van andere belanghebbenden, zoals energiemaatschappijen.  

Variatie in percepties van windenergieprojecten zorgt dat het een betwist onderwerp is. Niet alle 

omwonenden kijken bijvoorbeeld vanuit een unconditional support perspectief naar een windenergie-

project. Ook contested wind percepties kunnen onder omwonenden aanwezig zijn. In hun onderzoek 

concluderen Wolsink en Breukers dat de vier percepties in alle casussen aanwezig zijn, inclusief de 

fatalistische, maar in gevarieerde mate. Bovendien relateren ze de verschillende percepties aan variatie in 

het procesverloop van windenergieprojecten. Zo blijkt een hiërarchische benadering het minst succesvol 

te zijn, in tegenstelling tot een focus op lokale belangen en samenwerking met betrokkenen (Wolsink & 

Breukers, 2010). Uit percepties kunnen immers (inter)acties voortvloeien, zoals het indienen van bezwaar, 

tekenen van een petitie of ondersteunen van een initiatief, die het proces kunnen belemmeren of 

faciliteren (Devine-Wright, 2009; Hoppe, 2010; Schweizer-Ries, 2008; Wolsink & Breukers, 2010).  

 

3.5 Conclusie 

Bij de realisatie van windenergieprojecten zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals beleidsmakers, 

investeerders en belangengroepen. Een bijzondere groep wordt gevormd door omwonenden. Hun 

leefomgeving wordt met de komst van een windpark sterk beïnvloed, onder andere door de visuele 

impact op het landschap. Een variatie aan factoren is van invloed op hun percepties van windenergie-

projecten, in aanvulling op het voorheen populaire NIMBY-effect. Naast visuele impact hebben ook 

aspecten uit de institutionele inrichting effect, zoals participatie in besluitvorming en informatie-

verstrekking. Bovendien hebben kenmerken van de gemeenschap waarin een windenergieproject 

ontwikkeld wordt, zoals onderling vertrouwen en een stabiel netwerk van ondersteuners of tegenstand, 

grote invloed op de percepties  en (inter)acties van omwonenden en het procesverloop.  

In de wetenschappelijke literatuur bestaan verschillende manieren om percepties te analyseren, waarvan 

de categorisatie van percepties van windenergieprojecten zoals geïdentificeerd door Wolsink en Breukers 

(2010) voor dit onderzoek het meest toepasselijk is. Het is gebaseerd op inzichten uit de Culturele Theorie 

en bestaat uit vier categorieën: independent development, conditional support, unconditional support en 
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contested wind. Hoewel het de analyse van percepties kan versnellen, biedt deze categorisatie niet de 

mogelijkheid om dynamiek in percepties van omwonenden en daaruit voortvloeiende (inter)acties en 

onderliggende invloeden te bestuderen. Dat is echter wel noodzakelijk om de centrale vraagstelling van 

dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Het Institutional Analysis and Development (IAD) framework van 

Elinor Ostrom, waarin de institutionele inrichting, gemeenschapskenmerken en de invloed daarvan op 

situaties van betrokkenen centraal staan, kan wel veranderingen en variatie in percepties en (inter)acties 

van omwonenden verklaren. Om die reden wordt dat framework in het volgende hoofdstuk nader 

beschreven.   
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4. Windenergie en institutionele inrichting 

Het vorige hoofdstuk is afgesloten met een weergave van de vier categorieën windenergiepercepties, 

zoals geïdentificeerd door Wolsink en Breukers (2010), die gebaseerd zijn op de inzichten van de Culturele 

Theorie. Hoewel deze typologie als heuristiek zeer waardevol is in onderzoek (Mamadouh, 1999), is het te 

statisch (Tansey & O’Riordan, 1999) en deterministisch (Carlisle & Smith, 2005) om variaties in percepties 

en voortvloeiende (inter)acties te kunnen verklaren: een tekortkoming die in vele onderzoeken naar wind-

energieprojecten naar voren komt (Devine-Wright, 2005a). Het Institutional Analysis and Development 

framework van Elinor Ostrom biedt wel de mogelijkheid om de dynamiek van percepties en (inter)acties 

te bestuderen. Ook is het in staat eerder genoemde invloeden als gemeenschapskenmerken en (de 

omgang met) de institutionele inrichting te koppelen aan percepties en (inter)acties van omwonenden. 

Bovendien verschaft Ostroms framework de mogelijkheid vorm te geven aan de sociaal geconstrueerde 

kant van windenergieprojecten, wat in huidig onderzoek vaak onderbelicht blijft (Devine-Wright, 2005a). 

Om die redenen is het IAD framework in dit onderzoek gebruikt voor verklaring en vergelijking van 

percepties en (inter)acties van omwonenden.  

In dit hoofdstuk wordt het IAD framework beschreven, die in dit onderzoek vormgeeft aan het analyse-

kader. Bovendien wordt aangegeven hoe Elinor Ostrom aankijkt tegen de dynamische relatie tussen de 

variabelen vertrouwen, wederkerigheid en reputatie. Daarnaast wordt ingegaan op hoe collectieve actie 

problemen opgelost kunnen worden, wat aanknopingspunten kan bieden voor positievere percepties en 

acties in windenergieprojecten. Tot slot wordt het conceptueel model uiteengezet dat aan dit onderzoek 

ten grondslag ligt. Aan de hand van deze onderwerpen wordt in dit hoofdstuk een antwoord geformu-

leerd op de vraag: Wat is in de literatuur bekend over het Institutional Analysis and Development 

framework en welke aanknopingspunten biedt het voor de bestudering van windenergieprojecten? Uit dit 

hoofdstuk zal blijken dat het IAD framework gevormd wordt door een aantal componenten, waaronder de 

actiesituatie. Daar zijn externe variabelen op van invloed, zoals gemeenschapskenmerken en regels in 

gebruik. Bovendien stelt Elinor Ostrom dat door te investeren in een betrouwbare reputatie, vertrouwen 

en wederkerigheid tot meer samenwerking gekomen kan worden.  

 

4.1 Institutional Analysis and Development framework 

Vanaf de jaren tachtig heeft Nobelprijswinnares Elinor Ostrom, soms in samenwerking met anderen, het 

Institutional Analysis and Development (IAD) framework (zie afbeelding 4.1) ontwikkeld om het gedrag 

van verschillende individuen te kunnen begrijpen en de invloed van de institutionele inrichting te 

analyseren (o.a. Kiser & Ostrom, 1982; Ostrom, 2005a, 2011). Ze stelt vast dat de dagelijkse situaties 

waarin individuen zich bevinden complex en divers zijn. Desondanks zijn ze in staat impliciet betekenis te 

verlenen aan die situaties, onder andere dankzij regels, strategieën en normen die individuen vaak 

onbewust volgen (Ostrom, 2005a). Daarbij helpt Ostroms framework de complexiteit, werking en 

verandering van instituties en situaties te begrijpen (McGinnis, 2011; Ostrom, 2011). In de loop van de tijd 

is het framework in vele onderzoeken naar instituties van verschillende vormen toegepast, voornamelijk 

in de problematiek rondom het gebruik van common pool resources. Het IAD framework maakt het 

mogelijk institutionele details met precisie te beschrijven en geeft een analytische benadering om theorie 

te ontwikkelen op basis van empirische bevindingen (O’Toole, 2000). Ostrom (2005a) omschrijft instituties 

daarbij als:  

 the prescriptions that humans use to organize all forms of repetitive and structured interactions 

 including those within families, neighborhoods, markets, firms, sports leagues, churches, private 

 associations, and governments at all scales. (p. 3)  
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Het IAD framework bestaat uit een aantal basiscomponenten. Het centrale component wordt gevormd 

door de actiesituatie, die een beschrijving geeft van de complexe situatie en de verschillende betrokken 

actoren (McGinnis, 2011; Ostrom, 2005a, 2011). De actiesituatie wordt beïnvloed door drie externe 

variabelen: fysieke kenmerken van de omgeving, gemeenschapskenmerken en regels in gebruik (‘rules-in-

use’). Samen bevatten deze aspecten de fysieke, sociale en culturele en institutionele omgeving en 

scheppen de context waarin de handelingen van actoren plaatsvinden (McGinnis, 2011). Uit de actie-

situatie vloeien interacties voort tussen actoren, zoals samenwerking. Op basis daarvan worden 

uitkomsten van een proces bereikt. Vervolgens bepalen individuen aan de hand van evaluatiecriteria in 

hoeverre de behaalde uitkomsten naar tevredenheid zijn (McGinnis, 2011; Ostrom, 2011). De belang-

rijkste componenten voor dit onderzoek zijn de actiesituatie en externe variabelen, die hieronder verder 

worden beschreven.  

 

4.1.1 Actiesituatie 

De kern van het IAD framework wordt gevormd door de actiesituatie (McGinnis, 2011). Ostrom beschrijft 

deze situaties als “the social spaces where individuals interact, exchange goods and services, solve 

problems, dominate one another, or fight”, bijvoorbeeld door problemen op te lossen of te ruziën 

(Ostrom, 2011: 11). Het zijn alle gevallen waarin twee of meer individuen door middel van potentiële 

acties samen uitkomsten kunnen bereiken (Ostrom, 2005a). Actie verwijst daarbij naar het gedrag 

waaraan betrokken actoren een inhoudelijke en instrumentele betekenis toekennen (Ostrom, 2011: 12).   

De structuur van een actiesituatie bevat een aantal variabelen die aan elkaar gerelateerd zijn (zie 

afbeelding 4.2). Allereerst is er de set van actoren die participeren in een situatie. Deze kan uit enkele 

individuen bestaan, maar ook uit een groep individuen handelend als corporate actor. De actoren beschik-

ken over specifieke posities, van waaruit ze in staat zijn acties te ondernemen. De acties zijn gebaseerd op 

Afbeelding 4.1: het Institutional Analysis and Development (IAD) framework 

Bron: Ostrom (2011: 10) 

Afbeelding 4.2: het interne model van de actiesituatie 

Bron: Ostrom (2011: 10) 
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mogelijke uitkomsten die toegekend zijn aan acties en de mate waarin ze controle hebben over de relatie 

tussen hun acties en uitkomsten. Zo heeft een gemeenteraad meer controle dan omwonenden door hun 

formele macht beslissingen te nemen. Bovendien zijn de acties van actoren afhankelijk van de informatie 

waarover ze beschikken. Tot slot zijn ook de kosten en baten die bij acties en uitkomsten behoren van 

invloed, welke stimulerend of ontmoedigend werken (Ostrom, 2005a, 2011: 11).  

 

4.1.2 Externe variabelen 

De externe variabelen die de actiesituatie beïnvloeden zijn de fysieke kenmerken, gemeenschaps-

kenmerken en regels in gebruik (zie afbeelding 4.1). Samen bepalen ze “the types of actions that indivi-

duals can take, the benefits and costs of these actions and potential outcomes, and the likely outcomes 

achieved” (Ostrom, 2005a: 16).  

De eerste externe variabele, de fysieke kenmerken, bestaat uit de niet regelgerelateerde eigenschappen 

van de wereld waarin actiesituaties plaatsvinden. Ze kunnen sterk verschillen en er voor zorgen dat regels 

een andere uitwerking hebben op de actiesituatie. Onder de kenmerken worden onder andere de econo-

mische en demografische toestand en de mate van technologiegebruik geschaard. Ze bepalen welke 

acties fysiek mogelijk zijn, welke uitkomsten bereikt kunnen worden en over welke informatie actoren 

beschikken (Ostrom, 2005a, 2007, 2011).  

Met gemeenschapskenmerken bedoelt Ostrom de sociale en culturele context die van invloed is op een 

actiesituatie (McGinnis, 2011). Het bevat onder andere: de accepteerde normen voor gedrag aan die 

bestaan binnen een gemeenschap, de mate van gedeeld begrip tussen betrokken actoren over de struc-

tuur van actiesituaties, de grootte en samenstelling van de gemeenschap en de beschikbare middelen 

(Ostrom, 2005a, 2007). Bovendien is vertrouwen een belangrijk gemeenschapskenmerk. De afwezigheid 

ervan kan zorgen voor hoge kosten voor het in stand houden van effectieve regels (Ostrom, 2005a). 

Daarnaast is de mate van wederkerigheid tot samenwerking een kenmerk van de gemeenschap 

(McGinnis, 2011, in paragraaf 4.2 wordt hier verder op ingegaan).  

Regels zorgen volgens Ostrom (2005b) voor een gedeeld begrip van de betrokken actoren over welke 

acties “required, prohibited or permitted” (p. 831, cursivering in origineel) zijn. Ze worden gebruikt om 

voorspelbaarheid en orde te creëren in relaties en gedrag van individuen (McGinnis, 2011; Ostrom, 2005a, 

2011). In tegenstelling tot fysieke kenmerken als bebouwing zijn regels niet direct zichtbaar. Ze kunnen 

voortkomen uit de wet- en regelgeving van een centrale overheid en daardoor formeel zijn. Daarnaast 

ontstaan regels ook in families, verenigingen of bedrijven, bijvoorbeeld over hoe besluiten gemaakt 

worden (Ostrom, 2005b). Ze kunnen daardoor tevens de vorm hebben van informele afspraken of 

zelfbedachte opvattingen over hoe een betere uitkomst te krijgen in een terugkerende situatie (McGinnis, 

2011; Ostrom, 2005a, 2011). Ostrom (2007) wijst in dit opzicht specifiek op het belang van regels in 

gebruik (rules-in-use): de set van regels “referred to whenever someone new (such as a new employee or 

a child) is being socialized into an existing rule-ordered system of behavior. They are the dos and don’ts 

that one learns on the ground that may not exist in any written document” (p. 23). Dat laatste is echter 

wel denkbaar (Ostrom, 2007). Het is zelfs mogelijk tegen formele regels indruisen, waardoor regels in 

gebruik ook duiden op de wijze waarop wordt omgegaan met vastgelegde regels (Ostrom, 2005b).  

Ostrom onderscheidt zeven typen regels:  

1. Grensregels geven de toetredingsregels tot de situatie aan. Ze beïnvloeden “the number of 

participants, their attributes and resources, whether they can enter freely, and the conditions 

they face for leaving” (Ostrom, 2011: 19).  
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2. Positieregels formuleren de posities van de betrokken partijen in een situatie (Ostrom, 2011), met 

elk een eigen combinatie van middelen, kansen, preferenties en verantwoordelijkheden 

(McGinnis, 2011).  

3. Keuzeregels geven aan welke acties actoren op bepaalde momenten wel of niet moeten en 

mogen nemen, afhankelijk van hun posities, de eerder genomen acties van henzelf of anderen en 

de kenmerken van de situatie (Ostrom, 2005a).  

4. Aggregatieregels stellen vast of voor het ondernemen van acties nog een keuze gemaakt moet 

door andere actoren (Ostrom, 2005a) en beïnvloeden daarmee de mate waarin een betrokken 

actor controle heeft over de keuze van acties (Ostrom, 2011).  

5. Informatieregels bepalen welke informatie beschikbaar is voor actoren, onder andere over de 

structuur van de situatie en handelingen van andere actoren (McGinnis, 2011; Ostrom, 2005a).  

6. Payoffregels beïnvloeden “the benefits and costs that will be assigned to particular combinations 

of actions and outcomes” (Ostrom, 2011: 20). Door het opleggen van externe beloningen of 

sancties, stimuleren of ontmoedigen deze regels handelingen van actoren (Ostrom, 2005a, 2011).   

7. Scoperegels bepalen de set van beoogde uitkomsten en de acties gerelateerd aan de uitkomsten 

(McGinnis, 2011; Ostrom, 2011), waarmee ze hun bereik beperken (Ostrom, 2005a).  

Deze regels hebben direct effect op de verschillende aspecten van de actiesituatie (zie afbeelding 4.3). Ze 

zijn van belang in het structuren van de actiesituatie en brengen orde aan in de relaties van betrokken 

actoren. Het is de minimale, maar noodzakelijk set van regels die nodig is om complexe situaties te 

analyseren en daarmee acties en uitkomsten te verklaren (Ostrom, 2011). 

  

4.1.3 Evaluatiecriteria 

Aan de hand van evaluatiecriteria beoordelen actoren de prestaties van het systeem (Ostrom, 2005a). 

Actoren bepalen in hoeverre de bereikte uitkomsten hen tevreden stemmen en of bepaalde aspecten 

daarvan nog verbetering behoeven. Daarvoor wordt niet alleen naar de bereikte uitkomsten gekeken, 

maar ook naar het proces dat daartoe leidde, zoals de interactiepatronen (Ostrom, 2005a, 2011). 

Bovendien kunnen alternatieve uitkomsten geëvalueerd worden, die onder andere institutionele 

inrichtingen behaald zouden worden (Ostrom, 2011). De gehanteerde criteria kunnen uiteenlopen. Zo kan 

gekeken worden naar de mate waarin een uitkomst legitiem, duurzaam of efficiënt is, waarbij vaak 

afwegingen tussen criteria gemaakt worden (McGinnis, 2011; Ostrom, 2011).  

Afbeelding 4.3: regels als directe invloed op de elementen van een actiesituatie 

Bron: Ostrom (2005: 189) 
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4.1.4 Ontwerpprincipes van de institutionele inrichting 

Ostrom richt zich in haar onderzoek veelal op sociale dilemma’s, waarbij common-pool resources 

betrokken zijn, zoals overbevissing en ontbossing. Een kenmerk van deze situaties is het feit dat 

individuen onafhankelijke keuzes maken. Daarbij stellen ze het maximaliseren van het eigenbelang op de 

korte termijn boven andere uitkomsten, ondanks dat ze daardoor uiteindelijk slechter af zijn. Instituties 

zijn nodig om problemen als deze op te lossen, waarbij collectieve actie ondernomen wordt (Ostrom, 

2005a). Voor een robuuste inrichting van instituties stelt Ostrom een achttal ontwerpprincipes op:   

1. Eenduidig gedefinieerde grenzen: Door duidelijk te stellen welke individuen tot de gemeenschap 

behoren, kan worden voorkomen dat buitenstaanders profiteren. Met beperking van toegang 

wordt bovendien een eerste stap genomen in de ontwikkeling van meer onderling vertrouwen en 

motivatie voor meer samenwerking en interactie.  

2. Evenwicht in opbrengsten en kosten: Door regels op te stellen voor een gelijkwaardige distributie 

van opbrengsten en kosten, is het waarschijnlijker dat actoren het systeem eerlijk achten. Ook 

zijn ze vaak welwillender om het systeem in stand te houden en kan tot een robuuster systeem 

worden gekomen.  

3. Collectieve keuze-arrangementen: Ostrom stelt dat wanneer de meeste leden van een gemeen-

schap betrokken worden in het maken van beslissingen en regels worden afgestemd op lokale 

omstandigheden, instituties beter af zijn.  

4. Monitoring: Om een robuust systeem in stand te houden is het noodzakelijk dat betrokkenen zich 

aan de regels houden, waarvoor monitoring benodigd is. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door 

officiële posities voor lokale monitors te creëren, naast vertrouwen in de normen van betrokken.  

5. Sancties: Actoren die de regels schenden worden daarvoor bestraft, afhankelijk van de ernst en 

context van de overtreding. Dit kan door andere betrokkenen of officieel aangestelde actoren. 

Tevens zijn verschillende vormen van sancties mogelijk, zoals een waarschuwing of geldboete. De 

instandhouding van het onderlinge vertrouwen staat centraal.     

6. Conflictoplossende mechanismen: Aangezien conflicten in vrijwel iedere situatie kunnen optre-

den, is het van belang dat actoren simpel toegang kunnen verkrijgen tot een mogelijkheid deze 

op te lossen. Voorbeelden zijn elkaar onderling benaderen en het uitspreken van problemen. 

Vertrouwen kan daardoor toenemen en regels kunnen beter in stand blijven.  

7. Minimale herkenning van rechten: Om een effectief instituut te zijn, is het nodig erkenning te 

krijgen van lokale of nationale overheden. Wanneer overheden een instituut of haar regels wel 

ter discussie stelt, kan dat voor actoren een prikkel zijn overtredingen te begaan.    

8. Voor grotere instituties, ‘genestelde ondernemingen’: Wanneer er sprake is van complexe 

instituties zijn governance-activiteiten georganiseerd in meerdere lagen van ‘genestelde 

ondernemingen’. Het principe geeft aan dat het nodig is instituties verschillend in te richten, 

afhankelijk van de situatie (Ostrom, 2005a). 

Bij de vorming van instituties behoeft elk van deze principes aandacht. De invulling ervan kan variëren, 

aangezien geen beste of ‘one-size-fits-all’ manier mogelijk is (Ostrom, 2005a). In dit onderzoek bieden de 

ontwerpprincipes mogelijk aanknopingspunten voor de analyse van de institutionele inrichting van de 

bestudeerde windenergieprojecten en identificatie van potentiële verbeterpunten. 

 

4.1.5 Ostrom over percepties 

In het IAD komen ook percepties aan de orde. Ostrom stelt dat actoren verschillende assumpties hebben, 

bijvoorbeeld over de middelen die actoren ter beschikking hebben en de manier waarop ze informatie 

vergaren (Ostrom, 2011). Ze geeft aan dat het voor problemen in een onstabiele en onzekere omgeving 
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niet raadzaam is alleen te vertrouwen op het model van de individu als homo economicus, met 

assumpties als complete informatie. Veel situaties, zoals sociale dilemma’s, zijn namelijk zeer complex. 

Informatie is vaak incompleet, waarden van uitkomsten zijn regelmatig niet exact bekend en in analyses 

van situaties moeten assumpties worden gemaakt (Ostrom, 2005a, 2011). 

Ostrom stelt dat individuen grote moeite doen om signalen te begrijpen in de vele situaties waarin ze zich 

bevinden. Daarom proberen ze op basis van normen, ervaringen en culturele achtergrond een mentaal 

model te creëren. Daar is ook de bias in de manier waarop individuen de wereld interpreteren en 

informatie verwerken op van invloed. Door het mentale model vervolgens op verschillende omstandig-

heden toe te passen zijn individuen beter in staat besluiten te nemen. Op basis van de genoemde factoren 

vormen ze een perceptie van een probleem of situatie, waarop ze hun handelen baseren. De percepties 

zijn dan ook contextafhankelijk en kunnen onderling sterk verschillen (Ostrom, 2005a).  

 

4.2 Gebruik van regels in actiesituaties: vertrouwen, reputatie en wederkerigheid  

Ondanks onderlinge verschillen in percepties is het mogelijk tot meer overeenstemming te komen, 

bijvoorbeeld door middel van open en vrije communicatie. Ook kan een gemeenschappelijke culturele 

achtergrond van individuen zorgen voor een kleinere variatie tussen percepties van dezelfde situatie. 

Daarnaast kunnen actoren over de tijd meer begrip voor elkaars situatie verkrijgen en acties ondernemen 

die voor alle partijen tot betere uitkomsten leiden. Interactie start vaak met verschillende oriëntaties, 

welke steeds meer naar elkaar toe kunnen groeien of van elkaar weg kunnen drijven (Ostrom, 2005a).  

In lijn hiermee spreekt Elinor Ostrom over het verband tussen wederkerigheid, reputatie en vertrouwen, 

wat ze samenvat in een model (zie afbeelding 4.4). Daardoor kent het IAD framework niet alleen een 

statische benadering, maar geeft het ook inzicht in de dynamiek van onderlinge relaties.   

Wederkerigheid (ook wel: reciprociteit) draait erom dat individuen de neiging hebben positief te reageren 

op positieve acties van anderen en negatieve acties te beantwoorden met negatieve reacties. De mate 

waarin men geneigd is samenwerking te beantwoorden varieert onderling en is onder andere afhankelijk 

van in hoeverre aangeleerde normen daarover gedeeld worden. Wanneer individuen wederkerigheid in 

stand houden, investeren ze in het verkrijgen van een reputatie als betrouwbare partij die niet uit is op 

snel eigen gewin, maar op de langere termijn winsten voor allen ziet en zich aan beloftes houdt. Die re-

putatie versterkt vervolgens het vertrouwen dat men in elkaar heeft; de verwachting over het gedrag van 

anderen. Dat beïnvloedt vervolgens de acties die ondernomen worden: de wederkerigheid. Individuen die 

vertrouwen op actoren met een betrouwbare reputatie kunnen tot productieve sociale uitwisselings-

relaties komen. Onderling vertrouwen kan groeien, evenals de neiging mee te gaan in samenwerking. Dit 

kan leiden tot een postieve spiraal: Wanneer meer individuen leren elkaar te vertrouwen, kunnen 

meerdere actoren normen voor wederkerigheid overnemen en wordt het ontwikkelen van een betrouw-

bare reputatie een betere investering. Uiteindelijk vergroot het de mate waarin samengewerkt wordt en 

de bijbehorende opbrengsten. Bij een vermindering van één van de factoren is het tegenovergestelde 

effect echter ook mogelijk. Een negatieve spiraal en een lagere mate van samenwerking kunnen 

bijvoorbeeld voortkomen uit schending van vertrouwen (Ostrom, 1998). 

Afbeelding 4.4: relaties tussen wederkerigheid, reputatie en vertrouwen 

Bron: Ostrom (1998: 13) 
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De drie variabelen versterken elkaar en worden beïnvloed door ervaringen van actoren uit het verleden 

en structurele variabelen. Communicatie is daarbij van groot belang. Het zorgt voor wederzijdse betrok-

kenheid, vergroot vertrouwen, versterkt normen van wederkerigheid en maakt ontwikkeling van een 

groepsidentiteit mogelijk. Zo kunnen individuen dankzij communicatie een positievere verwachting van 

andermans wederkerigheidnormen verkrijgen en op basis daarvan hun eigen acties aanpassen (Ostrom, 

1998). Naast deze first-order manier om in situaties van collectieve actie tot betere uitkomsten te komen, 

kunnen ook second-order sociale dilemma’s opgelost worden. Daarmee wordt de structuur van het onder-

liggende first-order sociale dilemma dat ter discussie staat veranderd. Door regels aan te passen, 

bijvoorbeeld door naast de formele communicatie ook op informele wijze met elkaar om te gaan of 

informatie te verstrekken, worden de rules of the game aangepast. Het verandert de situatie, wat moge-

lijk tot meer optimale oplossingen leidt (Ostrom, 1998). Deze factoren en hun onderlinge relaties kunnen 

leiden tot samenwerking of tegenwerking en een mogelijke verklaring zijn voor de variatie in percepties 

en (inter)acties van omwonenden in windenergieprojecten.  

Evenals Elinor Ostrom gaat ook Colin Crouch (1993) in op het belang van vertrouwen en manieren om tot 

betere onderlinge relaties te komen. Hij beschouwt relaties, die onderling verschillen en in tijd kunnen 

veranderen, in termen van twee variabelen; 1) de mate waarin actoren een gedeelde identiteit bezitten; 

en 2) de mate waarin actoren in contract expliciete afspraken maken over de uitvoering van hun relatie. 

Zijn belangrijkste conclusie is dat een gedeelde identiteit, door gemeenschappelijke belangen en onder-

linge overeenkomsten, vertrouwen opwekt. Daarentegen worden relaties tussen vreemden gekenmerkt 

door extreem wantrouwen. Daarin is het onduidelijk of wederkerig gedrag zal ontstaan en is het opstellen 

van contracten moeilijk. Bij meer regelmatig contact tussen partijen kan wederzijds vertrouwen ontstaan 

om bijvoorbeeld regels te formuleren en contracten op te stellen. Wanneer vervolgens steeds meer 

overeenkomsten tussen de actoren aanwezig zijn, zoals in vriendschap en liefde, zijn minder contracten 

nodig om de relatie te bevestigen. Net als Ostrom stelt ook Crouch dat uit herhaaldelijke interacties kan 

blijken dat de andere partij betrouwbaar is, waardoor onderling vertrouwen groeit en mogelijk zelfs een 

wederzijds belang ontstaat om de relatie te behouden. Bovendien kan de relatie zelf een bron van 

gedeelde identiteit worden (Crouch, 1993). Zoals Colin Crouch (1993) stelt: “mortal enemies cannot make 

contracts, lovers do not need them; salesman have little else” (p. 25).  

 

4.3 Conceptueel model 

In dit onderzoek staat de vraag centraal in welke mate gemeenschapskenmerken en (de omgang met) de 

institutionele inrichting van invloed zijn op de percepties en (inter)acties van omwonenden en in hoeverre 

dat effect heeft op het procesverloop van windenergieprojecten. Om deze aspecten te bestuderen en tot 

beantwoording van de vraagstelling te komen is een conceptueel model geformuleerd (zie afbeelding 

4.5). Daarin zijn de theoretische inzichten uit het IAD-framework van Ostrom (o.a. 2005, 2011) en de 

categorisatie van percepties over windenergieprojecten van Wolsink en Breukers (2010) met elkaar 

gecombineerd.  

 

 

 

 

 Afbeelding 4.5: conceptueel model, gebaseerd op Ostroms IAD (2011: 10) 
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Het IAD framework geeft een gestructureerde methode om situaties te inventariseren, inclusief acties van 

actoren. Daarbij is specifieke aandacht voor de invloed van de externe variabelen gemeenschapsken-

merken en de institutionele inrichting, wat gezien de vraagstelling het IAD zeer geschikt maakt voor dit 

onderzoek. Bovendien gaat Ostrom in op aspecten als vertrouwen en reputatie, die kenmerkend kunnen 

zijn voor een gemeenschap en mogelijk variatie in (de omgang met) de institutionele inrichting van 

windenergieprojecten en percepties en (inter)acties van omwonenden verklaren. Een aantal variabelen 

uit Ostroms framework, zoals evaluatiecriteria, komen in dit onderzoek niet aan de orde en zijn daarom 

niet in het model opgenomen. Ook de externe variabele fysieke kenmerken van de omgeving heeft geen 

rol in de vraagstelling en het conceptuele model. Die wordt in dit onderzoek echter wel 

geoperationaliseerd en bestudeerd vanwege de invloed die windenergieprojecten hebben op de fysieke 

omgeving en omgekeerd. Ook de actiesituatie-variabele van Ostrom komt niet aan bod, maar wordt wel 

gebruikt bij het in kaart brengen van ontwikkelingen in de twee windenergieprojecten. In het model is de 

categorisatie van Wolsink en Breukers (2010) toegevoegd aan de variabele (inter)acties, aangezien deze 

nauw samenhangen. Gebaseerd op het bewezen grid/group model uit de Culturele Theorie biedt de 

categorisatie een eenduidige manier om percepties van omwonenden te analyseren (West et al., 2010; 

Wolsink & Breukers, 2010).  

 

4.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is het Institutional Analysis and Development framework van Elinor Ostrom beschreven. 

Daarmee kunnen complexe situaties geanalyseerd worden aan de hand van een aantal variabelen. De 

actiesituatie vormt de kern van het framework waarop externe variabelen van invloed zijn: 

gemeenschapskenmerken, fysieke kenmerken van de omgeving en regels in gebruik. Bovendien maakt 

Ostrom onderscheid in typen regels en de invloed die ze hebben op verschillende aspecten van de actie-

situatie. Zo zijn er informatieregels, die bepalen over welke informatie actoren beschikken, en payoff-

regels, die stellen welke kosten of opbrengsten bepaalde acties opleveren. Daarnaast wijst Ostrom op de 

dynamiek in onderlinge relaties. Ze stelt dat door middel van reputatie, vertrouwen en wederkerigheid tot 

meer samenwerking gekomen kan worden. Deze variabelen kunnen kenmerkend zijn voor een gemeen-

schap en mogelijk variatie in (de omgang met) de institutionele inrichting van windenergieprojecten en 

percepties en (inter)acties van omwonenden verklaren. 

Op basis van de theoretische inzichten gepresenteerd in hoofdstuk drie en vier is een conceptueel model 

geformuleerd. Aan de hand daarvan zijn in een vergelijkende casestudie de onderlinge relaties tussen (de 

omgang met) de institutionele inrichting, gemeenschapskenmerken, percepties en (inter)acties van 

omwonenden en het procesverloop in de twee geselecteerde windenergieprojecten bestudeerd. Een 

beschrijving van de methode die gebruikt is om dit onderzoek van empirische data te voorzien, de 

dataverzameling en analyse komen in het volgende hoofdstuk aan bod.  
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5. Methode 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode beschreven die in dit onderzoek gebruikt is om tot beant-

woording van de centrale vraag te komen. Allereerst wordt ingegaan op het onderzoeksdoel, waarna de 

strategie beschreven wordt. Vervolgens worden de casusselectie en de methode voor dataverzameling 

gepresenteerd. Tot slot wordt de data-analyse beschreven en de operationalisatie van de gebruikte varia-

belen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de methodologische deelvraag van dit onderzoek: Op welke 

manier kunnen de relaties tussen gemeenschapskenmerken, de institutionele inrichting van windenergie-

projecten en de percepties en (inter)acties van omwonenden en het effect op het procesverloop 

onderzocht worden? In dit hoofdstuk zal naar voren komen dat dit onderzoek zowel verkenning als 

verklaring tot doel heeft. Om de dynamiek en context van de windenergieprojecten te bestuderen is een 

vergelijkende casestudie uitgevoerd, waarbij interviews zijn gehouden en documenten geanalyseerd.  

 

5.1 Onderzoeksdoel 

Wetenschappelijk onderzoek kan verschillende doelen dienen. Regelmatig is daarbij onderscheid gemaakt 

tussen explorerend, verklarend en beschrijvend onderzoek (o.a. Marshall & Rossman, 1999; Yin, 1994). Dit 

onderzoek is in de eerste plaats gericht op het doen van exploratief (ook wel verkennend) onderzoek, 

waarbij het beter begrijpen van een situatie of fenomeen centraal staat (Marshall & Rossman, 1999). Voor 

de sociale wetenschappen heeft Stebbins (2001) exploratie gedefinïeerd “a broad-ranging, purposive, 

systematic, prearranged undertaking designed to maximize the discovery of generalization leading to 

description and understanding of an area of social or psychological life […]” (p. 3). Exploratie is in dit 

onderzoek het meest passende doel, aangezien zoals eerder genoemd nog maar weinig theoretische ken-

nis beschikbaar is (Marshall & Rossman, 1999). Bovendien bevat het onderzoeksobject elementen die het 

waard zijn te bestuderen (Stebbins, 2001), waardoor verdere ontwikkeling of herziening van theorie en 

formulering van hypotheses voor toekomstig onderzoek mogelijk is (Marshall & Rossman, 1999). Zo 

verschaft dit onderzoek inzicht in de relatie tussen gemeenschapskenmerken, (de omgang met) de 

institutionele inrichting van windenergieprojecten en de percepties en (inter)acties van omwonenden.  

Een focus op het verkrijgen van nieuwe inzichten en ontwikkeling van theorie sluit echter niet uit dat dit 

onderzoek geen andere doelstelling heeft (Saunders, Lewis, Thornhill, Verckens & Smitt, 2008). Zo is 

bijvoorbeeld uit de bevindingen gebleken dat bepaalde aspecten uit de institutionele inrichting een sterk 

verband hebben met percepties en (inter)acties van omwonenden en is gezocht naar mogelijke verkla-

ringen voor onderliggende patronen en relaties. Daarmee is het onderzoek naast verkennend ook 

verklarend van aard. Het blootleggen van relaties tussen variabelen en de betekenis daarvan, vaak zoals 

ervaren door respondenten, staat daarbij centraal (Marshall & Rossman, 1999).  

 

5.2 Onderzoeksstrategie 

De keuze voor een aanpak, of onderzoekstrategie, bevat gerelateerde keuzes over de uitvoering van het 

onderzoek (Marshall & Rossman, 1999; Verschuren & Doorewaard, 1998). Verschillende strategieën zijn 

mogelijk, waarvan de casestudie-benadering voor dit onderzoek het meest geschikt is. Deze aanpak, ook 

wel gevalstudie genoemd, onderzoekt “a contemporary phenomenon within its real-life context, 

especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (Yin, 1994: 

13). Een casestudie richt zich op het begrijpen van dynamiek in situaties (Eisenhardt, 1989) en is gunstig 

wanneer sprake is van factoren die niet, of alleen in beperkte mate, door de onderzoeker beheerst 

kunnen worden (Yin, 1994). Hoewel ook andere onderzoeksstrategieën beschikbaar zijn, zoals experimen-

ten en surveys, is de casestudie de meest geschikte methode in dit onderzoek, om meerdere redenen.  
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Allereerst is het nodig de dagelijkse context waarin omwonenden van windmolenprojecten zich bevinden 

in overweging te nemen. Dit onderzoek is onder andere gericht op variabelen als gemeenschaps-

kenmerken en percepties van omwonenden, die moeilijk van hun context zijn te scheiden. Daardoor is het 

alleen mogelijk de windenergieprojecten te onderzoeken met in acht name van hun natuurlijke omgeving 

en zonder manipulatie van variabelen. Een focus op de ‘real life context’ maakt de casestudie daardoor 

het meest geschikt, ook ten opzichte van andere onderzoeksmethoden. Zo kunnen onderzoekers 

proberen met de context om te gaan in een survey, maar worden ze geconfronteerd met beperkingen bij 

toevoeging van variabelen. In een experiment vindt zelfs controle voor of verwijdering van contexten 

plaats (Yin, 1994; Verschuren & Doorewaard, 1998). Ten tweede biedt een casestudie de mogelijkheid om 

te gaan met “a full variety of evidence” (p. 8), zoals interviews, documenten en observaties, in tegen-

stelling tot andere strategieën, zoals ‘history designs’ (Yin, 1994). In een onderzoek als deze, waarbij 

latente concepten als percepties bestudeerd zijn, heeft het hebben van meerdere bronnen van empirisch 

bewijs de voorkeur om de bevindingen te verstevigen. Tot slot impliceert een casestudie het gebruik van 

kwalitatieve methoden in plaats van kwantitatieve methoden, zoals toegepast in surveys, door het vaak 

kleine aantal onderzoekseenheden (Verschuren & Doorewaard, 1998). Kwalitatief onderzoek is “a 

nonmathematical process of interpretation, carried out for the purpose of discovering concepts and 

relationships in raw data and then organizing these […]” (Strauss & Corbin, 1998: 11), waarbij de onder-

zoeker een holistisch perspectief hanteert (Miles & Huberman, 1994). Het gebruik van kwalitatieve 

onderzoeksmethoden heeft in dit onderzoek de voorkeur omdat: 1) intensief contact met de te 

bestuderen situatie noodzakelijk is (Miles & Huberman, 1994) om de percepties en (inter)acties van 

omwonenden te onderzoeken en begrijpen (Strauss & Corbin, 1998); 2) specifieke details verkregen 

kunnen worden over relaties of verschijnselen die moeilijk zichtbaar zijn, zoals gemeenschapskenmerken; 

en 3) nieuwe kennis opgedaan kan worden in gebieden waarin nog weinig kennis beschikbaar is, 

bijvoorbeeld over de invloed van percepties en (inter)acties van omwonenden op het procesverloop van 

windenergieprojecten (Strauss & Corbin, 1998).  

In dit onderzoek zijn twee windenergieprojecten bestudeerd en met elkaar vergeleken. Het gebruik van 

meerdere casussen is een robuuste en krachtige manier om het onderzoeksobject te verkennen 

(Eisenhardt, 1991). Het maakt namelijk replicatie en expansie tussen individuele casussen mogelijk. Met 

expansie wordt bedoeld dat meerdere casussen gebruikt worden die aanvullende elementen bevatten, 

waardoor een vollediger en uitgebreider begrip gevormd kan worden (Eisenhardt, 1991). Replicatie 

betekent dat bewijs afkomstig vanuit verschillende casussen het bestaan van relaties kan bevestigen of 

weerleggen (Eisenhardt, 1991; Yin, 1994), wat de externe validiteit vergroot. Deze externe validiteit, wat 

de mate waarin de bevindingen van het onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden aangeeft (Yin, 1994), 

is in dit onderzoek door het kleine aantal casussen echter beperkt. Eisenhardt (1989) stelt dat het meest 

ideale aantal casussen voor onderzoek tussen de vier en tien ligt, wat door pragmatische overwegingen in 

dit onderzoek onmogelijk is. In casestudie onderzoek is externe validiteit echter veel minder van belang 

dan de interne validiteit, aangezien het vaak niet de bedoeling van dit type onderzoek is om te 

generaliseren (Verschuren & Doorewaard, 1998). Datzelfde geldt voor dit onderzoek, waarin geprobeerd 

is diepgang te verkrijgen in een klein aantal casussen, zonder het doel uitspraken te doen voor alle 

windenergieprojecten in Nederland. 

 

5.3 Casusselectie 

In gevalstudieonderzoek neemt het selecteren van casussen een zeer belangrijke rol in (Verschuren & 

Doorewaard, 1998), vooral wanneer het doel verkenning van fenomenen is (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt 

& Graebner, 2007). Voortvloeiend uit het kleine aantal onderzoekseenheden is in dit onderzoek, net als 

over het algemeen in casestudies, een strategische (ook wel theoretische: Eisenhardt, 1989; Verschuren & 



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 39 

Doorewaard, 1998) steekproeftrekking gedaan. Daarbij laat de onderzoeker zich bewust leiden door de 

kennis die de probleemstelling nodig heeft (Verschuren & Doorewaard, 1998) en worden casussen 

geselecteerd die geschikt zijn om relaties tussen de bestudeerde concepten te duiden (Eisenhardt & 

Graebner, 2007). Deze methode heeft de voorkeur boven random selectie van casussen, zoals in surveys 

plaatsvindt. In casestudieonderzoek wordt een casus namelijk niet onderzocht om inzicht te verkrijgen in 

andere casussen, maar juist in de bestudeerde casus. Het is om die reden zinvol te kijken welke casussen 

waarschijnlijk tot een beter begrip van de situatie leiden (Stake, 1995) en theoretisch gezien het meest 

bruikbaar zijn (Eisenhardt, 1989). Ook vanwege pragmatische redenen, zoals beperkte tijd en toegang tot 

het veld, is een random selectie niet gunstig en zijn casussen gekozen die openstaan voor onderzoek 

(Stake, 1995). 

In het selectieproces dient de populatie, welke “the set of entities from which the research sample is to 

be drawn” definieert, (Eisenhardt, 1989: 537) duidelijk te zijn, aangezien het de externe validiteit van het 

onderzoek kan verscherpen (Eisenhardt, 1989). In dit onderzoek bestaat de populatie uit alle wind-

energieprojecten op land in Nederland, waarbij één of meer windmolens geplaatst zijn en omwonenden 

op enige manier betrokken zijn, bijvoorbeeld door hinder te ondervinden of initiatiefnemer te zijn.   

Vanwege het vermoeden dat gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting van wind-

energieprojecten, de onafhankelijke variabelen, effect hebben op de percepties en (inter)acties van 

omwonenden, is gekozen casussen te selecteren met variatie in de onafhankelijke variabelen (Verschuren 

& Doorewaard, 1998). Na zorgvuldige beschouwing van de populatie en bovengenoemde overwegingen 

acht te hebben genomen, zijn windpark Hagenwind in Aalten en windpark Burgervlotbrug in Zijpe 

geselecteerd. In de eerste casus is het windpark in handen van een V.O.F. en door agrariërs geïnitieerd. In 

het tweede geval konden omwonenden participeren in het windenergieproject door middel van obligaties 

en betreft het project een samenwerking tussen private partijen en coöperatie Kennemerwind. Bovendien 

verschillen de twee gemeenschappen van elkaar. Het onderzoek richt zich daarmee op tegengestelde 

casussen, waardoor meer informatie verkregen kan worden (Stake, 1995) en meer uitgebreide theorie 

ontwikkeld kan worden (Eisenhardt, 1989). In hoofdstuk zes wordt een beschrijving van de twee casussen 

gegeven.  

 

5.4 Uitvoering van de casestudie 

In dit onderzoek zijn voor de uitvoering van de casestudie de stappen gevolgd zoals geïdentificeerd door 

Yin (1994). Deze stappen bevatten: 1) het ontwerp van de casestudie; 2) de verzameling van empirisch 

materiaal van de casussen; 3) de analyse van het empirisch bewijs; en 4) het formuleren van conclusies en 

aanbevelingen. De ondernomen acties in de eerste drie stappen worden in dit hoofdstuk beschreven, 

waarvan de resultaten in volgende twee hoofdstukken gepresenteerd worden. De vierde stap, waarin 

nieuwe inzichten uiteengezet worden en geprobeerd wordt theorie of aanpassingen daarin te formuleren, 

wordt beschreven in de hoofdstukken acht en negen.   

 

5.4.1 Casestudie ontwerp 

De eerste fase van de casestudie, het ontwerpen, vindt plaats voor de daadwerkelijke uitvoering van de 

casestudie. Het ontwerp is een actieplan, welke richting geeft aan het onderzoek. Het casestudie ontwerp 

geeft aan welke empirische data verzameld moet worden om beantwoording van de onderzoeksvragen 

mogelijk te maken. Daarmee helpt het ontwerp het onderzoek te beperken en binnen realiseerbare 

grenzen te houden. Bovendien geeft het aan hoe de data geanalyseerd en geïnterpreteerd moet worden 

na de dataverzameling (Yin, 1994). Het ontwerp kan gedurende de eerste stappen van de casestudie 
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bewerkt worden, aangezien het niet geheel afgerond is voor de start van de studie. Dat maakt deze 

onderzoeksstrategie zeer wendbaar ten opzichte van andere (Verschuren & Doorewaard, 1998). 

Bewerking van het ontwerp kan echter alleen gedaan worden onder strikte omstandigheden, aangezien 

de doelen van de studie niet aangepast mogen worden om te passen bij de casussen, wat voor een bias 

van het onderzoek kan zorgen (Yin, 1994).  

Om tekortkomingen in het initiële ontwerp op te sporen is een pilotinterview gehouden. Op die manier is 

een mogelijkheid gecreëerd het ontwerp aan te passen, zoals bijstelling van het plan voor data-

verzameling of aanscherping van interviewvragen, voordat de daadwerkelijke casestudie begint. Naast 

verfijning van het ontwerp vergroot het de validiteit van het onderzoek (Yin, 1994). De bevindingen van 

dit pilotinterview worden besproken in paragraaf 5.4.3. 

 

5.4.2 Dataverzameling 

In casestudies kan de dataverzameling door middel van verschillende methoden plaatsvinden, zoals docu-

mentenanalyse, interviews en observatie (Eisenhardt, 1989; O’Leary, 2004; Verschuren & Doorewaard, 

1998; Yin, 1994). In dit onderzoek zijn interviews gehouden en is een documentenanalyse uitgevoerd.  

Het houden van interviews is de belangrijkste methode van dataverzameling in dit onderzoek. Deze me-

thode heeft de voorkeur vanwege aan aantal redenen. Allereerst maakt het een directe focus op de casus 

mogelijk en is daardoor minder tijdrovend dan observaties. Aangezien dit onderzoek tijdsbeperkingen 

kent, zijn interviews voor dit onderzoek erg geschikt om in korte tijd veel data te verzamelen (Marshall & 

Rossman, 1999; Verschuren & Doorewaard, 1998; Yin, 1994). Ten tweede geven interviews inzicht in de 

“perceived casual inferences” (p. 80) van de respondenten (Yin, 1994), wat essentieel is in het 

onderzoeken van de relaties tussen onder andere gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en 

percepties en (inter)acties van omwonenden. Daarnaast zijn interviews in dit onderzoek van belang voor 

het verschaffen van informatie over ervaringen en interpretaties van respondenten (Yin, 1994), waar-

onder de omgang met de institutionele inrichting en onderlinge verhoudingen in een gemeenschap. 

De geïnterviewde respondenten zijn omwonenden van de twee geselecteerde windenergieprojecten. 

Door meerdere personen te interviewen is het mogelijk individuele bevindingen te vergelijken en kan tot 

een dieper begrip van de werkelijke staat van het onderzoeksobject worden gekomen. In beide casussen 

zijn zes respondenten geïnterviewd. Daarbij is geprobeerd een afspiegeling te vinden van omwonenden 

en hun ideeën om de meeste opvattingen te dekken. Zo zijn in Aalten drie omwonende initiatiefnemers 

en drie omwonenden zonder belang in het project geïnterviewd (zie tabel 5.1).  

Respondent  Betrokkenheid Woonachtig in gebied Afstand tot dichtstbijzijnde turbine 

1A Omwonende > 25 jaar < 1000 meter 

1B  Omwonende > 25 jaar < 1000 meter 

1C Omwonende > 25 jaar < 1000 meter 

1D Initiatiefnemer & omwonende > 25 jaar < 500 meter 

1E Initiatiefnemer & omwonende 10 – 25 jaar < 500 meter 

1F Initiatiefnemer & omwonende 10 – 25 jaar < 500 meter 

Tabel 5.1: respondentenoverzicht casus 1: Hagenwind – Aalten 

In het geval van windpark Burgervlotbrug is het door terughoudendheid van omwonenden niet gelukt op 

willekeurige wijze respondenten te selecteren. Vanwege vele protesten tegen het windenergieproject is 

contact gezocht met stichting Kritisch Platform Ontwikkeling windenergie de Zijpe (KPO, zie voor meer 

informatie hoofdstuk zes) die de weerstand georganiseerd heeft. Ook is contact gezocht met een lid van 

de coöperatie Kennemerwind, één van de initiatiefnemende partijen. Door hun relaties met de omwonen-

den van windpark Burgervlotbrug en betere zicht op hun percepties, hebben de contactpersonen 
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respondenten geselecteerd en zijn interviews gehouden met een drietal omwonenden die tegen het 

project waren en drie interviews met positief gestemde of neutrale omwonenden (zie tabel 5.2).  

Respondent  Betrokkenheid Woonachtig in gebied Afstand tot dichtstbijzijnde turbine 

2U Omwonende > 25 jaar < 1000 meter 

2V Omwonende > 25 jaar < 500 meter 

2W Omwonende > 25 jaar 1000 – 1500 meter 

2X Omwonende & actief in KPO < 10 jaar < 500 meter 

2Y Omwonende & actief in KPO 10 – 25 jaar < 500 meter 

2Z Omwonende & actief in KPO < 10 jaar < 500 meter 

Tabel 5.2: respondentenoverzicht casus 2: Burgervlotbrug – Zijpe  

De interviews in dit onderzoek zijn semigestructureerd, in navolging van O’Leary (2004). Daarmee zijn de 

interviews niet geheel open, wat ruimte laat voor de onderzoeker het interview te sturen (zie bijlage II 

voor de interviewleidraad). De interviewer kan zorgen dat alle vooraf bepaalde onderwerpen besproken 

worden. Daarmee wordt een bepaalde mate van standaardisatie verkregen, wat vergelijking tussen 

interviews en casussen mogelijk maakt. Van de andere kant zijn semigestructureerde interviews ook niet 

geheel gesloten, wat een bepaalde mate van flexibiliteit over laat om vragen aan te passen indien dat 

noodzakelijk is (O’Leary, 2004). Een ander kenmerk van de interviews in dit onderzoek is het feit dat ze 

één-op-één gehouden zijn. Hoewel interviews in groepsverband minder tijd in beslag nemen, geven één-

op-één-interviews de interviewer meer controle over het proces en de geïnterviewde meer vrijheid om te 

antwoorden, wat van belang is om een goed begrip te krijgen van variabelen als perceptie. In aanvulling 

op interviewvragen over perceptie zijn stellingen over windenergieprojecten zoals ook gebruikt door 

Wolsink en Breukers (2010) voorgelegd aan de respondenten. Van de 60 stellingen zijn om pragmatische 

redenen 35 stellingen (in een later stadium 18 stellingen, zie paragraaf 5.4.3) geselecteerd, voortkomend 

uit de inzichten van de Culturele Theorie. Daardoor is op snelle en eenvoudige wijze extra inzicht ver-

kregen in de percepties van respondenten en zijn ze beter gecategoriseerd (zie bijlage III voor de 

gebruikte stellingen).  

Een tweede methode voor dataverzameling in dit onderzoek is de uitvoering van een documenten-

analyse. Aan de hand daarvan is extra informatie over de casussen verkregen om het studieobject en zijn 

context te beschrijven (Marshall & Rossman, 1999). Het gebruik van documenten maakt het mogelijk be-

vindingen uit de interviews te ondersteunen of te contrasteren. Het voordeel van documenten is het feit 

dat ze herhaaldelijk bekeken kunnen worden zonder een situatie te verstoren (Marshall & Rossman, 

1999), exact zijn, een lange tijdsspanne dekken en niet gecreëerd zijn met een bias door onderdeel uit te 

maken van een casestudie (Yin, 1994). Bovendien is het geschikt voor dit onderzoek omdat het een me-

thode is “for describing and interpreting the artifacts of a society or social group” (Marshall & Rossman, 

1999: 117). In dit onderzoek zijn twee soorten documenten verzameld en geanalyseerd, namelijk 

gemeentedocumenten en krantenartikelen. Voor de eerste soort zijn de gemeentehuizen in Aalten en 

Zijpe bezocht en zijn de dossiers met onder andere vergunningaanvragen en bezwaren, over de projecten 

ingezien. Ter plekke bleek in beide gevallen echter dat de dossiers incompleet waren. Zo ontbraken in 

Aalten gegevens over de verleende bouwvergunning, zoals bezwaren en uitspraken. In Zijpe was geen 

informatie aanwezig omtrent milieu. Hoewel de dossiers zich daardoor lastiger laten vergelijken, zijn de 

gemeentedocumenten geanalyseerd om een indruk te krijgen van de institutionele inrichting en de 

percepties en (inter)acties van omwonenden. Zo zijn het aantal bezwaren over de windenergieprojecten 

geteld en de argumenten geïnventariseerd (zie hiervoor hoofdstuk zes). Daarnaast zijn krantenberichten 

verzameld. Dankzij het digitale archief van de regionale krant De Gelderlander waren artikelen over wind-

park Hagenwind in Aalten eenvoudig toegankelijk en zijn 153 krantenberichten gevonden. Daarentegen 

waren over windpark Burgervlotbrug in Zijpe slechts enkele artikelen vindbaar door het ontbreken van 

een digitaal archief van Het Noord-Hollands Dagblad. Om die reden zijn de krantenberichten in dit onder-
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zoek niet gebruikt voor bestudering van de onderliggende variabelen, maar voor beschrijving van de twee 

windenergieprojecten.  

Een andere methode van dataverzameling is observatie, welke in dit onderzoek niet gebruikt is. In een 

observatie verricht de onderzoeker vaak op locatie waarnemingen bij personen. Deze methode is op het 

eerste gezicht zinvol, aangezien het inzicht kan genereren de (inter)acties van betrokkenen (Verschuren & 

Doorewaard, 1998). De acties van omwonenden in de windenergieprojecten zijn echter erg gefragmen-

teerd en verspreid over een lange periode. De observaties zouden daardoor nog tijdrovender worden dan 

ze van origine al zijn (Yin, 1994), wat gebruik van deze methode in dit onderzoek door de beperkt 

beschikbare tijd onmogelijk maakt. Bovendien geven observaties geen inzicht in percepties (Verschuren & 

Doorewaard, 1998), wat wel benodigd is in dit onderzoek.  

Doordat in dit onderzoek meer dan één methode voor dataverzameling is gebruikt, is triangulatie mogelijk 

(Eisenhardt, 1989; O’Leary, 2004; Verschuren & Doorewaard, 1998; Yin, 1994). Dit geeft het onderzoek 

meer diepgang (Verschuren & Doorewaard, 1998), maakt compensatie van beperkingen in de ene 

methode door sterktes van andere methoden mogelijk en vergroot de constructvaliditeit. Dat laatste 

geeft de mate weer waarin de concepten van het onderzoek bestudeerd zijn met de correcte opera-

tionele metingen (Eisenhardt, 1989; Yin, 1994). Daarnaast neemt de betrouwbaarheid van dit onderzoek, 

wat betekent dat bij herhaling van de casestudie met het gebruik van dezelfde procedures ook dezelfde 

bevindingen gedaan worden, toe door het “maintaining a chain of evidence” (Yin, 1994: 98). Dat houdt in 

dat elke stap in het onderzoek, van ontwerp tot conclusies, na afloop is na te gaan (Yin, 1994).  

 

5.4.3 Pilotinterview 

Met het doel om imperfecties te onthullen is, zoals eerder is vermeld, een pilotinterview afgenomen. Dit 

interview vond plaats met een omwonende van windpark Hagenwind in Aalten en leverde een aantal 

punten voor reflectie voor de dataverzamelingsmethode. Het pilotinterview toonde aan dat de interview-

leidraad, met de verschillende onderdelen over de variabelen, goed werkte en duidelijk was voor de 

respondent. Het interview wees echter ook uit dat een aantal aspecten van de dataverzamelingsmethode 

herziening benodigde. Zo nam het bespreken van de 35 geselecteerde stellingen veel tijd in beslag. Daar-

bij bleek uitleg of verduidelijking van de stellingen ook nodig. Als gevolg hiervan is gekozen het aantal 

stellingen in de interviews te beperken tot achttien (zie bijlage III). Deze zijn geselecteerd op basis van 

representativiteit en grootste verklaringskracht van de vier percepties van windenergieprojecten volgens 

de culturele theorie (Wolsink & Breukers, 2010). Ten tweede bleek dat de initiële routing van het 

interview verbeterd kon worden. In eerste instantie volgde na de bespreking van de actiesituatie de ken-

merken van de fysieke omgeving. Echter sloot de externe variabele regels in gebruik daar beter op aan, 

waardoor gekozen is deze variabelen in aangepaste volgorde te behandelen. Daarnaast toonde het 

pilotinterview aan dat enkele items een grondigere bevraging behoefden. Eén daarvan betrof de variabele 

regels in gebruik. Daarbij werd veel gefocust op een aantal indicatoren die duidelijk aanwezig waren in het 

windenergieproject, terwijl minder zichtbare aspecten onderbelicht bleven, zoals aggregatieregels. Door 

in de interviews meer indicatoren te bespreken en speciaal te vragen naar de niet behandelde 

indicatoren, is tot een beter beeld van deze variabele gekomen en tevens de constructvaliditeit vergroot.  

Door oog te hebben voor deze problemen en het onderzoeksontwerp aan te passen aan de ervaringen 

van het pilotinterview, is de validiteit van het onderzoek vergroot. De aangepaste interviewleidraad is te 

vinden in bijlage II. Naast deze verbeteringen zijn de bevindingen uit het pilotinterview bovendien 

gebruikt in dit onderzoek, aangezien ze erg bruikbaar zijn gebleken.  
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5.4.4 Data-analyse 

In dit onderzoek overlappen de fases van dataverzameling en data-analyse elkaar. Hiervoor is gekozen 

omdat het opties voor aanpassingen van de dataverzameling open laat en versnelling van de analyse mo-

gelijk maakt. Tijdens de verzameling van gegevens en analyse daarvan kunnen nieuwe mogelijkheden of 

inzichten ontstaan, wat eventueel tot aanpassingen van de geselecteerde methoden leidt. Nieuwe onder-

werpen, zoals de crisis- en herstelwet, kunnen bijvoorbeeld leiden tot nieuwe theoretische inzichten of 

een betere mogelijkheid tot het ontwikkelen van theorie (Eisenhardt, 1989; Marshall & Rossman, 1999). 

Het analyseren van gegevens omhelst “bringing order, structure and interpretation to the mass of 

collected data” (Marshall & Rossman, 1999: 150). In casestudie-onderzoek is dit aspect ambigu, weinig 

gesystematiseerd en bijzonder ingewikkeld (Eisenhardt, 1989; Marshall & Rossman, 1999). Marshall en 

Rossman (1999) onderscheiden een zestal, soms gelijktijdige fases in het analyseren van kwalitatieve data, 

welke in dit onderzoek doorlopen zijn. Zo is in de eerste fase de data georganiseerd. Door het lezen en 

herlezen van de gegevens en eerste beschrijvingen op te stellen, raakt de onderzoeker meer bekend met 

de casussen en kan de grote hoeveelheid data ingeperkt worden (Eisenhardt, 1989; Marshall & Rossman, 

1999). In de tweede fase is geprobeerd patronen en categorieën te identificeren in de data. Daarbij is 

gezocht naar terugkerende opvattingen, dominante onderwerpen en patronen die variabelen aan elkaar 

relateren. De data is in de derde fase voorzien van codes, waarmee de analyse gesystematiseerd is en 

nieuwe inzichten ontwikkeld zijn. In de vierde fase zijn de ontwikkelde ideeën en gelegde verbanden 

getest op plausibiliteit door te zoeken naar weerleggingen van de bevindingen in de data om eventueel 

tot herformuleringen te komen. Daarnaast is in de vijfde stap gezocht naar andere mogelijke verklaringen 

voor de gevonden patronen en bevindingen. De data-analyse is in de zesde fase uiteindelijk afgesloten 

met het schrijven van conclusies en aanbevelingen (Marshall & Rossman, 1999). In deze fases is de 

verzamelde data bovendien eerst binnen de twee geselecteerde casussen geanalyseerd, ook wel ‘within-

case’. Na het verkrijgen van inzicht in de individuele casussen door deze vorm van analyse, is de combi-

natie gemaakt met een analyse tussen casussen. Door middel van deze zogenaamde ‘cross-case’ analyse 

is gezocht naar patronen tussen de casussen (Eisenhardt, 1989).  

  

5.5 Operationalisatie 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de bestudeerde variabelen gemeten zijn. Specificatie hiervan is 

zeer waardevol. Het zorgt voor meer accurate meting van de variabelen en wanneer hun belang bewezen 

is, faciliteert operationalisatie in een betere empirische basis van de ontwikkelde inzichten. Om empi-

rische bewijzen te vergelijken met bestaande theorieën, is het bovendien essentieel dat de metingen van 

variabelen gelijk zijn aan die gebruikt in de bestaande literatuur (Eisenhardt, 1989).  

 

5.5.1 Actiesituatie 

Zoals eerder omschreven is de actiesituatie het hoofdcomponent van het IAD. Het geeft de situatie weer 

waarin betrokkenen onder andere informatie verkrijgen, interacteren en problemen oplossen. Het is “an 

analytic concept that enables an analyst to isolate the immediate structure affecting a process of interest 

to the analyst for the purpose of explaining regularities in human actions and results […]” (Ostrom, 2011: 

11). In dit onderzoek heeft deze variabele geen rol in de centrale vraagstelling of het conceptueel model. 

Desondanks biedt het waardevolle aanknopingspunten voor een beschrijving van de twee bestudeerde 

windenergieprojecten (zie hoofdstuk zes) en is om die reden ook geoperationaliseerd (zie tabel 5.3).  

Externe variabelen, zoals gemeenschapskenmerken, beïnvloeden de actiesituatie. Ook hebben verschil-

lende regels, als grens- en keuzeregels, effect op afzonderlijke aspecten van de actiesituatie. Zo zijn keuze-



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 44 

regels van invloed op de acties in een actiesituatie (McGinnis, 2011; Ostrom, 2011). Daardoor komen de 

operationalisaties van institutionele inrichting en actiesituatie op een groot aantal punten overeen.  
 

Dimensies Indicatoren 

Actoren Aantal actoren 

Kenmerken van betrokkenen 

Posities Aantal posities 

Kenmerken om positie te kunnen bekleden 

Acties Mogelijke acties voor betrokkenen 

Potentiële uitkomsten Invloed van het project op de omgeving en betrokkenen 

Kosten en opbrengsten Materiële & immateriële kosten en opbrengsten  

Informatie Beschikbare informatie 

Controle Mogelijkheden voor betrokkenen beslissingen te nemen 

Tabel 5.3: operationalisatie van actiesituatie 

Bron: McGinnis (2011) & Ostrom (2011) 

5.5.2 Percepties 

De operationalisatie van de variabele percepties is voortgekomen uit de factoren die de basis vormen voor 

de vier verschillende windenergiepercepties van Wolsink en Breukers (2010), zoals beschreven in 

hoofdstuk drie (zie tabel 5.4).  
 

Dimensies Indicatoren 

Nationaal beleid Prikkels uit het nationale beleid om windenergieprojecten te ontwikkelen 

Omgang met omwonenden volgens nationaal beleid 

Rol van bestaande energiemaat-

schappijen 

Invloed van energiemaatschappijen op windenergieproject en effect op 

omwonenden 

Impact van ruimtelijke ordening en 

lokale besluitvorming 

Consultatie van omwonenden 

Participatie in besluitvorming 

Acceptatie van windenergieprojecten Opvatting over behoud van het landschap 

Duurzame initiatieven voor en door 

de gemeenschap 

Financiële participatie door omwonenden 

Betrokkenheid van omwonenden als aandeelhouder in de besluitvorming  

Betrokkenheid van sociale netwerken 

Tabel 5.4: operationalisatie van percepties 

Bron: Wolsink & Breukers (2010) 

5.5.3 Fysieke kenmerken van de omgeving 

Hoewel fysieke kenmerken van de omgeving in het IAD framework één van de onafhankelijke variabelen 

is, is deze zoals eerder genoemd niet opgenomen in het conceptueel model en de centrale vraagstelling 

van dit onderzoek. De fysieke omgeving is echter wel van invloed op de mogelijkheid een windenergie-

project te ontwikkelen. Bovendien hebben turbines door hun omvang ook effect op de fysieke omgeving, 

waardoor deze variabele wel geoperationaliseerd en onderzocht is in dit onderzoek. De dimensies en 

indicatoren van fysieke kenmerken van de omgeving zijn gebaseerd op beschrijvingen van deze variabele 

door Ostrom (2005a), als in het voorgaande hoofdstuk (zie tabel 5.5).   

Dimensies Indicatoren 

Ruimtelijke kenmerken Bebouwing in de omgeving 

 Effect van windmolens op het landschap 

 Mate waarin windmolen geluidsoverlast produceren 

Benodigde fysieke middelen voor realisatie van het project 

Economische situatie Werkgelegenheid in de omgeving 

 Economische situatie van de bevolking 

 Benodigde financiële middelen voor het windenergieproject 

Demografie van de omgeving Leeftijdsopbouw van de bevolking 

 Migratiecijfer 

Technologische invloeden Aanwezigheid van technologie en kennis over windenergie  

 Innovaties op het gebied van windenergie 

Tabel 5.5: operationalisatie van fysieke kenmerken van de omgeving 

Bron: Ostrom (2005a) 
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5.5.4 Gemeenschapskenmerken 

Gemeenschapskenmerken is een onafhankelijke variabele uit de vraagstelling en het conceptuele model 

van dit onderzoek en één van de externe variabelen uit het IAD framework. De variabele heeft betrekking 

op de normen en waarden van betrokkenen en de mate waarin ze vertrouwen hebben in elkaar. Ook deze 

operationalisatie is gebaseerd op Ostroms beschrijvingen daarvan zoals beschreven hoofdstuk vier (zie 

tabel 5.6).  

Dimensies Indicatoren 

Vertrouwen Mate waarin leden van de gemeenschap het gevoel hebben dat anderen  niet 

 van hen profiteren en helpen wanneer nodig 

Mate waarin afspraken nagekomen worden 

Homogeniteit in voorkeuren  

Beschikbare middelen Verdeling van middelen onder betrokken actoren 

Samenstelling en omvang Aantal actoren 

Variatie in belangen en opvattingen 

Wederkerigheid Bereidheid tot samenwerking na eerdere samenwerking 

Gedeelde opvattingen Mate waarin leden dezelfde doelen en waarden delen met anderen in de 

 gemeenschap 

Materiële en immateriële belangen van betrokkenen  

Sociaal kapitaal Middelen van anderen die men kan aanspreken wanneer nodig, zoals  in-

 formele netwerken en inzet voor de gemeenschap 

Culturele repertoire Strategieën, normen, regels en organisatorisch vermogen aanwezig bij de 

 leden van de gemeenschap 

Tabel 5.6: operationalisatie van gemeenschapskenmerken 

Bron: McGinnis (2011) & Ostrom (2005a) 

5.5.5 Institutionele inrichting 

De tweede onafhankelijke variabele in dit onderzoek is institutionele inrichting, die direct van invloed is op 

de percepties en (inter)acties van omwonenden in windenergieprojecten. Deze operationalisaties is 

gebaseerd op de inzichten van Ostrom (2005a) over de variabele regels in gebruik en komt, zoals eerder 

beschreven aantal punten overeen met de operationalisatie van de actiesituatie (zie tabel 5.7).  

Dimensies Indicatoren 

Positieregels Posities die betrokkenen innemen 

Veranderingen waaraan de posities onderhevig zijn 

Aantal toegestane participanten in een positie 

Grensregels Partijen die participeren in het windenergieproject 

Kenmerken van de participerende partijen 

Voorwaarden voor toetreden en verlaten van het proces 

Keuzeregels Mogelijke acties van betrokkenen, per positie 

Kenmerken van de situatie die handelingen wel/niet mogelijk maken 

Mate waarin betrokkenen autonoom kunnen handelen 

Verdeling van macht: mate waarin betrokkenen controle kunnen uitoefenen 

 over variabelen 

Mate waarin betrokkenen in staat zijn de agenda te beïnvloeden 

Mate waarin hogere overheden zich met het proces bemoeien 

Aggregatieregels Aanwijzing van verantwoordelijken voor het nemen van besluiten 

Participatiemogelijkheden in de besluitvorming 

Voorwaarden waaraan besluiten moeten voldoen, zoals afhandeling van  be-

 zwaarschriften 

Aanwezige lokale en regionale mechanismen voor conflictoplossing 

Informatieregels Bij betrokkenen posities aanwezige informatie over het proces, eerdere en 

 huidige handelingen 

Mate van verplichting om betrokkenen informatie te verstrekken 

Communicatiekanalen waarmee geïnformeerd wordt 

Gebruikte taal voor informatieverstrekking 
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Payoffregels Materiële kosten en opbrengsten van het project 

Immateriële kosten en opbrengsten 

Onderlinge verdeling van kosten en opbrengsten onder betrokkenen 

Sancties en beloningen voor acties of overtredingen in het project 

Scoperegels Doel(en) van het windenergieproject 

Uitkomsten van het project 

Aanwezigheid van meerdere lagen betrokkenen  

Tabel 5.7: operationalisatie van institutionele inrichting 

Cursief: indicatoren afkomstig uit de ontwerpprincipes van Ostrom 

Bron: McGinnis (2011) & Ostrom (2005a) 

5.6 Conclusie 

In dit onderzoek is gericht op het verkennen van onder andere de relatie tussen de institutionele 

inrichting van windenergieprojecten en percepties en (inter)acties van omwonenden en het verklaren van 

eventuele verschillen daarin. Om de dynamiek en context van windenergieprojecten te bestuderen is een 

vergelijkende casestudie uitgevoerd. Op basis van strategische selectie zijn windpark Hagenwind in Aalten 

en windpark Burgerbrug in Zijpe geselecteerd om zo veel mogelijk inzichten in de variabelen te verkrijgen. 

Vervolgens is een conceptueel model geformuleerd aan de hand van het IAD framework en de inzichten 

van Wolsink en Breukers (2010) over percepties van windenergieprojecten. Na operationalisatie van de 

diverse variabelen zijn met zes omwonende respondenten per casus semigestructureerde interviews 

gehouden. Daarnaast zijn documenten verzameld, zoals bezwaarschriften en krantenartikelen. Daarmee is 

een beeld gevormd van de ontwikkeling van de windparken en gezocht naar bestudeerde variabelen als 

percepties van omwonenden. Vervolgens is de data systematisch geanalyseerd om op zorgvuldige wijze 

inzicht te krijgen in de variabelen en hun onderlinge relaties.  
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6. De actiesituaties: een beschrijving van de twee casussen 

In dit hoofdstuk worden beschrijvingen gegeven van de twee bestudeerde windenergieprojecten in Aalten 

en Zijpe. Gebaseerd op gemeentedocumenten, interviews en krantenberichten schetst het een beeld van 

alle gebeurtenissen en betrokken partijen in de realisatie van de windparken. Daarmee geeft het de eer-

der omschreven actiesituatie weer. Bovendien is voor de casusbeschrijving van windpark Burgervlotbrug 

in Zijpe gebruik gemaakt van de inzichten van Desbarats et al. (2010), die in hun artikel aandacht be-

steden aan het project. Aangezien de dossiers over de windparken van zowel de gemeente Aalten als 

Zijpe niet compleet waren, is het mogelijk dat gebeurtenissen ontbreken, ondanks dat geprobeerd is aan-

vullende informatie te vinden. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de vraag: Hoe kan de actiesituatie van de 

windenergieprojecten in Aalten en Zijpe worden beschreven? In dit hoofdstuk zal naar voren komen dat 

zowel in Zijpe als Aalten bezwaar- en beroepsprocedures doorlopen zijn die het procesverloop hebben 

vertraagd. In Aalten was de weerstand, naast van enkele omwonenden, voornamelijk afkomstig van 

partijen als Stichting Natuur en Milieu Aalten (SNMA) en Staatsbosbeheer. Daarentegen was in Zijpe het 

protest onder omwonenden groot en werd zelfs georganiseerd in de speciaal opgerichte stichting Kritisch 

Platform Ontwikkeling windenergie de Zijpe (KPO).  

 

6.1 Hagenwind – Aalten  

In Aalten (gemeente Oost Gelre, Gelderland), tegen de gemeentegrens met Lichtenvoorde, ligt windpark 

Hagenwind (zie afbeeldingen 6.1 en 6.2). Dit windpark in de Achterhoek is gerealiseerd in het ruilverkave-

linggebied ten noorden van natuurgebied het Aaltense Goor, waarvan de gronden bedoeld zijn voor 

agrarisch gebruik (Gemeente Aalten, 2007). Hagenwind bestaat uit acht Enercon windturbines met een 

ashoogte van 100 meter en wieken van 40 meter. De windmolens hebben elk een vermogen van circa 

twee MW, wat het totale vermogen op 16 MW brengt. Jaarlijks wordt naar verwachting 35 miljoen KwH 

opgewekt. Daarmee kan duurzame energie voor ruim 9.000 huishoudens geproduceerd worden. De 

turbines zijn in een clustervorm geplaatst en geheel grijs van kleur (E-connection, 2003).  

Aan het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw, hadden diverse 

agrariërs in Aalten en Lichtenvoorde afzonderlijk plannen om op hun eigen grond windturbines te 

realiseren. Hun doel daarbij was om de economische positie van hun bedrijf te verstevigen en bij te 

Afbeelding 6.2: locatie windpark Hagenwind  

Bron: www.googlemaps.com 

Afbeelding 6.1: locatie gemeente Aalten  

Bron: www.zoekplaats.com 
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dragen aan een beperking van de uitstoot van schadelijke emissies. Provinciaal beleid schreef echter 

clustering van turbines en maximale benutting voor. In 2002 vond daarom, in opdracht van de gemeente 

Aalten en de toenmalige gemeente Lichtenvoorde, een locatieonderzoek voor windmolens plaats. In het 

rapport ´Windenergie op maat´ kwam het Aaltense Goor naar voren als zoekgebied voor de realisatie van 

een windenergieproject, waar alle eerdere belangstellenden in moesten kunnen participeren. Elf 

ondernemers, waarvan acht eigenaren van gronden in de zoeklocatie en drie deelnemers van buiten het 

Aaltense Goor, richtten vervolgens een vennootschap onder firma (VOF) op voor de ontwikkeling, 

realisatie en exploitatie van windpark Hagenwind (E-connection, 2003; Gemeente Aalten, 2009).  

Verschillende procedures moesten doorlopen worden, waaronder de wijziging van het bestemmingsplan 

en de aanvraag van benodigde vergunningen, wat niet geheel zonder slag of stoot verliep (Gemeente 

Aalten, 2007). Gezien de omvang van het windpark was een MER-beoordeling nodig. In overleg met de 

gemeenten Aalten en Lichtenvoorde besloten de initiatiefnemers een m.e.r.-procedure te doorlopen en 

een MER op te stellen. In 2003 werd daarom een startnotitie opgesteld. Daarin werd informatie verstrekt 

over de achtergrond, aard en omvang van het te realiseren windpark, bestemd voor betrokken partijen, 

zoals de gemeenten Aalten en Lichtenvoorde, omwonenden en belangengroepen. Bovendien gaf het een 

eerste verkenning van de mogelijke milieueffecten en alternatieve inrichtingen van het windpark en was 

daarmee een voorzet voor het op te stellen MER. Ook gaf het de verdere procedures aan en de nog te 

nemen besluiten. Na publicatie van de startnotitie werden betrokkenen en belanghebbenden in de 

gelegenheid gesteld voorstellen te doen voor onderwerpen die in het MER aan de orde moesten komen.   

Om een bouwvergunning te kunnen verlenen, waarvoor de initiatiefnemers tegelijk met de startnotitie 

een conceptaanvraag indienden bij de gemeente Aalten, was bovendien al een wijziging van het 

bestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding (E-connection, 2003). In maart 2004 was het MER 

afgerond en werd het voor aanvaarding door het bevoegd gezag voorgelegd aan een commissie en 

adviseurs. Het MER verschafte informatie over effecten voor het milieu, vergeleek diverse alternatieven, 

bekeek welke variant het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) was en stelde welke maatregelen 

nodig waren om eventuele negatieve milieueffecten te voorkomen of beperken. Ook bevatte het 

visualisaties van de varianten in het landschap en informatie over aspecten als geluid en slagschaduw. De 

voorkeursvariant, met acht windmolens in clusteropstelling, bleek het beste alternatief.  

In dezelfde periode ging de Aaltense raadscommissie ruimtelijke ordening akkoord met het voor-

bereidingsbesluit ten behoeve van het windpark (“SNMA blijft tegen windmolenpark”, 2004; “Milieu-

federatie: windpark Aalten probleem”, 2004). Bij het indienen van zienswijzen en tijdens een inspraak-

avond kwamen echter al diverse bezwaren naar voren. Zo gaf Stichting Natuur en Milieu Aalten (SNMA) 

aan zich met hand en tand te verzetten tegen windpark Hagenwind, omdat “de beleving van zo’n cultuur-

historisch karakteristiek gebied wordt aangetast door het plaatsen van hoge windmolens in de directe 

nabijheid,” aldus voorzitter Krajenbrink (“SNMA blijft tegen windmolenpark”, 2004). Ook een aantal 

bewoners van de zuidrand van buurtgemeente Lichtenvoorde schrokken van de plannen. Ze stelden on-

voldoende geïnformeerd te zijn en hadden weinig vertrouwen in de behandeling van hun bezwaren. 

Bovendien vreesden ze landschapsontsiering, verstoring van natuur en milieu, slagschaduw, geluidshinder 

en waardevermindering van hun woningen (“Hagenwind Nee: wijkje het”, 2004; “Milieufederatie: 

windmolenpark Aalten probleem”, 2004). Desondanks bleef de gehele gemeenteraad achter het plan 

voor realisatie van windpark Hagenwind staan en liet de afwikkeling van de verdere procedure over aan 

het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) (“Geen standpunt Lichtenvoorde over”, 2004). Dat 

besloot in juli 2004 de bezwaren af te wijzen en de artikel 19-procedure voor vrijstelling van het 

bestemmingsplan door te zetten (“Milieufederatie: windmolenpark Aalten probleem”, 2004). 



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 49 

In oktober 2004 vond een open dag plaats, waar de elf initiatiefnemers het plan voor windpark 

Hagenwind presenteerden aan het publiek, onder andere door een wandeling langs de acht plekken voor 

de turbines (“Open huis initiatiefnemers Hagenwind”, 2004). Een half jaar later, in mei 2005, lag een 

aanvraag bij de provincie voor een bestemmingsplanwijziging voor het windpark en was men in 

afwachting van de milieuvergunning. Daarbij volgde nog nader onderzoek op verzoek van SNMA naar het 

voorkomen van de rosse vleermuis (“Aanvraag Hagenwind bij provincie”, 2005).  

Niet veel later verleende de gemeente Aalten bovendien de bouwvergunning voor het windpark. Ook 

daarop volgden bezwaren. Tijdens een inspraakmiddag bij de Aaltense bezwarencommissie stelde SNMA 

dat het open landschap aangetast zou worden. Ook enkele buurtbewoners maakten bezwaar (“Milieu: 

Hagenwind vergeleken met”, 2006). In de lente en zomer van 2006 dienden nog een aantal rechtszaken 

(zie tabel 6.1 en bijlage IV voor een overzicht). Zo stonden het bevoegd gezag en de initiatiefnemers bij de 

Raad van State tegenover SNMA en een aantal omwonenden, betreffende de verleende milieuvergunning 

en het bestemmingsplan Buitengebied. Die waren opgesteld door de gemeente Aalten, met goedkeuring 

van de provincie (“Turbines: protest in Den”, 2006; “Hagenwind: vragen RvS over”, 2006). In juni verwierp 

de RvS alle bezwaren betreffende de milieuvergunning (“Raad van State: molenpark”, 2006). Twee maan-

den later stelde de RvS de bezwaarmakers echter in het gelijk over de het bestemmingsplan, aangezien de 

locatie niet goed gekozen was (“Windmolens: Raad van State”, 2006). Een mogelijkheid om het windpark 

alsnog doorgang te laten vinden was het doorlopen van een nieuwe procedure, maar dan gebaseerd op 

het Gelderse Streekplan van 2005. De plannen Hagenwind waren immers ontwikkeld in de periode van 

Streekplan 2001 (“Hagenwind: wellicht reparatie van”, 2006). De gemeente Aalten en de provincie Gel-

derland repareerden het bestemmingsplan voor het buitengebied van Aalten. Nogmaals volgde bezwaar 

van SNMA en twee omwonenden, waardoor windpark Hagenwind opnieuw voor de RvS kwam te liggen. 

In de tussentijd bleven de initiatiefnemers op informele wijze communiceren met omwonenden en waren 

ze in dialoog met partijen als SNMA.  

Jaar Aantal Onderwerp 

2004 14 bedenkingen tegen het voornemen van de gemeente Aalten een 

milieuvergunning te verlenen  

2005 verzoek aan RvS om voorlopige voorziening 

(door 5 omwonenden) 

vooruitlopend op het beroep bij de RvS tegen de 

verleende milieuvergunning 

2005-2006 beroep bij de RvS (door 1 omwonende en 

SNMA)* 

tegen de wijziging van het bestemmingsplan 

 beroep bij de RvS (door SNMA en 3 

omwonenden) 

tegen de verleende milieuvergunning 

2007 beroep bij rechtbank (door SNMA en vier 

omwonenden)** 

tegen de verleende bouwvergunning 

 hoger beroep bij RvS** tegen de uitspraak van de rechtbank 

 2 verzoeken aan RvS om voorlopige 

voorziening (door SNMA) 

vooruitlopend op het beroep bij de RvS tegen de 

goedkeuring van het bestemmingsplan 

2007-2008 hoger beroep bij de RvS (door SNMA, 

Staatsbosbeheer en 2 omwonenden)* 

tegen goedkeuring van het bestemmingsplan  

2008 handhavingverzoek aan de gemeente 

Aalten (door SNMA) 

om de geplaatste wegen te verwijderen 

 handhavingverzoek aan de gemeente 

Aalten (door SNMA) 

om schending van het broedseizoen tegen te gaan 

 verzoek aan RvS om voorlopige voorziening 

(door SNMA) 

tegen besluit van de gemeente Aalten het hand-

havingsverzoek over het broedseizoen af te wijzen 

Tabel 6.1: overzicht van bezwaren en beroepen in windenergieproject Hagenwind (zie ook bijlage IV) 

Bron: documenten van de gemeente Aalten, krantenartikelen en uitspraken van rechtbank & RvS 

* Naast een aantal andere beroepen tegen het bestemmingsplan, maar over andere onderwerpen 

** Door onvolledige gemeentelijke dossiers zijn gegevens over de bouwvergunning, zoals het aantal bezwaren, niet compleet. 
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In het voorjaar van 2007 diende de rechtszaak tegen de bouwvergunning van Hagenwind bij de 

bestuursrechter in Zutphen. SNMA en een viertal omwonenden legden bezwaren voor, waaronder de 

negatieve invloed op de natuur in het gebied (“Windmolenpark Hagenwind Aalten ligt”, 2007). In juli wees 

de rechtbank de bezwaren af. Vanaf dat moment kon VOF Hagenwind starten met de bouw van het wind-

park. SNMA ging daartegen in beroep. Omdat dat beroep pas in het volgende jaar behandeld zou worden, 

vroeg SNMA de Raad van State met een voorlopige voorziening de bouw stil te leggen. In een spoed-

procedure werd die echter afgewezen (“Bouw acht turbines Hagewind”, 2007). Na afhandeling van de 

laatste bezwarenprocedure voor de bouwvergunning door de RvS, kreeg VOF Hagenwind in oktober 2007 

officieel toestemming voor de realisatie van het windpark (Gemeente Aalten, 2009). Vanaf november 

startte de aanleg van de toegangswegen, de benodigde bekabeling en de funderingen (“Bouw 

windmolens begint”, 2007).   

Een bijzondere situatie ontstond begin 2008, toen de RvS zich in de bodemprocedure tegen het 

bestemmingsplan buitengebied alsnog uitsprak tegen de realisatie van het windpark. Hoewel het orgaan 

de bouwvergunning al definitief verleend had, stelde de RvS dat de locatie van het windpark in het 

bestemmingsplan in strijd was met het Gelderse Streekplan, waarmee ze SNMA en Staatsbosbeheer in het 

gelijk stelde (“Raadsels rond plan Hagenwind”, 2008).  

Nog meer juridische zaken volgden. Naar aanleiding van de uitspraak van de RvS over het bestemmings-

plan, verzocht SNMA de gemeente Aalten handhavend op te treden en de geplaatste wegen te laten 

verwijderen (“Wegen op windpark niet”, 2008). De gemeente ging daar echter niet in mee. Vervolgens 

stelde SNMA dat VOF Hagenwind in strijd handelde met de verleende milieuvergunning, aangezien de 

bouw van het windpark het broedseizoen van de weidevogels zou verstoren. De VOF gaf daarentegen aan 

volgens een plan te werken om te voorkomen dat de vogels binnen vijftig meter van de bouwwerkzaam-

heden zouden gaan broeden, wat de steun had van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Wederom verzocht 

SNMA de gemeente Aalten om handhaving (“Hagenwind schendt broedseizoen”, 2008). Toen de 

gemeente geen gehoor gaf aan het handhavingverzoek, spande de SNMA een spoedprocedure bij de Raad 

van State aan tegen de bouw van het windpark. De RvS besloot daarop dat de gemeente Aalten, VOF 

Hagenwind en de SNMA een week de tijd zouden krijgen om het met elkaar eens te worden. Wanneer 

niet tot overeenstemming gekomen werd, zou de RvS uitspraak doen (“Aalten, Hagenwind en SNMA”, 

2008). Na verschillende gesprekken, onder andere met de gemeente Aalten, VOF Hagenwind en de 

Vogelwerkgroep Lichtenvoorde, besloot SNMA uiteindelijk zich niet meer te verzetten tegen het 

verdrijven van broedvogels en het verzoek om een voorlopige voorziening in te trekken. SNMA ging 

overstag na de toezegging dat de turbines gecompenseerd zouden worden voor extra aandacht voor het 

landschap in de omgeving (“Milieustichting met Hagenwind in”, 2008).  

Nadat alle zaken juridisch afgewikkeld waren, werd de bouw van de windmolens in de zomer van 2008 

afgerond en konden de acht molens beginnen met het leveren van stroom (“Molens Hagenwind leveren 

al”, 2008). Op 10 september 2008 werd het park, na een aantal jaren van procedures, officieel geopend 

(“Hagenwind had veel tegenwind”, 2008). Om de realisatie van Hagenwind te vieren organiseerden de 

initiatiefnemers een feest, waarvoor onder andere omwonenden uitgenodigd waren. Als symbool van 

voorspoed plaatsten zij een meiboom bij de turbines.  

 

6.2 Burgervlotbrug – Zijpe  

Na een zeer lange en moeizame procedure is in de kop van Noord-Holland, in de gemeente Zijpe, 

windpark Burgervlotbrug gerealiseerd (zie afbeeldingen 6.3 en 6.4). Veel omwonenden maakten bezwaar. 

Bovendien werd de weerstand voornamelijk georganiseerd door Kritisch Platform Ontwikkeling wind-
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energie de Zijpe. Inmiddels zijn tussen de dorpskernen Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug, aan de 

oostkant van het Noord Hollands Kanaal, negen Vestas turbines in lijnopstelling geplaatst. De windmolens 

hebben een ashoogte van 65 meter en een rotordiameter van 52 meter. Ze hebben elk een vermogen van 

850 kilowatt (kW), wat het totale vermogen op 7,65 MW brengt. De verwachte jaarlijkse opbrengst van 

het windpark is ruim 25 miljoen KwH, wat voldoende is 7.200 huishoudens van stroom te voorzien. Van de 

negen turbines zijn vier eigendom van een lokale grondeigenaar. De vijf andere turbines worden 

geëxploiteerd door coöperatie Kennemerwind (Desbarats et al., 2010; Kennemerwind, 2012a; “Wieken: 

na vijftien jaar”, 2009).  

  

 

De coöperatieve windenergievereniging Kennemerwind houdt zich sinds de oprichting in 1986 bezig met 

de ontwikkeling van windenergieprojecten in Noord-Holland. De coöperatie is vooral actief in de gemeen-

ten Zijpe en Heerhugowaard. Ze heeft circa 800 leden, waarvan 71% in Noord-Holland woonachtig is. Van 

alle leden wonen er 29 in de nabijheid van windpark Burgervlotbrug (Burgervlotbrug, 2012; Desbarats et 

al., 2010). De eerste windturbine van de coöperatie, ‘de Monnik’, werd in 1989 geplaatst. In de tien jaren 

die volgden werden nog negen turbines geplaatst ter vervanging van windmolens op een testlocatie, gesi-

tueerd ten zuiden van Burgervlotbrug. Hoewel deze testlocatie oorspronkelijk uit 15 windmolens bestond, 

zijn daar nu slechts de negen van Kennemerwind van over. Inmiddels heeft Kennemerwind het omstreden 

initiatief genomen deze negen kleine windmolens te vervangen door drie grote, met elk een vermogen 

van 2 MW. Dit ‘Jan van Kempen’ windpark stuitte al op grote weerstand van het publiek en is in december 

2009 in de gemeenteraad afgewezen. Door de invoering van de crisis- en herstelwet liggen de plannen nu 

echter nog bij de provincie (Kennemerwind, 2012a; “Burgerbruggers staan voor nieuwe”, 2009). Naast de 

windmolens van Kennemerwind staan in de gemeente Zijpe een aantal solitaire windmolens van lokale 

agrariërs, van verschillende afmetingen en types.  

In 1993 ontstond bij Kennemerwind voor het eerst het plan een windpark te ontwikkelen ten noorden van 

Burgervlotbrug. In dat jaar bezocht de voorzitter van de coöperatie persoonlijk een aantal omwonenden 

om te vragen naar hun mening over de komst van negen windmolens. Hoewel de grootte van de turbines 

op dat moment nog niet gespecificeerd was, namen de omwonenden aan dat het om dezelfde soort zou 

gaan als de al bestaande turbines van Kennemerwind ten zuiden van Burgervlotbrug. In de eerste jaren 

die volgden gebeurde echter weinig. Problemen door verandering in eigenaarschap van de betreffende 

gronden en het feit dat windenergie niet hoog op de agenda stond, lagen daaraan ten grondslag. Aan het 

Afbeelding 6.4: locatie windpark Burgervlotbrug  

Bron: www.googlemaps.com 

Afbeelding 6.3: locatie gemeente Zijpe  

Bron: www.zoekplaats.com 
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einde van de jaren negentig van de vorige eeuw veranderde dat. Windenergie werd steeds belangrijker 

geacht, wat resulteerde in een meer coöperatieve en proactieve houding richting de plannen voor wind-

park Burgervlotbrug. Desondanks bleven problemen met grondeigendom aanhouden en voor verdere 

vertraging zorgen. De gronden waarop het windpark zou verrijzen waren gedeeltelijk in handen van een 

private eigenaar en voor een ander deel eigendom van de provincie Noord-Holland, die het verpachtte. 

Een aantal van de overeenkomsten met pachters bleek echter ongeldig te zijn. In 2006 werden de 

problemen eindelijk opgelost, nadat met de private eigenaar overeengekomen was dat hij vier turbines 

zou gaan bouwen en Kennemerwind de overige vijf. Bovendien werden bezwaren van een pachter tegen 

het plan afgewezen (Desbarats et al., 2010; Gemeente Zijpe, 2001).  

Voornamelijk als reactie op de plannen van Kennemerwind ontwikkelde de gemeente Zijpe ‘Windnotitie 

2001’. Daarin werd het beleid over windenergie vastgelegd en werd gesteld dat windpark Burgervlotbrug 

uit zeven turbines zouden gaan bestaan. De opvattingen van de lokale bevolking werden bovendien in de 

windnotitie meegenomen. Voorafgaand aan de goedkeuring door de gemeenteraad konden omwonen-

den van windpark Burgervlotbrug in een participatieprocedure namelijk hun zienswijze aangeven, waarbij 

ook een hoorzitting werd georganiseerd (Desbarats et al., 2010).  

Eind 2002 kwam er meer schot in het windenergieproject. Hoewel bleek dat het windpark niet in het 

bestaande bestemmingsplan paste, gaf artikel 19 van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) de mogelijk-

heid daar een vrijstelling op te krijgen en vervolgens een benodigde bouwvergunning. Om deze procedure 

op te starten, moest Kennemerwind in een zogenaamde Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO) aange-

ven hoe het project in de huidige en toekomstige lokale ontwikkelingen paste. Aangezien de eerste versie 

niet paste binnen het beleid van Windnotitie 2001, maakte Kennemerwind nog enkele aanpassingen. In 

dezelfde periode stuurde de coöperatie een brief naar de omwonenden, waarin de plannen voor het 

windpark uiteen werden gezet. Naast deze brief en de bezoeken van de voorzitter van Kennemerwind in 

1993 bleef verdere informatie voor omwonenden over het windpark uit (Desbarats et al., 2010).  

In het volgende jaar stemde de gemeente Zijpe in met een voorbereidingsbesluit en een nieuwe versie 

van de bijbehorende GRO van Kennemerwind, waarvoor de coöperatie onder andere onderzoeken naar 

slagschaduw, vogels en geluid had laten uitvoeren. Na publicatie van de besluiten hadden burgers de 

mogelijkheid hun zienswijze in te dienen. Dat resulteerde in 14 zienswijzen, die de indieners in een hoor-

zitting verder konden verduidelijken (zie tabel 6.2 en bijlage V voor een overzicht). Daarin werden voor-

namelijk vragen en zorgen geuit over de besluitvorming. Zo zagen de indieners tegenstrijdigheden tussen 

de plannen voor windpark Burgervlotbrug en Windnotitie 2001. Waar in de windnotitie werd gesproken 

over zeven turbines, zouden volgens de plannen van Kennemerwind negen windmolens worden ge-

bouwd. Bovendien bleek dat de turbines niet dezelfde afmetingen zouden krijgen als de negen bestaande 

molens zoals omwonenden aannamen, maar veel groter zouden worden. Daarover ontvingen zij echter 

geen informatie. Daarnaast wilden omwonenden graag een mogelijkheid om vanaf een vroeg stadium bij 

te dragen aan de beslissingen. Ook andere bezwaren speelden mee, zoals geluidshinder, slagschaduw, 

landschapsontsiering en de angst voor waardedaling van woningen. Na het aanhoren van de zienswijzen 

en beantwoorden van vragen, besloot de gemeente verder te gaan met de procedure. Dezelfde 

instemming met het voorbereidingsbesluit en de Goede Ruimtelijke Onderbouwing vond in 2004 weer 

plaats, aangezien voorbereidingsbesluiten slechts een jaar hun geldigheid behouden (Desbarats et al., 

2010).  

In mei 2005 diende Kennemerwind de afgeronde GRO in bij de gemeente Zijpe, die vereist was voor de 

aanvraag van de vrijstelling van het bestemmingsplan en de bijbehorende verlening van een bouwver-

gunning.  Na de vele jaren werk was de coöperatie, geheel bestaande uit vrijwilligers, erg tevreden met de 
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afronding daarvan. In de Schager Courant, een lokale krant, gaf de voorzitter van Kennemerwind een 

interview waarin hij zijn opluchting uitsprak. Hij stelde dat de ontwikkeling lang geduurd had, maar het 

windpark eindelijk doorgang zou vinden. Vertraging zou nog mogelijk zijn, maar stoppen niet meer. De 

toon en bewoording van het interview, evenals het gevoel dat weerstand van omwonenden genegeerd 

zou worden, schoten bij veel omwonenden echter in het verkeerde keelgat. Eén omwonende zond een 

brief in bij de krant, waarin hij aangaf dat bij zoveel lokale weerstand nog maar bezien moest worden of 

het project gerealiseerd zou worden. Hij startte een petitie tegen het windbeleid in Zijpe, aangezien te 

veel windmolens gepland waren in een te klein gebied. Namens 380 personen diende hij de verzamelde 

handtekeningen in als zienswijze op de GRO van Kennemerwind. Het protest werd in juni 2005 geformali-

seerd met de oprichting van KPO. Een nationaal platform (NKPW) ontstond al drie jaar eerder. Hoewel 

KPO onafhankelijk was van het landelijke platform, deelden ze kennis en contacten met elkaar. Naast de 

zienswijzen van KPO, werden ook door zeven individuele omwonenden zienswijzen op de GRO van Kenne-

merwind ingediend. Op het derde voorbereidingsbesluit, dat een week later genomen werd en waar 

omwonenden wederom op konden reageren, volgden ook verschillende zienswijzen: KPO namens 520 

leden en namens zichzelf en 10 individuele omwonenden (Desbarats et al., 2010).  

Jaar Aantal Onderwerp 

2003 14 zienswijzen  tegen het voorbereidingsbesluit art. 19 WRO 

2004  onbekend aantal zienswijzen tegen het voorbereidingsbesluit art. 19 WRO 

2005 - 7 individuele zienswijzen  

- 1 zienswijze van KPO (namens 380 personen) 

tegen de GRO van Kennemerwind 

 - 10 individuele bezwaren  

- 1 bezwaar namens KPO 

- 1 bezwaar van KPO (namens 520 personen) 

tegen het voorbereidingsbesluit art. 19 WRO 

2006 - 20 individuele bezwaren 

- bezwaar van KPO 

tegen de verleende bouwvergunning 

2007 bezwaar van omwonende tegen de verleende bouwvergunning 

 KPO in beroep bij de rechtbank in Alkmaar tegen het besluit de bezwaren ongegrond te verklaren 

 KPO in hoger beroep bij de Raad van State tegen het besluit  van de rechtbank 

2008 beroep van omwonende bij de rechtbank tegen het besluit de bezwaren ongegrond te verklaren 

 hoger beroep van omwonende bij de RvS tegen het besluit  van de rechtbank 

Tabel 6.2: overzicht van bezwaren en beroepen in windenergieproject Burgervlotbrug (zie ook bijlage V) 

Bron: documenten van de gemeente Zijpe, krantenartikelen en uitspraken van rechtbank & RvS. 

In de zomer van 2005 werd door de gemeente een hoorzitting georganiseerd. Daarin kon iedereen die 

een zienswijze had ingediend tegen de GRO van zich laten horen. Alle zienswijzen werden daarbij 

ontvankelijk maar ongegrond verklaard. In de herfst vond ook een hoorzitting plaats voor de indieners van 

een zienswijze tegen het voorbereidingsbesluit voor de vrijstelling van het bestemmingsplan. De 520 

zienswijzen van de KPO-leden werden niet ontvankelijk verklaard op procedurele gronden. KPO had 

namelijk kopieën van de verzamelde handtekeningen ingediend in plaats van originelen. Ook had KPO 

bezwaar gemaakt tegen het algemene windbeleid, in plaats van specifiek tegen windpark Burgervlotbrug. 

De Commissie voor Bezwaarschriften en Klachten die de zienswijzen behandelde, adviseerde de 

gemeente vervolgens de procedures voort te zetten (Desbarats et al., 2010).  

Begin 2006 verkreeg de gemeente Zijpe de benodigde verklaring van geen bezwaar van de provincie 

Noord-Holland in het besluit windpark Burgervlotbrug een vrijstelling van het bestemmingsplan te 

verlenen. In mei van dat jaar verstrekte de gemeente bouwvergunningen aan Kennemerwind en een 

private landeigenaar voor respectievelijk vijf en vier windturbines. In totaal volgden 21 bezwaren van 

omwonenden, waaronder die van KPO. De stichting was op dat moment de spreekbuis voor honderden 

bezorgde omwonenden en probeerde hun belangen te behartigen in formele procedures. Nadat in de 

zomer een hoorzitting was georganiseerd waar bezwaarmakers hun opvattingen konden verduidelijken, 
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verklaarde de gemeente de protesten ongegrond. In dat jaar ging Kennemerwind samenwerken met een 

commerciële projectontwikkelaar, Evelop, die op zoek ging naar de meest geschikte financiële constructie 

voor financiële participatie. Bovendien werd in 2006 de MEP subsidie toegekend door de Nederlandse 

overheid (Desbarats et al., 2010).   

Naarmate het proces vorderde, heerste onder omwonenden de stemming dat hun bezwaren aan de kant 

geschoven werden, hun mogelijkheden tot deelname aan de besluitvorming beperkt waren en een 

informele manier van communicatie onmogelijk was. Bovendien kwam nog een aantal andere zorgen naar 

voren, naast de eerdere bezwaren over onder andere slagschaduw, geluidshinder en correcte afhandeling 

van procedures. Zo kregen de lokale omwonenden steeds meer het gevoel de lasten te moeten dragen 

van het windenergieproject, terwijl de initiatiefnemers - niet woonachtig in de nabijheid van het te 

realiseren windpark - zouden profiteren: “zij de lusten, wij de lasten.” Ook werd door sommige tegen-

standers aangedragen dat windenergie in zijn algemeenheid niet effectief genoeg en niet rendabel was. 

Ze stelden dat alternatieven als wind-

turbines op zee beter zouden zijn en 

verweten de gemeente daar onvol-

doende aandacht aan te besteden. In 

mei 2007 kwamen ongeveer 300 in-

woners van Zijpe samen voor het ge-

meentehuis (zie afbeelding 6.5). Tij-

dens een publieke bijeenkomst die 

werd gehouden over het gemeente-

lijke windbeleid, sprak het grootste 

gedeelte van de aanwezigen zich hardop uit tegen de plannen op het gebied van windenergie. Nooit 

eerder, zelfs niet bij bijeenkomsten over de kerncentrale in het naburige Petten, protesteerden zo veel 

burgers. Naast de zorgen over windpark Burgervlotbrug, kwamen veel klachten over de solitaire 

windmolen ‘Grote Sloot 158’ naar voren. Vanaf augustus 2006 speelde een conflict tussen de eigenaar, de 

gemeente Zijpe en omwonenden over de vergunningverlening en geluidshinder. Dat beïnvloedde in 

sterke mate de perceptie van burgers van windenergieprojecten en de besluitvorming daarover. Het 

conflict, dat tot op de dag van vandaag aanhoudt, verscherpte de verschillen binnen de gemeenschap en 

tussen windmoleneigenaren met financiële belangen en andere omwonenden (Desbarats et al., 2010; 

“Eén turbine oorzaak van”, 2008).  

Later dat jaar vernietigde de rechtbank in Alkmaar gedeeltelijk het besluit van de gemeente Zijpe om alle 

bezwaren van KPO tegen de bouwvergunning ongegrond te verklaren. Desondanks gaf de rechtbank aan 

dat de beslissing geen legale gevolgen had voor de plannen, wat betekende dat de vrijstelling voor van 

het bestemmingsplan overeind bleef. KPO ging vervolgens bij de Raad van State in beroep tegen het 

besluit van de rechtbank. In de tussentijd diende ook een inwoner van Petten bezwaar in bij de gemeente 

Zijpe tegen afgifte van de bouwvergunning. Ook dat bezwaar werd ongegrond verklaard, waarna hij in 

beroep ging bij de rechtbank in Alkmaar. In 2008 verklaarde de RvS het beroep van KPO ongegrond en 

verplichtte de stichting de kosten van het proces te betalen. Ook de inwoner van Petten hoorde zijn 

beroep bij de rechtbank ongegrond verklaard worden. Na opnieuw aantekenen van beroep werd in de 

zomer van 2008 ook die ongegrond verklaard door de RvS (Desbarats et al., 2010).  

Nadat alle juridische zaken waren afgehandeld, startte begin 2009 de bouw van het windpark. In de 

zomer van dat jaar waren alle windmolens gebouwd en in bedrijf. Op 19 augustus opende de toenmalige 

minister van ruimtelijke ordening, mevrouw Cramer, het windpark. Aangezien gevreesd werd voor 

protesten van omwonenden, patrouilleerde de politie in de buurt. Een dag later werd de verkoop van 

Afbeelding 6.5: protest bij het gemeentehuis in Zijpe, 23 mei 2007  

Bron: www.platformwindenergiedezijpe.nl 
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obligatieleningen geopend. Per brief waren de omwonenden op de hoogte gesteld over deze financiële 

constructie. Eerder in het proces waren daar al aankondigingen over gedaan, maar was geen concrete 

informatie verschaft. Veel omwonenden betichtten het model voor financiële participatie zelfs als omko-

ping. Toen het officiële bericht voor uitgifte van de obligatieleningen uitging, was het grootste gedeelte 

van de omwonenden sterk tegen het project gekeerd. De obligatieleningen werden verspreid door Bur-

gervlotbrug Beheer B.V., een gezamenlijke onderneming van Kennemerwind en Evelop Investments B.V., 

bedoeld voor de exploitatie van hun vijf windturbines. Tussen 20 augustus en 18 september 2009 werden 

1.600 obligatieleningen uitgegeven met een waarde van € 1.000,-. Daarbij hadden omwonenden en leden 

van Kennemerwind voorrang op andere geïnteresseerden. Alle beschikbare obligatieleningen werden 

verkocht, hoewel relatief weinig onder omwonenden van het windpark. Voor een periode van zes jaar 

ontvangen de obligatiehouders nu een jaarlijkse rente van 8% onder voorwaarden, zoals voldoende wind 

(Desbarats et al., 2010; “Voorrang bewoners bij windobligaties”, 2009; “Winst maken met lening”, 2010).  

 

6.3 Conclusie 

De windenergieprojecten Hagenwind in Aalten en Burgervlotbrug in Zijpe, de eerste met lokale agrarisch 

als initiatiefnemers en in het tweede geval coöperatie Kennemerwind, vertonen zowel overeenkomsten 

als verschillen. In beide gevallen hebben verschillende partijen bezwaar en beroep aangetekend en is tot 

aan de Raad van State geprocedeerd over de windparken. Waar in Aalten echter naast een relatief klein 

aantal omwonenden de voornaamste weerstand afkomstig was van Stichting Natuur en Milieu Aalten, 

werd in Zijpe het verzet van een grote groep omwonenden tegen de komst van het windpark georgani-

seerd in stichting Kritisch Platform Ontwikkeling windenergie de Zijpe. Daarnaast verschilde ook de 

manier waarop met omwonenden werd omgegaan. In Aalten werden zij in een vroeg stadium en op 

informele wijze door de initiatiefnemers ingelicht over de plannen. Ook werd, in samenspraak met de 

Gemeente Aalten, besloten een MER op te stellen en werden formele procedures gevolgd voor het 

verkrijgen van de benodigde vergunningen. Tussentijds werden informatiebijeenkomsten georganiseerd 

en was op informele manier contact tussen initiatiefnemers en omwonenden. In Zijpe werden omwonen-

den ook al zeer vroeg geïnformeerd over de mogelijke komst van een windpark. Toen de plannen meer 

concreet werden, bleef communicatie richting hen echter uit. Bovendien bleek dat het windenergie-

project van andere omvang zou zijn dan de omwonenden tot dan toe aannamen. Vervolgens volgden 

formele beroep- en bezwaarprocedures, maar bleef informele informatievoorziening uit. Intussen groeide 

de weerstand bij omwonenden, werd een stichting opgericht die de belangen van omwonenden behar-

tigde in de formele procedures en protesteerden honderden omwonenden bij het gemeentehuis om de 

realisatie tegen te houden.  
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7. Resultaten  

Hoe is het mogelijk dat na de bouw van windpark Hagenwind omwonenden een meiboom plaatsten, een 

Achterhoeks gebruik als symbool van voorspoed, terwijl bij de opening van windpark Burgervlotbrug een 

grimmige sfeer heerste en de politie in de buurt patrouilleerde uit angst voor opstootjes?  

In dit deel van het onderzoek worden de resultaten uit de empirische studie van de twee casussen weer-

gegeven. Aan de hand van de bevindingen worden antwoorden gegeven op vier empirische deelvragen 

zoals geformuleerd in de introductie, die bijdragen aan de beantwoording van de centrale vraagstelling. 

Daarvoor wordt allereerst ingegaan op de fysieke kenmerken van de omgeving van de windenergie-

projecten in Aalten en Zijpe. Ook worden de resultaten gepresenteerd over de onafhankelijke variabelen 

van dit onderzoek, de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken. Vervolgens wordt ingegaan 

op de percepties van omwonenden en de daaruit voortvloeiende (inter)acties. Bovendien wordt beschre-

ven in hoeverre de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken van invloed zijn op de percepties 

en (inter)acties van omwonenden en wat hun effect is op het procesverloop van de windenergiepro-

jecten. Bovendien worden ook andere invloeden op de variabelen beschreven. In alle paragrafen wordt 

eerst afzonderlijk ingegaan op de twee bestudeerde casussen, waarna ze met elkaar worden vergeleken.  

 

7.1 Onafhankelijke variabelen 

In deze paragraaf worden de resultaten uit het empirisch onderzoek beschreven over de onafhankelijke 

variabelen in de windenergieprojecten Hagenwind en Burgervlotbrug. Daarmee wordt antwoord gegeven 

op de vraag: Hoe kunnen de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken van de windenergie-

projecten in Aalten en Zijpe worden omschreven? Daarvoor zal allereerst gekeken worden naar de fysieke 

kenmerken van de omgeving. Deze externe variabele uit het IAD van Elinor Ostrom is in dit onderzoek 

geen onafhankelijke variabele, maar komt vanwege het belang in windenergieprojecten wel aan de orde. 

Vervolgens wordt ingegaan op de gemeenschapskenmerken, waarna de onafhankelijke variabele regels in 

gebruik aan bod komt.  

 

7.1.1 Fysieke kenmerken van de omgeving 

De omgeving waarin windpark Hagenwind in Aalten gesitueerd is, kenmerkt zich door grote agrarische 

percelen, een open landschap en de aanwezigheid van voornamelijk grote melkveehouderijen. Daarnaast 

bestaat de bebouwing uit enkele vrijstaande huizen. Een groot gedeelte van de boerderijen is ongeveer 

twintig jaar geleden na ruilverkaveling in het gebied gevestigd. De agrarische inrichting bepaalt in sterke 

mate de werkgelegenheid en economische situatie van de regio. In 2011 telde de gemeente Aalten ruim 

27 duizend inwoners (CBS, 2011), waarvan bijna de helft woonachtig was in de kern Aalten. Daarbuiten 

omvat de gemeente de kernen Dinxperlo, De Heurne en Brede-

voort. Ook zijn buurtschappen, als Barlo, Dale en Lintelo te 

vinden in de gemeente Aalten. De leeftijdsopbouw is een afspie-

geling van de Nederlandse bevolking met zowel ouderen als ge-

zinnen met jonge kinderen (zie afbeelding 7.1). Hagenwind is één 

van de weinige windenergieprojecten in Gelderland. Door de lig-

ging in het binnenland waait het er minder hard dan aan de kust, 

wat gecompenseerd is door de plaatsing van hogere turbines.  

De turbines van windpark Burgervlotbrug zijn niet de enige in de omgeving van Zijpe. Het windrijke 

Noord-Holland kenmerkt zich door meerdere windenergieprojecten en vele solitaire windmolens. In de 

Kop van Noord-Holland zijn veel uitgestrekte vlaktes, met gronden die voornamelijk gebruikt worden door 

de veeteelt en tuinbouw. Naast vele bloemenbollenkwekerijen zijn ook melkveehouderijen aanwezig. De 

Jonger dan 

20 jaar

20 tot 65 

jaar

65 jaar of 

ouder

Afbeelding 7.1: leeftijdsopbouw Aalten 
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Afbeelding 7.2: leeftijdsopbouw Zijpe 

sterke vertegenwoordiging van tuinbouw in de regio 

vormt samen met de agrarische sector en recreatie in het 

kustgebied voor de belangrijkste bron van werkgelegen-

heid en inkomsten. De aanwezige bebouwing in het gebied 

bestaat voornamelijk uit verspreide boerderijen en enkele 

kleine dorpskernen. De gemeente Zijpe, bestaande uit 

verschillende dorpen en buurtschappen zoals Petten, 

Burgerbrug, Schagerbrug, telde in 2011 ruim 11.000 

inwoners (CBS, 2011). De leeftijdsopbouw is gemiddeld en 

vergelijkbaar met die van de gemeente Aalten (zie afbeelding 7.2). Door de vele ervaring met windenergie 

is kennis daarover ruimschoots aanwezig in het gebied. Zo is het ECN (Energy research Centre of the 

Netherlands) gevestigd in Petten, dat een testlocatie heeft voor windmolens.  

Hoewel het ene windpark zich in het binnenland bevindt en de andere aan de windrijke kust, vertonen de 

fysieke kenmerken van de omgeving Aalten en Zijpe veel overeenkomsten. Beide windparken zijn 

gesitueerd in een open landschap met bebouwing bestaande uit boerderijen en enkele dorpskernen. Door 

de potentie veel wind te vangen, wat net als in alle andere windenergieprojecten een noodzakelijke 

voorwaarde is, vormden de ruimtelijke kenmerken een mogelijkheid voor de realisatie van de wind-

parken. Verdere overeenkomsten zijn de leeftijdsopbouw van de lokale bevolking en de grote aanwezig-

heid van agrarische bedrijven. Enkele verschillen zijn te vinden in het feit dat in Zijpe naast veeteelt ook 

veel tuinbouw, voornamelijk in de vorm van bloembollenkwekerijen, voorkomt. Daarnaast zijn meer 

windparken en solitaire turbines gesitueerd in Zijpe, waardoor meer lokale kennis van windenergie 

beschikbaar is door eerdere ervaringen en de aanwezigheid van ECN.   

 

7.1.2 Gemeenschapskenmerken  

De gemeenschap die betrokken is bij windpark Hagenwind in Aalten, bestaat voornamelijk uit mensen van 

boerenafkomst die al lange tijd in het gebied woonachtig zijn. Respondenten typeren hun instelling zelf 

als nuchter, makkelijk en timide, of zoals respondent 1A aangeeft: “het zijn hele makkelijke mensen alle-

maal. Doen nergens zo moeilijk over.” Er is een hecht en gemoedelijk gemeenschapsgevoel en een sterke 

onderlinge band tussen de omwonenden, waar toe ook het grootste gedeelte van de initiatiefnemers 

behoort. Boeren werken samen door voedsel voor de koeien gezamenlijk in te kopen en in bepaalde 

omstandigheden, zoals ziekte, elkaar te helpen. De mentaliteit kenmerkt zich verder door groot onderling 

vertrouwen en een sterke mate van respect voor elkaar en elkaars doen en laten. Het maken van bezwaar 

komt daardoor eigenlijk niet op bij omwonenden. Respondent 1E stelt bijvoorbeeld: “Het kan zijn dat je 

een keer zegt van, dat zou ik anders doen, maar je gaat geen bezwaar maken, dat doe je gewoon niet.” 

Bovendien stellen de omwonenden die geen belang hebben in het windpark dat ze de lokale initiatief-

nemers succes met het windpark gunnen. Ze hebben het proces meegemaakt en gezien hoeveel tijd en 

moeite de initiatiefnemers erin gestoken hebben, waarvoor ze respect hebben. Respondent 1B geeft aan: 

“[De initiatiefnemers, MH] gun je dat echt wel, dat ze daar ook echt wat aan hebben […], nu het op poten 

is gezet, hoop je ook dat het slaagt.” Dat gunnen is bovendien verder uitgedragen door de omwonenden 

in de plaatsing van een meiboom als symbool van voorspoed na het bereiken van het hoogste punt tijdens 

de bouw van de windmolens.  

In Zijpe ervaren respondenten de hechtheid van de gemeenschap verschillend. Sommigen vinden het 

gemoedelijk en gezellig, terwijl anderen weinig binding tussen leden van de gemeenschap zien. Zo stelt 

respondent 2U onder andere: “Het vertaalt zich niet naar gezamenlijk optrekken ofzo. […] Het is een 

beetje leven en laten leven”, terwijl respondent 2X de gemeenschap omschrijft als: “Heel gemoedelijk, 
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heel hecht. Heel gezellig. Ons kent ons.” Een mogelijke verklaring wordt gesuggereerd te liggen in de 

plaats van bewoning. Inwoners van een dorpskern zeggen een sterkere onderlinge band te hebben dan 

respondenten die woonachtig zijn op de verspreid liggende boerderijen en woningen. Ook hebben de 

inwoners een gevarieerde achtergrond. Sommigen komen oorspronkelijk uit het gebied en hebben vooral 

een boerenachtergrond, terwijl een ander deel afkomstig is uit andere steden of gebieden (lokaal ook wel 

‘import’ genoemd). Bovendien heeft de initiatiefnemende coöperatie Kennemerwind weinig lokale leden 

en was de voorzitter niet afkomstig uit Zijpe. Ook is het maken van bezwaar geen taboe in de gemeen-

schap en kon de weerstand tegen Burgervlotbrug uitgroeien tot georganiseerd verzet.  

De gemeenschapskenmerken van de windenergieprojecten verschillen van elkaar. Waar in Aalten het ge-

meenschapsgevoel en de onderlinge band tussen de omwonenden sterk is, is daarover verdeeldheid in 

Zijpe. Ook de achtergrond van de omwonenden en initiatiefnemers in de gemeenschappen van Aalten en 

Zijpe en hun opvatting over het maken van bezwaar verschillen.  

 

7.1.3 Institutionele inrichting 

In een windenergieproject komen verschillende regels in gebruik aan de orde, die zowel formeel als infor-

meel kunnen zijn. Niet alleen de wettelijke regels zijn van belang, maar ook de aanwezige opvattingen in 

de windenergieprojecten over de omgang met de vrije ruimte in de institutionele inrichting om betere 

uitkomsten te komen, de regels in gebruik. In deze paragraaf worden eerst de bevindingen over formele 

regels van de twee bestudeerde casussen besproken, waarna wordt ingegaan op de omgang daarmee. 

Aangezien sommige regels zoals geformuleerd door Elinor Ostrom met elkaar overlappen, zijn er bij de 

beschrijving een aantal samengevoegd.  

 

Scoperegels 

Over windenergieprojecten zijn op verschillende overheidsniveaus afspraken gemaakt, ook over de set 

van beoogde uitkomsten, de zogenaamde scoperegels. Naar aanleiding van internationale aandacht voor 

de klimaatproblematiek en groeiende nationale belangstelling voor duurzame energie, stelden het Rijk, 

provincies en gemeenten in 2001 het BLOW-akkoord op. Dat gaf vorm aan het nationale beleidskader 

waarin de windenergieprojecten in Aalten en Zijpe ontwikkeld werden. In het akkoord werd afgesproken 

dat in 2010 minstens 1500 MW windvermogen op land gerealiseerd zou zijn. Provincies werd een 

taakstelling aangezegd, die voor Noord-Holland 205 MW bedroeg en voor Gelderland 60 MW.  

De gemeente Zijpe stelde in 2001 bovendien Windnotitie 2001 op, waarin ze haar windenergiebeleid 

uiteen zette. Hoewel de notitie refereerde aan de provinciale doelen over het te bereiken windvermogen 

en mogelijke locaties voor windmolens, besprak de windnotitie verder geen beoogde uitkomsten van het 

beleid, zoals het terugdringen van CO2-uitstoot (Gemeente Zijpe, 2001). Ook specifiek voor windpark Bur-

gervlotbrug werd door geen enkele partij, zoals gemeente of inititiafnemers, vastgelegd welke uitkomsten 

beoogd waren. De initiatiefnemende cooperatie Kennemerwind stelt zichzelf in het algemeen wel tot doel 

CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen te beperken door windparken te realiseren. 

(Kennemerwind, 2012b). 

De initiatiefnemers van windpark Hagenwind legden wel concreet beoogde uitkomsten van het project 

vast. In de startnotitie uit het jaar 2003, stelde VOF Hagenwind niet alleen bij te willen dragen aan de 

provinciale taakstelling, maar ook de economische basis van de bedrijfsvoering van de deelnemers in de 

VOF te willen versterken. Tevens behoorden het verminderen van de milieubelasting van de totale 

bedrijfsvoering en als gevolg van elektriciteitsproductie en het stimuleren van de inzet van windenergie 

als natuurlijke energiebron tot de doelen (E-connection, 2003).  
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Daarnaast werden geografische grenzen aan beide windenergieprojecten gesteld door bestaande wet-

geving. De inpassing van de windparken in het landschap moest aan strenge regels van de overheid 

voldoen. Zo diende rekening gehouden te worden met wetten die specifieke natuurgebieden bescher-

men, zoals de Natuurbeschermingswet 1998. In de windnotitie van de gemeente Zijpe werden deze 

wetten geïnventariseerd en regels vastgelegd over de minimale afstanden tot bebouwing. Na afweging 

van de hinderfactoren en landschapsaspecten werd aangegeven welke locaties uitgesloten waren en 

welke in aanmerking zouden komen voor de realisatie van windturbines (Gemeente Zijpe, 2001). In het 

geval van Hagenwind voerden de gemeenten Lichtenvoorde en Aalten eerst een locatieonderzoek uit, 

waarin de aanwezige wet- en regelgeving wat betreft ruimtelijke ordening en milieu werd meegenomen. 

Daaruit vloeiden een aantal zoeklocaties voor windenergieprojecten voort, waar mogelijke initiatieven 

ontwikkeld konden worden. Voor één van die locaties ontwikkelde VOF Hagenwind haar initiatief (E-

connection, 2003).   

 

Grensregels en positieregels 

De gemeente Aalten stelde in haar zoektocht naar een geschikte locatie dat iedereen die eerder belang-

stelling voor de realisatie van windmolens had getoond, zou moeten mogen deelnemen in het te ontwik-

kelen windenergieproject. Om die reden is het windpark uiteindelijk gerealiseerd door VOF Hagenwind, 

bestaande uit acht grondeigenaren en drie andere geïnteresseerden. Nadat de eerste financiële risico´s 

door de initiatiefnemers waren genomen, spraken ze af dat deelname van andere actoren in het project 

niet meer mogelijk was. Bovendien werden de voorwaarden voor toe- en uittreding omschreven in een 

VOF-akte. Hoewel toetreding tot de VOF na een bepaald moment niet meer vrij mogelijk was, namen nog 

wel andere actoren deel aan de bestaande wettelijke procedures behorende bij het windenergieproject. 

Zo verleende de gemeente vergunningen, gaf de provincie goedkeuring voor de vrijstelling van het 

bestemmingsplan en konden omwonenden en belangenverengingen als SNMA gebruik maken van in-

spraakmogelijkheden. Deze actoren, hun rollen en mogelijke acties, zoals het verlenen van vergunningen 

of indienen van zienswijzen of bezwaren, waren vastgelegd in de startnotitie. Het Aaltense college van 

B&W werd daarin bijvoorbeeld aangewezen als bevoegd gezag (E-connection, 2003). De initiatiefnemers 

maakten bovendien de vrijwillige keuze andere partijen te betrekken, onder andere door omwonenden te 

benaderen en in dialoog te gaan met tegenstanders (ook een keuze- en informatieregel, zie de paragraaf 

informatieregels).   

Voor windenergieproject Burgervlotbrug werd niet specifiek vastgelegd welke actoren wel en niet deel 

konden nemen aan het proces. De initiatiefnemer was coöperatie Kennemerwind, die een aantal leden in 

Zijpe had, maar verder weinig lokale binding. Tegen betaling van € 15,- entreegeld voor vijftien jaar kon 

iedereen zich bij de coöperatie aansluiten. Daarnaast kon men financieel participeren in het windpark. 

Daarbij kregen leden van Kennemerwind en omwonenden voorrang (zie de paragraaf payoffregels). Na 

het opstellen van een GRO door de initiatiefnemers en accordering daarvan door de gemeente, startte de 

gemeente de procedure conform wettelijke regels. Het bevoegd gezag en de initiatiefnemers leefden die 

algemeen geldende regels na, bijvoorbeeld door omwonenden en belangenorganisaties via wettelijk 

verplichte inspraakmogelijkheden bij vergunningverlening toe te laten tot de procedure. Verdere infor-

matie of regels over posities en rollen werd niet uitgewerkt in concreet beleid.  

 

Keuzeregels & aggregatieregels 

De algemene procesgang om windenergieprojecten te realiseren, inclusief bijbehorende keuzemogelijk-

heden en bevoegdheden, is voor een groot deel vastgelegd in formele procedures en wet- en regelgeving. 

Daarin is geformuleerd wie op welk moment een bepaalde actie kan ondernemen of beslissing kan 
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maken. Zo is bepaald dat gemeenten vergunningen verlenen, vrijstelling of wijziging van het bestem-

mingsplan toewijzen en moeten instemmen met de plannen om realisatie van een windpark mogelijk te 

maken. Daardoor zijn initiatiefnemers van een windenergieproject in eerste instantie afhankelijk van de 

houding en keuzes van hun gemeente. Daarnaast heeft iedere burger de mogelijkheid bezwaar aan te te-

kenen tegen een beslissing van een gemeente, een keuze die het procesverloop sterk kan vertragen of 

zelfs kan stoppen. Wanneer een bezwaar wordt afgewezen kan in beroep worden gegaan bij de rechtbank 

en/of de Raad van State. Daar ligt vervolgens de keuze om het project wel of geen doorgang te verlenen. 

Specifiek voor windpark Hagenwind maakte de gemeente Aalten een aantal aanvullende keuzes over de 

te volgen procedure. Zo sprak de gemeente onder andere af dat VOF Hagenwind een startnotitie zou 

schrijven, een m.e.r.-procedure uitvoeren en een MER opstellen. Hoewel dat nooit verplicht is, gold voor 

het windpark een MER-beoordelingsplicht. Daarop besloot het bevoegd gezag, in overeenstemming met 

de initiatiefnemers, het toch te verplichten om betrokkenen meer te informeren en de effecten op het 

milieu te onderzoeken. Informatie over deze regels, de al genomen beslissingen, nog te maken keuzes en 

bijbehorende bevoegde partijen werd vastgelegd in de startnotitie van windpark Hagenwind (E-

connection, 2003).  

In windenergieproject Burgervlotbrug werd niet concreet vastgelegd welke keuzes door welke actoren 

gemaakt konden worden, maar werden de algemeen geldende wettelijke regels nageleefd. Zo besloot de 

gemeenteraad het windpark vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen, gaf de gemeente de bouw-

vergunning af en konden omwonenden en belangenorganisaties de keuze maken om bezwaar in te 

dienen via inspraakprocedures. Naast de algemene regels volgden vanuit het bevoegd gezag geen verdere 

keuzes om de initiatiefnemers aan nadere verplichtingen te laten voldoen, zoals het opstellen van een 

MER.  

 

Informatieregels  

In windenergieprojecten gelden een beperkt aantal nationale wetten en regels over het verstrekken van 

informatie. Zo zijn gemeenten verplicht hun burgers te informeren over aangevraagde vergunningen via 

publicaties in lokale kranten. Of en hoe initiatiefnemers en/of overheden daarnaast omwonenden infor-

meren over de plannen voor realisatie van een windpark, is niet wettelijk vastgelegd. De overheid geeft in 

richtlijnen echter aan dat op een tijdige en juiste manier wel te doen (Windenergie op land, 2011).  

In het geval van windpark Hagenwind is aan de publicatieplicht voldaan. Daarnaast zijn nog vele andere 

invullingen gegeven aan het verstrekken van informatie. Zo gingen de initiatiefnemers van windpark 

Hagenwind, al voor ze met hun plannen naar de gemeente stapten, langs naaste buren om hen te infor-

meren en gevoelens te peilen. Al vanaf een zeer vroeg stadium waren ze op vooral informele wijze in 

contact met betrokkenen en zijn dat ook gebleven. Omwonenden werden daarbij gekend in hun zorgen 

en konden altijd bij de initiatiefnemers terecht voor een eerlijk antwoord op hun vragen. Ook werd een 

aantal bijeenkomsten georganiseerd waar informatie verstrekt werd, bijvoorbeeld over de hoogte van de 

windmolens. Naast het volgen van de formele weg bleven de initiatiefnemers in dialoog, met zowel voor- 

als tegenstanders. De initiatiefnemende respondent ID merkt op: “We zijn altijd in gesprek gebleven, met 

iedereen.” Dat wordt bevestigd door niet initiatiefnemende omwonenden, zoals respondent IF: “Ja. Je 

kon het er te allen tijde met die mensen in het Goor [de initiatiefnemers, MH] over hebben.” De voorzitter 

van de VOF had daarin een belangrijke rol. Zoals respondent 1F aangeeft: “Als hij zag dat iemand zat te 

mopperen, stapte hij er gewoon op af. […] Ook mensen die heel moeilijk deden, daar ging hij gewoon op 

af.” Bovendien werd, zoals eerder aangegeven, door gemeente en initiatiefnemers de beslissing genomen 

een niet-verplichte MER op te stellen om omwonenden verder te informeren.  
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In windenergieproject Burgervlotbrug werd ook voldaan aan de plicht voor publicatie van aangevraagde 

vergunningen en vrijstelling van het bestemmingsplan. Daarnaast werd echter nauwelijks gecommuni-

ceerd met omwonenden en zeer weinig informatie uitgewisseld. Het bleef het bezoek van de voorzitter 

van Kennemerwind begin jaren ’90 aan een aantal omwonenden en een brief met meer uitleg in 2002. 

Hoewel een aantal niet verplichte openbare inspraakmomenten volgde, bleef verdere informatie richting 

omwonenden uit. Over de verstrekte informatie ontstond zelfs nog een discussie, aangezien de hoogte 

van de turbines en het aantal anders uitpakten dan omwonenden op basis van eerdere gegevens hadden 

aangenomen. In Zijpe werd bovendien geen dialoog aangegaan met betrokkenen. Pogingen van 

omwonenden om in gesprek te gaan met initiatiefnemer Kennemerwind en tot een gezamenlijke 

oplossing te komen liepen op niets uit. Ook voelden omwonenden zich niet serieus genomen en ontbrak 

erkenning van hun zorgen, zoals respondent 2X aangeeft: “En hij [de voorzitter van Kennemerwind, MH] 

zegt op een gegeven moment ook op een protestavond, mensen denken dat ze het horen, maar ze horen 

het helemaal niet, het zit gewoon tussen hun oren. En dat soort dingen. Dat steekt gewoon.” Alleen de 

formele weg werd bewandeld, zonder op informele wijze in gesprek te gaan met omwonenden. 

Respondent 2Z geeft aan: “Ze stonden er totaal niet voor open. Je kon gewoon merken, dit was gepland, 

het ging gewoon door. Was het niet links om, dan maar rechts om.”  

 

Payoff-regels  

De nationale overheid heeft in haar beleid een aantal financiële maatregelen opgenomen om wind-

energieprojecten te stimuleren. Zo hebben ondernemers die investeren in windenergie onder voor-

waarden een belastingvoordeel, doordat ze gebruik kunnen maken van de Energie Investering Aftrek 

(EIA). Daarnaast zijn subsidieregelingen in het leven geroepen. Momenteel is dat de SDE+regeling, maar 

voor beide bestudeerde windenergieprojecten gold de toenmalige MEP-regeling, waarbij exploitanten per 

KwH een subsidie ontvangen bovenop hun stroomprijs. De exploiterende partijen, in dit geval 

Kennemerwind, een particuliere grondeigenaar en VOF Hagenwind, profiteren financieel door deze 

regelingen. Voor andere betrokkenen bestaat echter geen wet- of regelgeving. Zo zijn exploitanten niet 

verplicht omwonenden te laten meedelen in de winsten of hen een vergoeding voor overlast, zoals van 

geluid of visuele impact, aan te bieden. Door de overheid wordt inmiddels wel meer gestuurd op 

initiatieven waarin omwonenden, al dan niet met zeggenschap, financieel kunnen participeren, aangezien 

dat het draagvlak kan vergroten (Windenergie op land, 2011).  

Hoewel omwonenden van windpark Hagenwind door de initiatiefnemers geen financiële participatie in 

het project of vergoeding aangeboden is, ervaren de respondenten geen materiële of immateriële kosten, 

zoals geluidsoverlast. Zij zien slechts positieve kanten, zoals het mogen mee maken van het interessante 

bouwproces van de turbines, waardoor hun kosten en opbrengsten in balans zijn. Ook voor de 

initiatiefnemende omwonenden van windpark Hagenwind is de balans in evenwicht. Zij vinden hun tijds- 

en financiële investering opwegen tegen de opbrengsten van het project. Die opbrengsten zijn niet alleen 

in materiële zin, maar ook in de vorm van plezier.  

Omwonenden van Burgervlotbrug kregen na de opening van het windpark in 2009 wel de mogelijkheid fi-

nancieel te participeren via de koop van obligatieleningen bij Kennemerwind B.V. Voor veel respondenten 

kwam deze optie echter te laat, riekte volgens hen naar omkoping en wekte de suggestie als argument te 

worden gebruikt om tegenstanders de mond te snoeren. Respondent 2U: “De omgeving kan meedoen 

zeggen ze dan, dus niet teveel mopperen.” Sommige respondenten ervaren (im)materiële kosten, waar-

onder waardedaling van woningen en geluidshinder. Voor hen zorgt de hoogte daarvan voor een grote 

onbalans tussen hun kosten en opbrengsten. Andere respondenten geven aan geen overlast te ervaren en 
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zien de baten en lasten in verhouding. Twee van die respondenten profiteren zelf echter ook financieel 

van windenergie, waardoor ze meer opbrengsten hebben dan anderen en hun balans anders uitpakt.  

 

7.2 Percepties en (inter)acties 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de percepties en (inter)acties van omwonenden, waarmee een 

antwoord gegeven wordt op de deelvraag: Welke percepties hebben omwonenden van de twee wind-

energieprojecten en welke (inter)acties vloeien daaruit voort? Allereerst worden de percepties van de 

respondenten van de twee casussen besproken, waarna ze worden vergeleken. Vervolgens worden ook 

de acties beschreven die respondenten ondernomen hebben. Beschrijvingen van de ontwikkelingen in de 

twee windenergieprojecten zijn te vinden in hoofdstuk zes.  

 

7.2.1 Percepties 

In windenergieproject Hagenwind vertonen de percepties van omwonenden relatief veel overeenkomsten 

(zie tabel 7.1). Alle respondenten percipiëren de verhouding tussen kosten en baten van het windpark in 

balans. Ze ondervinden nauwelijks geluidsoverlast en beschouwen de turbines vaak als een waardevolle 

toevoeging aan het landschap. Omwonende respondenten geven aan dat het feit dat het grootste deel 

van de initiatiefnemers zelf het dichtst bij de windmolens woont daarbij van belang is. Ze zadelen namelijk 

niet alleen anderen op met eventuele lasten, maar ook zichzelf. Door de lokale afkomst van de initiatief-

nemers was men bovendien al bekend met elkaar, wat de mogelijkheid tot informele communicatie en 

informatievertrekking vergrootte en waar de initiatiefnemers ook naar handelden. Omwonenden ervaren 

dat unaniem als zeer belangrijke positieve factor in hun perceptie van windenergieprojecten. Ook merken 

de respondenten de meerwaarde van de opgestelde MER op. Daarin is onderzoek gedaan naar verschil-

lende vraagstukken, waarvoor ook omwonenden verzoeken konden doen. Het gaf de niet initiatiefnemen-

de omwonenden vertrouwen in het project. Zo geeft respondent IF aan over de initiatiefnemers: “Dat 

waren mensen, die hebben zelf eerst heel goed geïnformeerd. Niet zomaar klakkeloos, we gaan een paar 

windmolens neerzetten, maar daar goed over nagedacht. […] Ze zijn goed beslagen ten ijs gekomen.”   

Deelname van omwonenden in de besluitvorming en financiële participatie beschouwen de omwonenden 

van windpark Hagenwind als niet nodig. Bovendien zien de omwonenden zonder belang in het windpark  

financiële participatie als moeilijk uitvoerbaar, terwijl de initiatiefnemende omwonenden een investering 

in het project zouden willen zien als tegenprestatie. Wat betreft de aandacht voor tegenstanders 

verschillen de omwonenden met en zonder financieel belang ook van elkaar. Waar de initiatiefnemers 

aangeven dat deze partijen veel aandacht nodig hebben en betrokken dienen te worden in het proces, 

stellen de andere omwonenden dat zij al te veel aandacht krijgen en genegeerd moeten worden. Daar-

naast verschillen de respondenten in hun opvatting over de invloed van de overheid. De initiatiefnemers 

geven aan dat de overheid randvoorwaarden moet blijven stellen, zoals minimale afstanden tot 

bebouwing. Ook zou meer gestuurd mogen worden op de ontwikkeling van windenergieprojecten, met 

stimulatie van lokale initiatieven. Daarentegen vinden omwonende respondenten dat van bovenaf veel 

meer afgedwongen zou mogen worden. Naar hun mening is in de huidige procedures teveel ruimte voor 

tegenstanders als SNMA. Zo stelt een respondent 1F: “Gewoon verplichten. Daar komt het te staan, klaar 

af. Geen proefidee, van zus of zo.” Kijkend naar de categorieën windenergiepercepties van Wolsink en 

Breukers (2010), valt op dat vijf van de zes respondenten een voornamelijk een conditional support 

perspectief hebben. De omwonenden zonder belang in het windpark combineren perspectief daarbij met 

een meer hiërarchische opvatting en stellen dat meer top-down sturing mogelijk zou moeten zijn. De 

initiatiefnemers neigen daarentegen naar een meer independent development perceptie, in overeen-

stemming met hun rol in het project.   
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 Casus 1: Hagenwind – Aalten 

 1A 1B 1C 1D* 1E* 1F* 

Tegenstand Teveel 

aandacht: 

meer negeren 

Teveel 

aandacht: 

meer negeren 

Teveel 

aandacht: 

meer negeren 

Veel aandacht 

nodig, 

betrekken 

Veel aandacht 

nodig, 

betrekken 

Veel aandacht 

nodig, 

betrekken 

Verhouding kosten & 

baten 

In balans In balans In balans In balans In balans In balans 

Hinder:  

Geluid 

Landschap 

Slagschaduw 

 

Geen 

Prachtig 

Geen 

 

Geen 

Geen  

Geen 

 

Geen 

Prachtig  

Geen  

 

Geen 

Prachtig 

Geen  

 

Geen 

Prachtig 

Geen 

 

Nauwelijks 

Prachtig 

Geen 

Informatie  Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Deelname in besluitvor-

ming door omwonenden 

Onnodig Onnodig Onnodig Onnodig Onnodig Onnodig 

Financiële participatie Onnodig en 

moeilijk 

uitvoerbaar 

Onnodig en 

moeilijk 

uitvoerbaar 

Onnodig en 

moeilijk 

uitvoerbaar 

Onnodig, + 

risico dragen 

Onnodig, + 

risico dragen 

Onnodig, + 

risico dragen 

Sturing overheden  Meer top-

down 

Meer top-

down 

Veel meer top-

down 

Iets meer 

sturing en min-

der procedures 

om lokale 

initiatieven te 

stimuleren  

Sturing in 

mentaliteit en 

minder pro-

cedures om 

lokale initia-

tieven te 

stimuleren 

Iets meer 

sturing en min-

der procedures 

om lokale 

initiatieven te 

stimuleren 

Aandacht voor lokale 

belangen 

Is belangrijk, 

vooral sociale 

netwerken, en 

gebeurd al 

Is belangrijk, 

vooral sociale 

netwerken, en 

gebeurd al 

Is belangrijk, 

vooral sociale 

netwerken, en 

gebeurd al 

Is belangrijk, 

sociale net-

werken voor 

gebruiken 

Is belangrijk, 

sociale net-

werken voor 

gebruiken 

Is belangrijk, 

sociale net-

werken voor 

gebruiken 

Perceptie volgens  

 Wolsink en Breukers 

(2010) 

Unconditional 

support/ 

conditional 

support 

Unconditional 

support/ 

conditional 

support 

Unconditional 

support 

Independent 

development/ 

conditional 

support  

Independent 

development/ 

conditional 

support 

Conditional 

support/ 

independent 

development 

* Initiatiefnemer                                                                 Tabel 7.1: percepties van omwonenden van windpark Hagenwind – Aalten 

Hoe anders is de situatie van windpark Burgervlotbrug, waar de percepties van omwonenden onderling 

sterk verschillen (zie tabel 7.2). Waar de ene respondent de windmolens goed in het landschap vindt 

passen, spreekt de ander, respondent 2Z zijn walging uit: “Ik heb het liefste dat de regering de luchtmacht 

opdracht geeft om die dingen hier [windturbines, MH] te bombarderen. Zo snel mogelijk. Van die rotzooi 

af.” Die bevinding is in lijn met de notie dat de sfeer gedurende het realisatieproces grimmig was. Er was 

sprake van “twee kampen”, zoals onder andere respondent 2W aangeeft en tegenstanders verenigden 

zich in stichting KPO.  

Het grootste verschil in perceptie betreft de verhouding tussen kosten en baten. Terwijl drie omwonen-

den aangeven dat deze in balans zijn, vinden drie omwonende tegenstanders dat deze compleet uit 

balans zijn. Zij vinden het zeer bezwaarlijk dat de initiatiefnemers, zowel leden van coöperatie 

Kennemerwind als de particuliere grondeigenaar, niet in de buurt van het windpark wonen en daardoor 

geen visuele of geluidshinder hebben, terwijl ze wel de winsten opstrijken. Zoals respondent 2W stelt: “zij 

alle lusten, wij alle lasten.” Daarnaast ervaren deze drie omwonenden veel overlast, waar dit voor de drie 

andere omwonenden niet geldt. Overigens wordt het feit dat de initiatiefnemers niet lokaal afkomstig zijn 

ook door de andere respondenten als een gemiste kans ervaren, zoals respondent 2U, die aangeeft: “het 

[de opbrengsten, MH] moet gewoon echt in de gemeenschap blijven op één of andere manier.” 

Ook de opvatting over deelname aan het besluitvormingsproces verschilt. Enkele respondenten zien de 

noodzaak daar niet van in, waaronder respondent 2V: “dan komt het helemaal niet meer van de grond.” 

Volgens andere omwonenden zou echter meebeslist moeten kunnen worden en dienen tegenstanders 

betrokken te worden, iets wat geen plaats had in het realisatieproces van windpark Burgervlotbrug.   
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 Casus 2: Burgervlotbrug – Zijpe  

 2U 2V 2W 2X 2Y 2Z 

Tegenstand Niet teveel 

betrekken 

Niet teveel 

betrekken, 

maar poging 

tot overleg  

Niet teveel 

betrekken 

Moet 

betrokken 

worden 

Moet 

betrokken 

worden 

Moet 

betrokken 

worden 

Verhouding kosten & 

baten 

In balans In balans In balans Compleet uit 

balans 

Compleet uit 

balans 

Compleet uit 

balans 

Hinder:  

Geluid 

Landschap 

Slagschaduw 

 

Geen overlast 

Geen overlast 

Geen overlast 

 

Nauwelijks 

Geen overlast 

Geen overlast 

 

Geen overlast 

Geen overlast 

Geen overlast 

 

Veel overlast 

Veel overlast 

Geen overlast 

 

Soms overlast 

Veel overlast 

Geen overlast 

 

Veel overlast 

Veel overlast 

Veel overlast 

Informatie  Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Zeer belangrijk, 

informeel en in 

dialoog 

Zeer belangrijk, 

informeel, in 

dialoog, open 

kaart spelen 

Zeer belangrijk, 

ook informeel 

Deelname in besluitvor-

ming door omwonenden 

Omwonenden 

hoeven niet te 

participeren 

Omwonenden 

hoeven niet te 

participeren, 

maar meer 

consultatie is 

nodig 

Omwonenden 

moeten 

gedeeltelijk 

kunnen mee 

beslissen 

Omwonenden 

moeten 

kunnen mee 

beslissen 

Omwonenden 

moeten 

kunnen mee 

beslissen 

Omwonenden 

moeten 

kunnen mee 

beslissen  

Financiële participatie Kan een deel 

van de 

weerstand 

wegnemen 

Kan veel 

weerstand 

wegnemen 

In een vroeg 

stadium aan-

geboden kan 

het weerstand 

wegnemen 

Kan slechts 

onder 

voorwaarden 

weerstand 

wegnemen 

Kan in com-

binatie met 

deelname in 

besluitvorming 

weerstand 

wegnemen 

Kan weerstand 

niet 

wegnemen 

Sturing overheden  Randvoorwaar-

den stellen, 

maar meer 

sturing is nodig 

Randvoorwaar-

den stellen, 

maar meer 

sturing is nodig 

Niet teveel 

top-down, 

dichtbij bur-

gers houden 

Veel minder 

top-down 

Veel minder 

top-down 

Veel minder 

top-down 

Aandacht voor lokale 

belangen 

Van groot 

belang 

Van groot 

belang 

Van groot 

belang 

Van groot 

belang, in 

gesprek blijven 

Van groot 

belang 

Van groot 

belang 

Perceptie volgens  

Wolsink en Breukers 

(2010) 

Independent 

development/ 

unconditional 

support  

Conditional 

support/ 

unconditional 

support 

Conditional 

support 

Contested 

wind (+ 

conditional 

support) 

Contested 

wind (+ 

conditional 

support) 

Contested 

wind 

      Tabel 7.2: percepties van omwonenden van windpark Burgervlotbrug – Zijpe  

Financiële participatie draagt volgens sommige omwonenden niet zonder meer bij aan het wegnemen van 

weerstand. Zo zou het minimaal in combinatie moeten zijn met betrokkenheid in het besluitvormings-

proces. Respondent 2Z stelt zelfs: “Ik vind het een vorm van chantage.” Andere omwonenden achten het 

daarentegen wel mogelijk met financiële participatie tegenstand weg te nemen. Respondent 2V: “Ik denk 

dat een heleboel bezwaren wegraken als je mensen daarin mee laat delen.” De wijze waarop in wind-

energieproject Burgervlotbrug is omgegaan met financiële participatie, door het na opening van het park 

aan te bieden aan omwonenden, is echter ervaren als veel te laat en als averechts werkend. De weerstand 

was immers al opgewekt, waardoor de obligatielening geen sympathie maar ergernis opleverde.  

Daarnaast is ook het verschil in opvatting over sturing van de overheid groot: Waar twee respondenten 

aangeven dat beleid meer top-down zou moeten zijn, vinden anderen dat er juist minder sturing zou 

moeten zijn van bovenaf. Ze stellen dat bevoegdheden en besluiten dicht bij de omwonenden moeten 

blijven en vinden crisis- en herstelwet bijvoorbeeld verwerpelijk. De grote verschillen tussen percepties 

van omwonenden die actief waren in KPO en de andere omwonenden leveren ook contrasten op in de 

perceptiecategorieën volgens Wolsink en Breukers (2010). De tegenstanders hebben een voornamelijk 

contested wind perceptie, met enkele accenten van conditional support. De perspectieven van de andere 

omwonenden zijn een combinatie van conditional support, unconditional support en independent 

development. Ondanks de grote verschillen zijn er ook overeenkomsten. Zo achten alle omwonenden het 

verstrekken van duidelijke en tijdige informatie erg belangrijk, evenals het hebben van informeel contact, 
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aandacht voor de lokale omgeving en het luisteren naar andermans ideeën. Daarvan was echter geen 

sprake bij de ontwikkeling van windpark Burgervlotbrug. Zoals respondenten 2V en 2Y respectievelijk 

stellen: “dan hoor je weer eens wat, dan komt er weer eens wat, en dan hoor je weer drie jaar niks. […] 

We hebben er niet wakker van gelegen, maar je wordt er toch een beetje onrustig van” en “er is geen 

enkele vorm van begrip getoond, of wil tot samen iets doen.” 

Overigens is het van belang op te merken dat in deze casus de omwonende tegenstanders dichter bij het 

windpark wonen dan de andere omwonenden. Bovendien hebben twee positief gestemde omwonenden 

een belang in windenergie. Eén is zelf eigenaar van een solitaire windmolen. De ander is een financiële 

overeenkomst aangegaan met windpark Burgervlotbrug in ruil voor het recht van overpad. Daarvoor 

stond de omwonende nog negatief ten opzichte van het windpark. De percepties van omwonenden zijn 

dus ook gekleurd door hun eigenbelangen.  

Bij een vergelijking van de twee casussen komt naar voren dat de percepties van omwonenden van wind-

park Hagenwind onderling veelal overeenkomen, terwijl die van omwonenden van windpark Burgervlot-

burg sterk verschillen. Dat is ook tekenend de verschillende situaties: Waar ondanks bezwaar- en beroep-

procedures aspecten als relatief weinig weerstand van omwonenden, informele communicatie en een ge-

voel van evenwicht tussen kosten en opbrengsten het procesverloop in Aalten kenmerkten, stonden om-

wonenden met verschillende opvattingen in Zijpe lijnrecht tegenover elkaar. Informele communicatie en 

informatie ontbraken, evenals een dialoog met tegenstanders, voor wie een grote onbalans tussen hun 

kosten en opbrengsten ontstond. De percepties van de omwonenden van windpark Burgervlotbrug die 

actief waren in KPO komen daarnaast grotendeels overeen met de percepties van omwonenden van 

Hagenwind.  

 

7.2.2 Acties 

De omwonenden van de windparken ondernamen in het proces verschillende acties (zie tabel 7.3) die in 

grote mate voortvloeiden uit de hiervoor genoemde percepties. Zoals respondent 2U stelt: “hoe de 

mensen daar tegen aan kijken, is toch doorslaggevend voor hoe ze acteren.” Hoewel in het geval van 

windpark Hagenwind naast SNMA door een klein aantal bewoners bezwaar werd ingediend, bleven de 

respondenten zonder belang in het project op de achtergrond. Voortvloeiend uit hun positieve perceptie 

van het windenergieprojecten maakten ze geen bezwaar, maar interesseerden zich in de realisatie van het 

park en namen regelmatig een kijkje. Zoals respondent 1A verwoordt: “Prachtig mooi. En dat ze bezig zijn 

met de grond, en dan met dit, dan met dat. Hoe de vleugels eraan gemaakt worden, al dat soort. Heel 

mooi is dat. Heel interessant.” De initiatiefnemende omwonenden ondernamen hele andere acties. Zij 

volgden gezamenlijk alle stappen om het windpark te realiseren. Zo informeerden ze omwonenden, 

zochten ze medewerking bij gemeente en provincie, lieten onderzoeken uitvoeren en waren aanwezig in 

bezwaar- en beroepprocedures om hun plan te steunen.  

Ook in Zijpe varieerden de ondernomen acties van omwonenden. Zo dienden verschillende omwonenden 

bezwaar in en richtte respondent 2Y stichting KPO op om het “verzet van omwonenden te organiseren.” 

Dit kwam voornamelijk voort uit hun perceptie van onbalans in kosten en baten en de discrepantie tussen 

hun opvatting dat omwonenden zouden moeten kunnen deelnemen in het besluitvormingsproces en de 

werkelijke situatie. Bovendien voelden sommige omwonenden zich niet serieus genomen in hun bezwa-

ren. Voor andere respondenten gaf hun perceptie geen aanleiding om bezwaar te maken, of werd daar 

vanaf gezien na het sluiten van een deal met het windpark.   

De casussen verschillen onderling vooral in het wel of niet bezwaar maken. Waar dit bij de respondenten 

van windpark Hagenwind niet aan de orde was en verder voornamelijk door SNMA gebeurde, tekenden 
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een aantal respondenten van windpark Burgervlotbrug wel bezwaar aan. Daar werd zelfs de actie onder-

nomen weerstand van omwonenden te organiseren in stichting KPO. Bovendien ondernamen in windpark 

Hagenwind een aantal omwonenden zelf het initiatief tot het project, waar in Zijpe geen sprake van was.  

Ondernomen acties  

 1A Geen actie ondernomen 

 1B Geen actie ondernomen 

Hagenwind -  1C Geen actie ondernomen 

Aalten 1D Initiatief genomen; o.a. omwonenden benaderd en aanwezig bij bezwaarprocedures 

 1E Initiatief genomen; o.a. omwonenden benaderd en aanwezig bij bezwaarprocedures 

 1F Initiatief genomen; o.a. omwonenden benaderd en aanwezig bij bezwaarprocedures 

 2U Geen actie ondernomen 

 2V Bezwaar aangetekend, maar ingetrokken na het sluiten van een deal met exploitant 

 2W Geen actie ondernomen 

Burgervlotbrug  

Zijpe 

2X Bezwaar aangetekend, geprotesteerd op inspraakavonden, pogingen gedaan tot contact 

met Kennemerwind 

 2Y Bezwaar aangetekend, verzet georganiseerd in een stichting, onderzoeken laten doen, 

pogingen gedaan tot contact met gemeente, provincie en initiatiefnemers   

 2Z Bezwaar aangetekend 

Tabel 7.3: acties ondernomen door de respondenten van de twee bestudeerde casussen 

7.3 Gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties  

In deze paragraaf wordt besproken hoe de institutionele inrichting en de wijze waarop daar mee is 

omgegaan, van invloed is op de percepties en (inter)acties van omwonenden. Ook wordt gekeken hoe dat 

is terug te leiden naar gemeenschapskenmerken. Naast het effect van gemeenschapskenmerken op de 

institutionele inrichting en andersom, wordt ook de invloed van gemeenschapskenmerken op percepties 

en (inter)acties van omwonenden beschreven. Hierdoor wordt antwoord gegeven op de deelvraag: In 

hoeverre zijn gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting van de windenergieprojecten van 

invloed op de percepties en (inter)acties omwonenden? Daarvoor wordt allereerst ingegaan op de 

institutionele inrichting van de windenergieprojecten in Aalten en Zijpe en de mate waarin het de 

percepties en (inter)acties van omwonenden beïnvloedt. Vervolgens wordt het effect van gemeenschaps-

kenmerken besproken. Tot slot wordt aandacht besteed aan andere invloeden, zoals context en nazorg.  

De institutionele inrichting van windenergieprojecten is van sterke invloed op percepties en (inter)acties 

van omwonenden. Daarbij zijn het echter niet zo zeer de formele regels die het verschil maken, maar de 

wijze waarop er mee wordt omgegaan. Zo geven omwonende respondenten van windpark Hagenwind 

aan dat het gebruiken van een informele manier voor communicatie en informatie, naast het bewandelen 

van de formele weg zoals noodzakelijk is in bezwaarprocedures, van grote invloed is op hun positieve 

percepties. Ze stellen zich betrokken te voelen bij het project en bij vragen nog altijd terecht te kunnen bij 

de initiatiefnemers, wat vertrouwen opwekt. In Zijpe was dat niet aan de orde. Omwonenden werden 

behalve de verplichte publicaties nauwelijks voorzien van informatie, initiatiefnemers communiceerden 

slechts op een formele manier en de dialoog om tot een gezamenlijke oplossing gekomen werd niet 

aangegaan. Ook voelden omwonenden zich niet serieus genomen in hun zorgen. Bovendien zorgde de 

voorzitter van Kennemerwind in een vroeg stadium voor een breuk in zijn reputatie, door te stellen dat 

het windpark er hoe dan ook zou komen. Hij wekte bij omwonenden daarmee de suggestie op dat 

eventuele formele bezwaarprocedures op voorhand al in hun nadeel beslist zouden zijn. Het vertrouwen 

van omwonenden liep een eerste deuk op en door het gebrek aan informatie en communicatie 

verslechterde de reputatie van de initiatiefnemers en gemeente verder. 

Ook de wijze waarop met payoffregels en de balans tussen kosten en opbrengsten wordt omgegaan heeft 

effect op percepties en (inter)acties van omwonenden. Waar de balans in Aalten bij zowel initiatief-
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nemers als omwonenden in evenwicht is en bijdraagt aan een positieve perceptie, is dat niet het geval bij 

de omwonende tegenstanders van Burgervlotbrug. Zij zien de mogelijkheid om financieel te participeren 

met obligatieleningen als omkoping en voelen zich niet serieus genomen in hun bezwaren, bijvoorbeeld 

over geluidsoverlast en visuele hinder. Deze omgang met de institutionele inrichting heeft tot frustratie 

geleid en bijgedragen aan hun negatieve perceptie. Dat wordt nog versterkt door het feit dat de 

opbrengsten van windpark Burgervlotbrug naar een landeigenaar en de leden van coöperatie Kennemer-

wind vloeien, die niet in de nabije omgeving van het windpark wonen. Het gevoel dat de omwonenden 

opdraaien voor de lasten, terwijl alle lusten naar anderen verdwijnen, overheerst. Zoals respondent 2Y 

zegt: “ze zien die molentjes nooit. Ja, op hun bankrekening.” Uit deze omgang met het financiële aspect 

van de institutionele inrichting vloeide bovendien ook wantrouwen ten opzichte van de gemeente Zijpe 

en Kennemerwind voort. Een negatieve spiraal ontstond, die samenwerking bemoeilijkte en waardoor  

omwonenden acties ondernamen als het indienen van bezwaren en het organiseren van de weerstand.  

Diverse gemeenschapskenmerken, zoals de binding tussen initiatiefnemers en de lokale gemeenschap en 

onderling vertrouwen, dragen bij aan (de omgang met) de institutionele inrichting. In Aalten waren de ini-

tiatiefnemers afkomstig uit de directe omgeving van de omwonenden, in tegenstelling tot windpark Bur-

gervlotbrug. Doordat de Aaltense initiatiefnemers zich al in lokale sociale netwerken bevonden, waren ze 

al veel in contact met omwonenden en hadden ze snel toegang tot andere betrokkenen, zoals wethou-

ders, ambtenaren en belangengroepen. Bovendien hadden de initiatiefnemers zicht op wat onder omwo-

nenden aan vragen en zorgen speelde, waar ze op in konden spelen door middel van goede informatie-

voorziening. Voor windpark Burgervlotbrug en initiatiefnemer coöperatie Kennemerwind, die niet 

afkomstig was uit de lokale gemeenschap, gold dat niet. Zoals respondent 2Y aangeeft: “Van die informele 

netwerken merk je weinig, als je daar zelf niet in zit.” Hierdoor ontbrak in Zijpe vertrouwen tussen 

omwonenden en de initiatiefnemer. Daarnaast leidde het tot minder mogelijkheden om naast formele 

regels ook op informele wijze informatie te verstrekken of te communiceren met omwonenden, wat 

vooral de percepties van tegenstanders zeer negatief beïnvloedde.   

Ook heeft (de omgang met) de institutionele inrichting effect op gemeenschapskenmerken. Zo dragen 

informatieregels met veel ruimte voor informele communicatie bij aan een groter vertrouwen onder de 

omwonenden, grotere wederkerigheid, een betere reputatie en een betere samenwerking tussen de 

partijen. Daarnaast komt uit de resultaten naar voren dat gemeenschapskenmerken ook direct van 

invloed zijn op de percepties en (inter)acties van omwonenden. Wanneer een hechte lokale gemeenschap 

de initiatiefnemers succes met windpark gunt en het indienen van bezwaar als ‘not done’ wordt 

beschouwd, zoals in Aalten, zijn de percepties van omwonenden positiever en zijn ze minder geneigd over 

te gaan tot acties als het indienen van bezwaar dan wanneer deze factoren afwezig zijn, zoals in Zijpe.  

Naast de institutionele inrichting van de windenergieprojecten en gemeenschapskenmerken hebben ook 

nog andere factoren invloed op de percepties en (inter)acties van omwonenden. Eén daarvan is persoons-

kenmerken van omwonenden. Zo is de manier waarop tegen het platteland en landschap aangekeken 

wordt zeer persoonlijk. Sommige respondenten zijn van mening dat het open landschap behouden moet 

blijven, terwijl anderen vinden dat agrarische gronden goed benut kunnen worden voor de opwekking van 

windenergie. Factoren als eerdere woonomgeving en ervaringen met en interesse in windenergieprojec-

ten spelen daarin mee. In beide casussen suggereren een aantal respondenten dat omwonenden die oor-

spronkelijk afkomstig zijn uit de stad (de zogenaamde ‘import’) een meer idyllisch beeld van het platte-

land hebben, vaker bezwaar maken en negatiever tegenover windparken staan dan respondenten die in 

de omgeving zijn opgegroeid. Ook passie voor windenergie, die kan leiden tot het ontwikkelen van een 

windinitiatief, en de mate waarin omwonenden op andere locaties al windparken hebben gezien en daar 

een opvatting over gevormd hebben, is persoonsgebonden. Daarnaast is het overgaan tot acties, zoals in-
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dienen van bezwaar, ook afhankelijk van de beschikbare tijd van omwonenden. Respondent 2U geeft aan: 

“Als je je sterk wil maken en iets tegen wil houden, dan is dat bijna een dagtaak.” Bovendien zorgt variatie 

in de afstand van de afzonderlijke omwonenden tot windturbines voor verschil in percepties en 

(inter)acties. Zo hebben Zijpse respondenten die op minder dan 500 meter afstand van windpark Burger-

vlotbrug wonen een negatievere perceptie dan zij die verderaf woonachtig zijn.  

Samenhangend met de persoonskenmerken hebben ook financiële eigenbelangen van omwonenden 

effect op hun percepties en (inter)acties. Zo ervaart respondent 2U geen visuele of geluidsoverlast en 

heeft hij een positieve perceptie van windpark Burgervlotbrug, mede door zelf eigenaar te zijn van een 

solitaire molen. Zelf geeft hij aan: “Als je er geen aandeel in hebt, dan ervaar je dat anders dan als je 

eigenaar of een initiatiefnemer bent.” De omwonende initiatiefnemers van windpark Hagenwind, 

waaronder respondent ID,  beamen dat: “Ik kan me voorstellen dat als je er niet financieel bij betrokken 

bent, dat je er dan anders tegenaan kijkt. Zo is het gewoon.” Ook Respondent 2V geeft aan dat zijn eigen-

belang zijn acties heeft beïnvloed, namelijk het niet langer bezwaar maken tegen het windpark na het 

aangaan van een financiële overeenkomst: “omdat we op een gegeven moment die deal hadden met het 

park [voor het recht van overpad, MH], dan ben je niet meer tegen.”  

Een ander effect op percepties komt voort uit de context waarin de windenergieprojecten zich afspeel-

den. In Zijpe waren al diverse procedures voor windparken of solitaire turbines doorlopen. Omwonenden 

hadden negatieve ervaringen opgedaan met eerdere institutionele inrichtingen van windenergieprojec-

ten, waarvan ‘Grote Sloot 158’ een belangrijk voorbeeld is. De aankondiging van de plannen voor wind-

park Burgervlotbrug wekte bij omwonenden dan ook wantrouwen op. Respondent 2X geeft aan: “Daar is 

zo verschrikkelijk veel om te doen geweest, en dat is nu nog zo […], dat nemen ze allemaal wel mee.” 

Daardoor droeg de context bij aan een onbetrouwbare reputatie van partijen als de gemeente Zijpe en 

Kennemerwind, wat de negatieve percepties en (inter)acties van omwonenden versterkte. In Aalten 

hadden omwonenden daarentegen nog geen ervaring met windenergieprojecten. Bovendien hadden de 

betrokken partijen een betrouwbare reputatie, wat resulteerde in een veelal neutrale houding.   

Ook blijkt uit de resultaten dat de ontwikkeling van percepties niet ophoudt na de realisatie van wind-

energieprojecten. Het is een dynamisch proces, wat blijkt uit het effect van ‘nazorg’ voor omwonenden 

door de initiatiefnemers na de bouw van een windpark. In het geval van Hagenwind geven de omwonen-

de respondenten aan dat ze bij vragen of zorgen nog altijd terecht kunnen bij de initiatiefnemers. Die 

tonen zich ook geïnteresseerd in hun opvatting, waardoor omwonenden zich serieus genomen voelen. 

Daarnaast bieden initiatiefnemers soms de mogelijkheid een windmolen te beklimmen, wat gewaardeerd 

wordt. Omgekeerd blijven omwonenden benieuwd naar de exploitatie van Hagenwind. De positieve 

spiraal van wederkerigheid, reputatie en vertrouwen (Ostrom, 1998), die is ingezet door de gemeen-

schapskenmerken en (de omgang met) de institutionele inrichting van het project, blijft door nazorg 

bestaan. In Zijpe is echter sprake van een negatieve spiraal. Ook na de opening van windpark Burger-

vlotbrug voelt een aantal respondenten zich niet serieus genomen, bijvoorbeeld over geluidsoverlast. 

Respondent 2V geeft aan: “Ik zeg spreek nog wel eens met die mannen. […] Ik zeg, die moeten jullie 

minder laten draaien, want dan heb je minder geluidsoverlast. […] En dan zeggen ze, hij draait langzamer, 

goed, dan kijk ik en dan draait die niet langzamer. Ze zeggen dat alleen.” 

 

7.4 Procesverloop van windenergieprojecten 

Deze paragraaf gaat in op de empirische bevindingen over de invloed van percepties en (inter)acties van 

omwonenden op het procesverloop van de twee windenergieprojecten in Aalten en Zijpe. Daarmee wordt 
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antwoord gegeven op de vraag: In welke mate hebben de percepties en (inter)acties van omwonenden 

effect op het procesverloop van de windenergieprojecten?   

De percepties en (inter)acties van omwonenden hebben een sterk effect op het procesverloop van wind-

energieprojecten. Negatieve percepties over het project kunnen acties als het indienen van bezwaar of 

protesteren als gevolg hebben, zoals in Zijpe. Vervolgens leveren de lange termijnen voor reacties op be-

zwaarschriften en procedures voor beroepen bij de Raad van State flinke vertraging van het proces op.  

Ondanks de positieve percepties van respondenten in dit onderzoek gold hetzelfde voor windpark 

Hagenwind. Daar ging daar voornamelijk SNMA bezwaar- en beroepprocedures aan die het procesverloop 

belemmerden. Een negatieve uitspraak van de RvS legde het proces zelf geheel stil. Weerstand onder 

omwonenden kan ook zorgen voor politieke verdeeldheid in een gemeente of provincie. Dat kan 

onzekerheid voor zowel initiatiefnemers als omwonenden over de voortzetting van een windenergie-

project als resultaat hebben. Politieke verdeeldheid kan bovendien aanhouden na realisatie van het 

windpark en daardoor nieuwe initiatieven in de weg staan, wat in Zijpe het geval is met windpark Jan van 

Kempen. Respondent 2U: “door de commotie die daar ontstaan is, is voor een park aan de zuidzijde van 

Burgervlotbrug, de procedure helemaal in het slop geraakt.”  

In de casussen hebben de meer neutrale of positieve percepties van omwonenden over windenergie-

projecten niet tot uitgesproken acties geleid. Zo waren de omwonende respondenten van Hagenwind 

zeer geïnteresseerd in de bouw, maar bleven ze op de achtergrond bij inspraakmomenten of informatie-

avonden. De acties of afwezigheid daarvan, hadden daardoor geen belemmerende, maar ook geen 

faciliterende invloed op het procesverloop. 

Behalve de percepties en (inter)acties van omwonenden zijn nog andere factoren van invloed op het 

procesverloop van windenergieprojecten. Zo is het subsidiebeleid van belang voor exploitanten en inves-

teerders in de afweging een project wel of niet door te zetten. Ook de houding van verschillende over-

heden, zoals provincies en gemeenten, heeft een rol in het procesverloop. De mate waarin zij het beleid 

op orde hebben en faciliterend handelen, bijvoorbeeld in vergunningprocedures, is van grote invloed. 

Respondent 2U stelt dat politieke beslissingen over windenergieprojecten vaak vooruitgeschoven worden:  

“daar lopen ze [bestuurders, MH] dan toch voor weg.” Daarnaast kunnen politieke veranderingen 

plaatsvinden gedurende het realisatieproces van een windpark, zoals veranderde politieke verhoudingen 

na verkiezingen. In Aalten was sprake van een gemeentelijke fusie. Respondent IE: “een verandering van 

ambtenaren en bestuurders en dat soort dingen allemaal. Ontzettend lastig is dat.” 

 

7.5  Conclusie 

De institutionele inrichtingen van de twee bestudeerde windenergieprojecten in Zijpe en Aalten komen 

op een aantal punten overeen, zoals de formele regels van publicaties en vergunningverlening. De wijze 

waarop met de institutionele inrichting is omgegaan verschilt echter. Zo is in Aalten veel informatie ver-

strekt en op informele wijze met omwonenden gecommuniceerd, in tegenstelling tot windenergieproject 

Burgervlotbrug. Ook de percepties en (inter)acties van de omwonenden in de casussen verschillen. De 

respondenten van windpark Hagenwind hebben een positieve, voornamelijk conditional support, percep-

tie. Daaruit vloeiden voor de omwonenden zonder belang nauwelijks acties voort. De omwonende initia-

tiefnemers ontwikkelden het windpark, waarvoor ze acties als het benaderen van omwonenden onder-

namen. In Zijpe liggen de percepties van omwonenden meer uiteen. Waar een aantal respondenten posi-

tief staat tegenover het windpark, zijn anderen zeer negatief en hebben een contested wind perceptie. De 

eerste groep ondernam geen actie, de tweede wel, waaronder het organiseren van verzet onder 

omwonenden in stichting KPO en het indienen van bezwaren.  
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Uit de resultaten van het empirische onderzoek komt naar voren dat de institutionele inrichting van de 

windenergieprojecten in sterke mate van invloed is op de percepties en (inter)acties van omwonenden. 

Niet zozeer de formele regels die op dat gebied bestaan zijn van belang, maar vooral de omgang daarmee. 

Wanneer communicatie en informatieverstrekking naast via formele procedures ook op informele manier 

plaatsvinden, leidt dat bij omwonenden tot meer positievere percepties en (inter)acties. Ook de wijze 

waarop met de balans tussen kosten en opbrengsten van omwonenden wordt omgegaan heeft invloed op 

hun percepties en (inter)acties. Zo komt de negatieve contested wind perceptie van omwonende tegen-

standers in Zijpe gedeeltelijk voort uit de grote mate van overlast en het gevoel op te moeten draaien 

voor de kosten, terwijl de opbrengsten wegvloeien naar de initiatiefnemers. Gemeenschapskenmerken, 

zoals onderling vertrouwen en de binding tussen de gemeenschap en de initiatiefnemers zijn van invloed 

op (de omgang met) de institutionele inrichting. Initiatiefnemers van lokale afkomst zijn bijvoorbeeld 

beter in staat zicht te krijgen op zorgen of vragen van omwonenden en daar op in te spelen. Ook heeft de 

institutionele inrichting effect op gemeenschapskenmerken door wel of niet bij te dragen aan vertrouwen 

en betrouwbare reputaties van diverse partijen. Gemeenschapskenmerken zijn bovendien direct van 

invloed op de percepties en (inter)acties van omwonenden, zoals bij een gemeenschappelijk taboe op 

bezwaar maken het ondernemen van die actie veel minder waarschijnlijk is.  

Naast (de omgang met) de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken spelen nog andere 

factoren mee, zoals persoonskenmerken en de omgang met omwonenden na de uiteindelijke realisatie 

van een windpark. Vervolgens beïnvloeden negatieve percepties en (inter)acties van omwonenden het 

procesverloop van windenergieprojecten. Zo was het indienen van de vele bezwaren en het organiseren 

van verzet van sterk vertragende invloed op het realisatieproces van windpark Burgervlotbrug. Positieve 

percepties en (inter)acties van omwonenden blijken nauwelijks effect het hebben op het procesverloop.  
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8. Conclusie 

Aan de hand van de bevindingen uit het empirische onderzoek wordt in dit hoofdstuk antwoord gegeven 

op de deelvragen zoals geformuleerd in de introductie. De eerste drie deelvragen zijn gericht op bestaand 

beleid en literatuur. De vierde deelvraag focust op de methode van onderzoek en deelvraag vijf op de 

ontwikkeling van de bestudeerde windenergieprojecten. Vervolgens gaan deelvragen zes tot en met 

negen in op de empirische resultaten, waarbij een vergelijking tussen windpark Burgervlotbrug en 

windpark Hagenwind wordt gemaakt. Tot slot wordt de centrale vraagstelling beantwoord.  

 

 

8.1 Beantwoording van de deelvragen 

1. In hoeverre zijn in Nederland windenergieprojecten op land gerealiseerd en welke ontwikkelingen in 

beleid dragen bij aan de institutionele inrichting daarvan? 

De afgelopen jaren is veel beleid geformuleerd omtrent windenergie. Op Europees niveau zijn eisen 

gesteld aan lidstaten om de realisatie van duurzame energieprojecten te stimuleren. Zo wordt van 

Nederland verlangd in 2020 14% van de energie duurzaam op te wekken. Deze eisen zijn vervolgens in 

nationaal beleid vertaald, zoals het BLOW-akkoord, klimaatakkoorden en taakstellingen per provincie. 

Bovendien zijn geschikte gebieden voor uitvoering van projecten aangewezen en subsidieregelingen in 

werking gesteld. Daarnaast is veel wetgeving van toepassing op windenergieprojecten, onder andere over 

milieu, vergunningverlening en wijziging van bestemmingsplannen. Het beleid en de vastgelegde wet- en 

regelgeving zijn zeer omvangrijk en bepalen voornamelijk de formele kant van de institutionele inrichting 

van windenergieprojecten. Desondanks blijkt het behalen van de doelstellingen moeilijk: Hoewel tot 2008 

het windvermogen op land sterk is gegroeid, is de groei de laatste jaren gestagneerd. 

 

2. Wat is in de wetenschappelijke literatuur bekend over windenergieprojecten, hun realisatie en de 

percepties van windenergieprojecten? 

Bij de realisatie van windenergieprojecten zijn veel verschillende partijen betrokken, waaronder beleids-

makers op verschillende niveaus die randvoorwaarden stellen. Een initiatief voor de ontwikkeling van 

windparken kan onder andere genomen worden door agrariërs, energiemaatschappijen en coöperaties. 

Daarnaast zijn actoren als belangengroepen en investeerders betrokken. Een speciale groep wordt ge-

vormd door omwonenden, aangezien de nabijheid van een windmolenpark grote invloed heeft op hun 

leefomgeving, bijvoorbeeld door geluidsoverlast. Hun percepties en eventueel daaruit voortvloeiende 

(inter)acties hebben grote invloed op de uitkomsten van het proces. Naast het voorheen populaire 

NIMBY-effect worden percepties van omwonenden volgens de wetenschappelijke literatuur door een 

variatie aan factoren beïnvloed. Zo hebben visuele impact, geluidshinder en aspecten uit de institutionele 

inrichting, zoals participatie in besluitvorming en informatieverstrekking, effect op percepties van omwo-

nenden. Ook gemeenschapskenmerken, als onderling vertrouwen, zijn van invloed. Wolsink en Breukers 

(2010) deelden de percepties van windparken op basis van inzichten uit de Culturele Theorie in vier 

categorieën in: independent development, conditional support, unconditional support en contested wind.  

 

3. Wat is in de literatuur bekend over het Institutional Analysis and Development framework en welke 

aanknopingspunten biedt het voor de bestudering van windenergieprojecten? 

Aangezien de categorisatie van Wolsink en Breukers (2010) alleen te deterministisch en statisch is om 

variaties in percepties van windenergieprojecten te verklaren, is in hoofdstuk vier het Institutional 

Analysis and Development framework van Elinor Ostrom beschreven. Dit framework biedt wel de moge-

lijkheid dynamiek in percepties en (inter)acties te bestuderen. Bovendien geeft het inzicht in complexe 

situaties door een focus op onder andere gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting. Het 
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IAD onderscheidt een aantal variabelen, zoals de kern van het framework: de actiesituatie. Die wordt door 

drie externe variabelen beïnvloed: gemeenschapskenmerken, fysieke kenmerken van de omgeving en 

regels in gebruik. Verschillende regels bepalen hoe de actiesituatie eruit ziet. Zo geven informatieregels 

aan over welke informatie actoren beschikken en stellen keuzeregels welke acties ze kunnen onder-

nemen. Daarnaast stelt Ostrom dat door middel van investering in een positieve relatie tussen reputatie, 

vertrouwen en wederkerigheid tot meer samenwerking tussen partijen gekomen kan worden.  

 

4. Op welke manier kunnen de relaties tussen gemeenschapskenmerken, de institutionele inrichting van 

windenergieprojecten en de percepties en (inter)acties van omwonenden en het effect op het proces-

verloop onderzocht worden? 

Dit onderzoek is gericht op het verkennen van percepties van omwonenden en daaruit voortvloeiende 

(inter)acties, en het vinden van verklaringen daarvoor. Om de dynamiek en context van de windenergie-

projecten te bestuderen is een vergelijkende casestudie uitgevoerd. Op basis van strategische selectie, 

met als eis variatie in de onafhankelijke variabelen gemeenschapskenmerken en de institutionele 

inrichting, zijn windpark Hagenwind in Aalten en windpark Burgerbrug in Zijpe geselecteerd. Vervolgens is 

aan de hand van het IAD framework en de inzichten van Wolsink en Breukers (2010) over percepties van 

windenergieprojecten een conceptueel model geformuleerd. Na operationalisatie van de diverse 

variabelen zijn met zes omwonende respondenten per casus semigestructureerde interviews gehouden. 

Daarnaast zijn documenten verzameld, zoals bezwaarschriften en krantenartikelen. Door systematische 

analyse is daarmee een beeld gevormd van de ontwikkeling van de windparken en inzicht verkregen in de 

variabelen en hun onderlinge relaties, zoals percepties van omwonenden. 

 

5. Hoe kan de actiesituatie van de windenergieprojecten in Aalten en Zijpe worden beschreven?  

Windpark Hagenwind in Aalten is geïnitieerd door elf lokale agrariërs. Bij het tweede project, Burgervlot-

brug in Zijpe, was de coöperatie Kennemerwind initiatiefnemer. In beide gevallen hebben verschillende 

partijen, zoals omwonenden en belangengroepen, bezwaar en beroep aangetekend en is tot aan de Raad 

van State geprocedeerd om tot de bouw van de windparken over te kunnen gaan. In Aalten was, naast 

een relatief klein aantal omwonenden, de voornaamste weerstand afkomstig van Stichting Natuur en 

Milieu Aalten. In Zijpe was daarentegen een grote groep omwonenden tegen de komst van het windpark, 

wat georganiseerd is in stichting Kritisch Platform Ontwikkeling windenergie de Zijpe. Ook verschilde de 

manier waarop met omwonenden is omgegaan. Zo lichtten de initiatiefnemers van Hagenwind in een 

vroeg stadium de omwonenden op informele wijze in over de plannen. Daarnaast is een MER opgesteld, 

zijn formele procedures gevolgd voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en zijn tussentijds 

informatieavonden georganiseerd. Ook was er ruimte voor informeel contact. In Zijpe zijn omwonenden 

ook al vroeg geïnformeerd over de plannen voor het windpark. In latere stadia bleef communicatie echter 

uit. Formele beroep- en bezwaarprocedures in het vergunningentraject volgden, informele informatie-

voorziening en dialoog echter niet. Intussen groeide de weerstand bij omwonenden. Dat leidde tot de 

oprichting van stichting KPO, die het verzet organiseerde en zich namens een groot aantal omwonenden 

bezighield met de formele bezwaarprocedures.  

 

6. Hoe kunnen de institutionele inrichting en gemeenschapskenmerken van de windenergieprojecten in 

Aalten en Zijpe worden omschreven?  

De gemeenschapskenmerken in Zijpe verschillen van die in Aalten. Waar in het tweede geval sprake is van 

een hecht saamhorigheidsgevoel, een grote gunfactor richting initiatiefnemers en een sterke onderlinge 

band, is daarover verdeeldheid onder Zijpse respondenten. Ook de achtergrond van de omwonenden en 
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initiatiefnemers uit Aalten en Zijpe varieert. De gemeenschap in Aalten bestaat voornamelijk uit oorspron-

kelijke bewoners van boerenafkomst, terwijl bewoners van Zijpe voor een groot deel afkomstig zijn uit 

andere steden of gebieden. Daarnaast lopen de opvattingen over het maken van bezwaar uiteen, wat 

voor Aaltense omwonenden taboe is, in tegenstelling tot omwonenden van windpark Burgervlotbrug.  

De institutionele inrichtingen van beide windenergieprojecten komen formeel gezien grotendeels 

overeen. Zowel windpark Hagenwind als Burgervlotbrug moest voldoen aan dezelfde nationale wet- en 

regelgeving en procedures. Zo zijn beide windparken getoetst aan milieuwetgeving, de benodigde 

vergunningen verleend en bezwaar- en beroepsprocedures gevolgd. Daarnaast is echter nog enige vrije 

ruimte, waar in beide projecten op een andere wijze mee om is gegaan. Waar in Zijpe de communicatie 

en informatieverstrekking voornamelijk via de formele procedures ging, is in Aalten de ruimte door initia-

tiefnemers gebruikt om ook informeel met omwonenden in contact te treden en de dialoog met 

tegenstanders aan te gaan. Bovendien is een MER opgesteld om betrokkenen verder te informeren over 

mogelijke effecten van het windpark, wat in Zijpe uit bleef. Ook de wijze waarop met payoffregels is 

omgegaan verschilde. Ondanks dat geen wet- en regelgeving bestaat over het verstrekken van 

vergoedingen aan omwonenden of financiële participatie, kozen initiatiefnemers in Zijpe ervoor na 

realisatie van de windturbines obligatieleningen uit te geven. Voor omwonenden van windpark 

Hagenwind was het, behalve voor initiatiefnemers, niet mogelijk mee te delen in de opbrengsten. 

Desondanks ervaren de respondenten in Aalten wel een balans in hun kosten en opbrengsten, terwijl in 

Zijpe de respondenten die actief waren in KPO een grote onbalans waarnemen.  

 

7. Welke percepties hebben omwonenden van de twee windenergieprojecten en welke (inter)acties vloeien 

daaruit voort?  

De respondenten van Hagenwind in Aalten zijn zowel lokale initiatiefnemers die financieel participeren in 

het windenergieproject als personen die er geen financieel belang in hebben. Allen staan positief tegen-

over het windpark en ondervinden nauwelijks overlast, zoals visuele hinder. Hun kosten en opbrengsten 

zijn met elkaar in balans, wat volgens niet financieel belanghebbende omwonenden mede beïnvloed 

wordt door het feit dat de initiatiefnemers zelf ook in de nabijheid van de windturbines wonen. Daardoor 

zadelen ze niet alleen anderen met de lasten op, maar ook zichzelf. Bovendien stellen de respondenten 

veel waarde te hechten aan goede informatieverstrekking, ook op informele wijze, naast de afwikkeling 

van de formele procedures. Deelname in de besluitvorming en financiële participatie van omwonenden 

achten ze onnodig. De niet initiatiefnemende omwonenden hebben vooral een unconditional support 

perceptie, aangevuld met aspecten van conditional support. Zij stellen dat een groter aantal windenergie-

projecten gerealiseerd kan worden met meer sturing van hogere overheden. Uit hun percepties vloeiden 

geen (inter)acties voort, behalve het tonen van interesse de bouw van de turbines. Overeenkomstig met 

hun rol in het project, overheersen bij de initiatiefnemende omwonenden de independent development 

en conditional support percepties. Ze ondernamen gezamenlijk acties om het windpark te realiseren, zoals 

het informeren van omwonenden en zoeken van medewerking bij de gemeente.  

De percepties van respondenten van windpark Burgervlotbrug lopen uiteen. Sommigen ervaren geen 

overlast ervaren en achten de verhouding tussen hun kosten en opbrengsten in balans. Anderen hebben 

wel (im)materiële kosten, zoals geluidsoverlast, waardoor ze hun baten en lasten niet in evenwicht zien. 

Ook verschillen de onderlinge percepties van financiële participatie en deelname in de besluitvorming. De 

omwonende tegenstanders stellen dat weerstand niet kan worden weggenomen door financiële 

participatie, in tegenstelling tot andere omwonenden die vermoeden dat dat wel mogelijk is. Daarnaast 

stellen de tegenstanders dat betrokkenen mee dienen te beslissen, hoewel andere respondenten dat niet 

vinden. Onder de omwonenden bestaat overeenstemming over het feit dat informatieverstrekking van 
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groot belang is, ook informeel. De negatief gestemde omwonenden hebben voornamelijk een negatieve 

contested wind perceptie. Daaruit vloeiden verschillende (inter)acties voort, zoals het indienen van 

bezwaren en beroepen tegen de plannen, organiseren van het verzet in KPO en protesteren bij het 

gemeentehuis. De andere omwonenden zijn gematigd positief en hebben een combinatie van de overige 

perceptiecategorieën: conditional support, unconditional support en independent development. Uit hun 

percepties kwamen geen acties voort.  

 

8. In hoeverre zijn de institutionele inrichting van de windenergieprojecten en gemeenschapskenmerken 

van invloed op de percepties en (inter)acties van omwonenden?  

De institutionele inrichting van windenergieprojecten beïnvloedt in sterke mate de percepties en 

(inter)acties van omwonenden. Daarbij is niet zozeer de afwikkeling van formele procedures van belang, 

maar de wijze waarop wordt omgegaan met de ruimte die overblijft. Informeel communiceren met en in-

formeren van omwonenden, serieus aandacht besteden aan hun zorgen en in dialoog blijven met zowel 

voor- als tegenstanders zijn invloedrijke factoren. Ook de verhouding tussen kosten en opbrengsten heeft 

een sterk effect op de percepties en (inter)acties van omwonenden. Waar deze als uit balans wordt 

ervaren, is de kans op negatieve percepties en daaruit voortvloeiende (inter)acties ten opzichte van het 

windenergieproject groot. Financiële participatie kan daar, mits in een vroeg stadium aangeboden en 

zonder naar omkoping te rieken, voor sommige omwonenden meer evenwicht in brengen.  

Gemeenschapskenmerken, zoals onderling vertrouwen en de binding tussen de gemeenschap en initia-

tiefnemers, hebben effect op de wijze waarop wordt omgegaan met de institutionele inrichting en 

daarmee op de percepties en (inter)acties van omwonenden. Lokale initiatiefnemers hebben bijvoorbeeld 

meer zicht op wat er lokaal speelt en beschikken over meer mogelijkheden daar direct op in te spelen, 

bijvoorbeeld door informele informatieverstrekking. Ook draagt de wijze waarop met de institutionele 

inrichting wordt omgegaan bij aan de gemeenschapskenmerken, zoals een (on)betrouwbare reputatie. 

Daarnaast zijn kenmerken van de gemeenschap direct van invloed op de percepties en (inter)acties van 

omwonenden. Zo belemmeren of faciliteren normen die een gemeenschap stelt aan het indienen van 

bezwaar de acties die op dat gebied ondernomen worden.  

Naast aspecten uit de institutionele inrichting zijn nog andere factoren van invloed op de percepties en 

(inter)acties van omwonenden. Allereerst kunnen persoonskenmerken, waaronder interesse in wind-

energieprojecten, eerdere woonomgeving en beschikbare tijd, hun perceptie positief of negatief beïnvloe-

den en ervoor zorgen dat ze wel of geen specifieke acties ondernemen. Ook verschillen in financiële 

eigenbelangen, zoals betrokkenheid bij het windenergieproject (of andere windmolens) spelen een rol in 

de verklaring van variatie in percepties en (inter)acties. Een derde invloedrijke factor is de context waarin 

een windenergieproject ontwikkeld is. Zo kunnen eerdere negatieve ervaringen leiden tot onder andere 

wantrouwen en het indienen van bezwaar. Tot slot blijkt dat de ontwikkeling van percepties een dyna-

misch proces is, dat niet stopt na de bouw van de windmolens. Nazorg, zoals het beantwoorden van 

vragen, kan percepties van een windenergieproject zowel positief als negatief versterken.  

In alle factoren die van invloed zijn op de percepties en (inter)acties van omwonenden staat vertrouwen 

centraal. Hoe minder vertrouwen omwonenden in andere betrokken partijen hebben, bijvoorbeeld door 

het ontbreken van informatie of informele communicatie, hoe groter de kans is op het ontstaan van 

negatieve contested wind percepties. Daaruit kunnen vervolgens (inter)acties uit voortvloeien, zoals het 

indienen van bezwaarschriften en protesteren. Daarentegen leidt meer onderling vertrouwen, bijvoor-

beeld door binding tussen gemeenschap en initiatiefnemers en een positieve omgang met de institu-



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 75 

tionele inrichting tot meer wederkerig gedrag, betrouwbare reputaties en positievere percepties. 

Daardoor kan tot meer samenwerking gekomen worden en blijven negatieve (inter)acties vaker uit.  

 

9. In welke mate hebben de percepties en (inter)acties van omwonenden effect op het procesverloop van 

de windenergieprojecten?   

De percepties en (inter)acties van omwonenden zijn van grote invloed op het procesverloop van wind-

energieprojecten. Negatieve contested wind percepties van een windpark kunnen (inter)acties als het in-

dienen van bezwaar of protesteren tot gevolg hebben, zoals in Zijpe het geval was, en het proces sterk 

belemmeren. Bovendien zorgen deze percepties mogelijk voor politieke verdeeldheid en kunnen beslis-

singen over vergunningverlening vooruit geschoven worden, met verdere vertraging van het proces als 

gevolg. Meer positieve of neutrale percepties van windenergieprojecten leiden doorgaans echter niet tot 

uitgesproken acties, en hebben daardoor geen belemmerende, maar ook geen faciliterende invloed op 

het procesverloop van windenergieprojecten. Daarnaast kunnen nog andere factoren, zoals het nationale 

subsidiebeleid, de houding van lokale overheden en politieke veranderingen, het procesverloop 

bemoeilijken of vereenvoudigen.  

 

8.2 Beantwoording van de centrale vraagstelling 

In deze paragraaf wordt een antwoord geformuleerd op de vraagstelling die in dit onderzoek centraal 

staat: In welke mate beïnvloeden gemeenschapskenmerken en de institutionele inrichting van wind-

energieprojecten de percepties en (inter)acties van omwonenden en draagt het bij aan het procesverloop 

ervan? 

In windenergieprojecten is veel vastgelegd in formele regels. Zo dienen verschillende vergunningen aan-

gevraagd te worden en zijn er uitgebreide beroeps- en bezwaarprocedures. De percepties en (inter)acties 

van omwonenden worden echter in grote mate bepaald door de manier waarop er met de overgebleven 

ruimte van de institutionele inrichting wordt omgegaan. Het slechts aan formele procedures houden 

zonder gebruik te maken van de vrijheid ook op informele wijze met omwonenden te communiceren en 

informatie te delen, heeft een negatieve invloed op de percepties en (inter)acties van omwonenden. Door 

de dialoog wel aan te gaan, vrijwillige keuzes te maken als het uitvoeren van een MER en informeel 

contact te hebben met omwonenden, zijn initiatiefnemers beter in staat aan te voelen wat er leeft en kan 

een vertrouwensband worden opgebouwd. Ook de balans tussen kosten en opbrengsten en de 

totstandkoming daarvan is van belang. Wanneer omwonenden het gevoel hebben dat zij de lasten 

moeten dragen, zoals geluidshinder, terwijl de initiatiefnemers die elders wonen de opbrengsten verkrij-

gen en hun zorgen niet serieus nemen, beïnvloedt dat hun percepties en (inter)acties op zeer negatieve 

wijze. Eventueel kan het aanbieden van financiële participatie voor sommigen meer evenwicht brengen in 

hun kosten en opbrengsten, mits dat op een vroeg moment gebeurd en niet de suggestie van omkoping 

wekt. Ook zijn gemeenschapskenmerken van invloed op de percepties en (inter)acties van omwonenden. 

Zo kunnen normen over het indienen van bezwaar leiden tot positieve of negatieve percepties van 

omwonenden en wel of geen acties tot gevolg hebben.  

Gemeenschapskenmerken zijn echter niet alleen van invloed op de percepties en (inter)acties van 

omwonenden, maar ook op (de omgang met) de institutionele inrichting. Onderling vertrouwen en 

binding met de gemeenschap levert lokale initiatiefnemers toegang tot een sociaal netwerk en meer 

mogelijkheden voor informele communicatie met omwonenden op. Ze kunnen beter inspelen op de loka-

le situatie door de institutionele inrichting daar op aan te passen. Daarentegen staan omwonenden meer 

wantrouwend tegenover initiatiefnemers die afkomstig zijn van buiten de gemeenschap, zeker wanneer 
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zij ten koste van anderen profiteren van financiële opbrengsten. Deze initiatiefnemers dienen op een 

andere wijze vorm te geven aan de institutionele inrichting om het vertrouwen van de omwonenden te 

winnen, bijvoorbeeld door veel aandacht te besteden aan hun zorgen of hen te laten participeren in de 

besluitvorming. De wijze waarop met de institutionele inrichting wordt omgegaan heeft bovendien effect 

op gemeenschapskenmerken, zoals vertrouwen. Wanneer omwonenden initiatiefnemers meer betrouw-

baar achten, bijvoorbeeld door informele communicatie, kunnen ze een goede reputatie ontwikkelen, kan 

onderling vertrouwen en wederkerig gedrag ontstaan en kan tot meer samenwerking worden gekomen.  

Naast (de omgang met) de institutionele inrichting van windenergieprojecten en gemeenschaps-

kenmerken zijn ook andere factoren van invloed op percepties en (inter)acties van omwonenden. Daarin 

staat eveneens het ontwikkelen van vertrouwen tussen partijen, betrouwbare reputaties en wederkerig 

gedrag centraal. Zo spelen financiële eigenbelangen en persoonskenmerken, zoals eerdere woon-

omgeving een rol. Ook de context waarin een windpark ontwikkeld is heeft effect op de ontwikkeling van 

vertrouwen bij omwonenden, aangezien eerder ervaringen dat kunnen faciliteren of belemmeren. Tot 

slot blijkt dat de nazorg voor omwonenden na realisatie van een windpark hun percepties en (inter)acties 

beïnvloeden. Daaruit blijkt de ontwikkeling ervan een dynamisch proces is en van belang kan zijn in 

toekomstige windenergieprojecten.   

Bovendien kan uit dit onderzoek geconcludeerd worden dat negatieve contested wind percepties en de 

daaruit voortvloeiende acties van omwonenden het procesverloop in sterke mate kunnen belemmeren, 

bijvoorbeeld door het indienen van bezwaarschriften. Het tegenovergestelde effect is echter niet 

gevonden. Positieve percepties van omwonenden leiden doorgaans namelijk niet tot uitgesproken acties 

en versnellen het proces daardoor niet.  
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9. Discussie 

In dit hoofdstuk worden aanbevelingen beschreven die volgen uit dit onderzoek. Daarnaast worden de 

theoretische implicaties besproken, beperkingen van de studie gepresenteerd en richtingen voor 

toekomstig onderzoek aangewezen.  

 

9.1 Aanbevelingen 

Voortkomend uit de bevindingen van dit onderzoek kan een aantal aanbevelingen worden gedaan om het 

realisatieproces van windenergieprojecten in de toekomst succesvoller te laten verlopen:  

1. Informatie: Omwonenden dienen zo vroeg mogelijk geïnformeerd te worden over het wind-

energieproject, het liefst door de (lokale) initiatiefnemer om de motivatie achter de ontwikkeling 

van het windpark op die specifieke locatie uit te leggen. Gedurende het hele procesverloop is het 

van groot belang naast informatieverstrekking via de formele procedures, zoals publicaties van 

vergunningaanvragen in een lokale krant en in de afhandeling van bezwaren en beroepen, 

omwonenden ook op informele wijze van informatie te voorzien. Daarbij kan gedacht worden 

aan beantwoording van vragen van een ongeruste omwonende of het maken van een praatje 

met een geïnteresseerde omwonende. Voor lokale initiatiefnemers is dat eenvoudiger te bewerk-

stelligen dan voor partijen die niet uit de gemeenschap afkomstig zijn. Zij zullen dan ook meer 

moeite moeten doen om contact te krijgen met de gemeenschap en informele communicatie en 

informatieverstrekking mogelijk te maken. Zo kunnen ze in de lokale gemeenschap zoeken naar 

personen die geïnteresseerd zijn in het project en anderen daarover zouden willen inlichten. 

Wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van een plan, zoals gemeente en 

provincie, kan het bovendien nuttig zijn onderling af te spreken wie wanneer verantwoordelijk is 

voor welke informatie en communicatie.  

2. Aandacht: Omwonenden verwachten dat hun zorgen serieus worden genomen en willen 

antwoorden op hun vragen. Aandacht voor percepties van omwonenden dient verder te gaan 

dan zorg dragen voor een rechtvaardig formeel procesverloop. Voortdurend in dialoog zijn met 

omwonenden, of ze nu voor- of tegenstander zijn, met wederzijds begrip voor elkaars percepties 

is van belang. Vooral voor initiatiefnemers die niet afkomstig zijn uit de gemeenschap is het 

belangrijk dat te beseffen, aangezien zij zich niet in dezelfde sociale netwerken als omwonenden 

bevinden. Ze hebben minder zicht op de lokale situatie en kunnen daar minder direct op inspelen 

dan lokale initiatiefnemers. Bovendien moet het gebruik van irrelevante of incorrecte argu-

menten tijdens discussies, zoals de stellingname dat verzettende omwonenden geen verstand 

van zaken hebben, voorkomen worden. Het gaat namelijk voorbij aan hun percepties en werkt 

mogelijk de vorming van twee kampen met tegengestelde visies in de hand. Daarnaast is het van 

belang te realiseren dat de ontwikkeling van percepties van windenergieprojecten niet stopt na 

de bouw van turbines. Daarom dient ook daarna nog aandacht te zijn voor omwonenden, 

bijvoorbeeld door hun vragen te blijven beantwoorden, de zogenaamde ‘nazorg’.  

3. Evenwicht in kosten en opbrengsten: Wanneer omwonenden het gevoel hebben de lasten, 

bijvoorbeeld visuele hinder, te moeten dragen terwijl initiatiefnemers slechts profiteren van de 

lusten, zoals financiële opbrengsten, kan hun ongenoegen ten opzichte van een windenergie-

project groeien en wantrouwen gekweekt worden. Initiatiefnemers kunnen inspelen op deze 

percepties van omwonenden, bijvoorbeeld door financiële participatie aan te bieden. Dat kan 

negatieve percepties verminderen, hoewel waarschijnlijk niet voor iedereen. Overigens is de 

manier waarop het aangeboden wordt ook van belang, namelijk op een vroeg moment en zonder 

de suggestie van omkoping te wekken.   
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4. Vertrouwen: Het uitgangspunt onderliggend aan elk van de voorgaande drie aanbevelingen is het 

creëren van vertrouwen in het windenergieproject. Zo moet betrouwbare informatie worden 

verstrekt aan omwonenden, zonder dat belangrijke details achtergehouden worden. Door 

aandacht te hebben voor de percepties van omwonenden, evenwicht te bereiken in de kosten en 

opbrengsten en volledige en correcte informatie te verstrekken kan een initiatiefnemer een 

betrouwbare reputatie ontwikkelen, het vertrouwen van omwonenden in het windenergieproject 

groeien en wederkerig gedrag ontstaan. Daardoor kan tot meer samenwerking worden gekomen, 

in plaats van tegenwerking.   

Het verkrijgen van vertrouwen heeft tijd nodig. Initieel wantrouwen van omwonenden tegenover 

windenergieprojecten is door de grote invloed op hun leefomgeving zeer waarschijnlijk. Dat dient 

door de initiatiefnemers onderkend te worden, evenals dat het tijd kost het in vertrouwen om te 

zetten. Bovendien is het van belang te beseffen dat bestaand onderling vertrouwen tussen 

(lokale) initiatiefnemers en de gemeenschap varieert.  

5. Variatie: Geen enkel windenergieproject en de context waarin ze ontwikkeld worden is hetzelfde. 

Aspecten als bestaand provinciaal en gemeentelijk beleid, gemeenschapskenmerken en eerdere 

ervaringen met windenergieprojecten kunnen sterk variëren. Initiatiefnemers dienen in een 

vroeg stadium de lokale en politieke context te begrijpen en zich bewust te zijn van de aanwezige 

percepties van omwonenden. Factoren als ervaringen uit het verleden kunnen mogelijk wan-

trouwen opwekken. Door bijvoorbeeld te spreken met een aantal betrokkenen, omwonenden of 

sleutelpersonen uit de lokale gemeenschap kunnen initiatiefnemers een beeld vormen van de 

specifieke situatie en aan de hand daarvan een gepaste omgang met de institutionele inrichting 

bepalen.   

Geduld: Initiatiefnemers dienen zich niet langer te laten leiden door de ambitie zo snel en zo veel 

mogelijk windenergieprojecten te realiseren, maar zo goed mogelijk. De wens om de benodigde 

formele procedures snel te doorlopen, staat vaak voorop in het realisatieproces. Daarbij rijst 

echter het gevaar dat zij (en eventueel beleidsmakers) verblind worden door haast en bij 

omwonenden gevoelens van onzorgvuldigheid, miskenning van hun percepties en onvolledigheid 

opspelen. Zo is het opstellen van een MER niet verplicht, maar kan het wel bijdragen aan 

vertrouwen en een positievere perceptie van omwonenden. Naast het correct doorlopen van alle 

formele processtappen ook informeel met omwonenden in dialoog te gaan kan negatieve 

percepties en (inter)acties van omwonenden voorkomen. Hoewel het snel bij de finish willen zijn 

lonkt en een betreffend windpark binnen korte tijd gerealiseerd kan worden, is het waarschijnlijk 

dat door de nasleep ervan toekomstige plannen voor windenergieprojecten worden belemmerd 

door wantrouwen en meer negatieve percepties en (inter)acties van omwonenden.  

In dit opzicht kan een kritische kanttekening worden geplaatst bij de huidige crisis- en herstelwet 

en de rijkscoördinatieregeling. Hoewel deze bedoeld zijn voor een versneld realisatieproces, kan 

het op lange termijn negatieve percepties en (inter)acties van omwonenden opleveren, wanneer 

in deze institutionele inrichting het gevoel overheerst dat ten koste van hen stappen worden 

overgeslagen.  

 

9.2 Theoretische implicaties 

Dit onderzoek ondersteunt verschillende bevindingen van andere studies naar windenergieprojecten. Zo 

draagt dit onderzoek bij aan de wetenschappelijke literatuur door evenals de studies van Wolsink en 

Breukers (2010) en Jobert et al. (2007) te concluderen dat (de omgang met) de institutionele inrichting 
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van windenergieprojecten van grote invloed is op percepties en (inter)acties van actoren. Daarnaast blijkt 

dat openheid, erkenning van percepties, informatieverstrekking en dialoog daaraan kunnen bijdragen, 

zoals ook andere onderzoeken stellen  (Gross, 2007; Jobert et al., 2007; Krohn & Damborg, 1999). Ook de 

conclusie van Gross (2007), dat percepties van oneerlijkheid, bijvoorbeeld door een onevenwichtige 

balans tussen kosten en opbrengsten, kunnen uitmonden in weerstand en beschadigd vertrouwen, wordt 

ook door dit onderzoek ondersteund. Bovendien onderschrijft dit onderzoek het feit dat initiatiefnemers 

die van buiten de gemeenschap afkomstig zijn op meer tegenstand stuiten dan lokale initiatiefnemers, 

één van de bevindingen van Wüstenhagen et al. (2007). 

Ook wijst dit onderzoek op het belang van gemeenschapskenmerken, zoals Walker et al. (2010). Zij stellen 

dat in gemeenschappen waar het vertrouwen onderling en in initiatiefnemende partijen al groot is, de 

percepties van omwonenden positiever zijn. Het creëren van vertrouwen is ook onderliggend aan de 

voorgaande aspecten, in overeenstemming met de conclusies van Ostrom (1998) en Crouch (1993), en 

draagt bij aan samenwerking en een positieve perceptie van windenergieprojecten.  

Tevens suggereert dit onderzoek, net als de studie van Van den Berg et al. (2008) dat het hebben van 

economisch voordeel de percepties en (inter)acties van omwonenden ten opzichte van windenergie-

projecten kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door het ervaren van minder hinder en het niet ondernemen van 

actie. Toch geeft dit onderzoek geen eenduidig beeld over het effect van financiële participatie op de 

percepties en (inter)acties van omwonenden, in tegenstelling tot de studies van Devine-Wright (2005) en 

Warren en McFayden (2010). Hetzelfde geldt voor de relatie tussen een hiërarchische benadering of 

afwezigheid van participatie in besluitvorming en een negatieve perceptie van omwonenden, wat in 

andere onderzoeken wel is gevonden (Breukers & Wolsink, 2007; McLaren Loring, 2007; Wolsink, 2007a).  

In aanvulling op de categorieën van windenergiepercepties van Wolsink en Breukers (2010), toont dit 

onderzoek bovendien aan dat de percepties van omwonenden genuanceerder en minder deterministisch 

zijn dan zij stellen en aan verandering onderhevig zijn. Een ander belangrijke toevoeging aan de literatuur 

is de conclusie dat percepties over windenergieprojecten dynamisch zijn en zich ook na de bouw van de 

turbines blijven ontwikkelen. Daardoor kan nazorg, bijvoorbeeld door omwonenden actief te blijven 

betrekken en hun vragen te beantwoorden, bijdragen aan een positievere perceptie. Tot slot leveren de 

bevindingen van dit onderzoek een bijdrage aan de wetenschappelijke literatuur door binnen een 

nationale context twee casussen te vergelijken en te wijzen op de heterogeniteit van percepties (Devine-

Wright, 2005a; West et al., 2010). 

 

9.3 Beperkingen en richtingen voor toekomstig onderzoek 

Dit onderzoek heeft op een aantal punten beperkingen, hoewel verschillende stappen genomen zijn om 

deze te minimaliseren, zoals het gebruik van semigestructureerde interviews en transcripties, een pilot-

interview en triangulatie.  

De belangrijkste tekortkoming komt voort uit de casestudie-methode, die gekozen is om het complexe en 

onderontwikkelde onderzoeksveld te bestuderen. Doordat slechts twee casussen onderzocht zijn, is de 

externe validiteit in dit onderzoek beperkt. Hoewel dat in exploratief onderzoek van ondergeschikt belang 

is (Eisenhardt, 1989), impliceert het dat bevindingen niet gegeneraliseerd kunnen worden naar andere 

windenergieprojecten. Door het aantal casussen te vergroten, kan toekomstig onderzoek de beperking 

van externe validiteit verminderen. Daarnaast hadden respondenten soms moeite met het verwoorden 

van hun percepties en de institutionele inrichting van windenergieprojecten. De gebruikte categorisatie 

van percepties van Wolsink en Breukers (2010) en het Institutional Analysis and Development framework 

van Elinor Ostrom boden bovendien te weinig concrete aanknopingspunten voor de interviews. Daardoor 
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was het soms onduidelijk of bevindingen gebaseerd zijn op de correcte metingen, wat de construct-

validiteit verminderde. In de toekomst zou onderzoek zich daarom kunnen richten op het ontwikkelen van 

duidelijke operationalisaties en instrumenten voor zowel percepties als institutionele inrichting en 

gemeenschapskenmerken.  

Ondanks de tekortkomingen kan dit onderzoek gebruikt worden voor follow-up studies, aangezien het 

een verkenning van het onderzoeksveld is. Het is echter wel nodig dat toekomstig onderzoek zich richt op 

het valideren en uitbreiden van de resultaten van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het aantal casussen en 

respondenten te vergroten. Daarnaast kunnen nog andere richtingen voor toekomstige studies geïdentifi-

ceerd worden. Zo suggereert dit onderzoek dat de crisis- en herstelwet en rijkscoördinatieregeling, die 

bedoeld zijn om sneller meer windenergieprojecten te kunnen realiseren, mogelijk door omwonenden 

worden ervaren als onvolledig en onzorgvuldig. Op de lange termijn kunnen ze percepties en (inter)acties 

van omwonenden negatief beïnvloeden en mogelijk toekomstige ontwikkelingen van windenergieprojec-

ten ondermijnen. Onderzoek zou zich daarom kunnen richten op de uitwerking van deze wet en regeling. 

Ook wijst dit onderzoek op een aantal factoren naast de institutionele inrichting en gemeenschaps-

kenmerken dat van invloed is op percepties en (inter)acties van omwonenden, zoals persoonlijkheids-

kenmerken en de mate van nazorg. Toekomstig onderzoek zou deze effecten nader kunnen bestuderen.  
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Afbeelding I.1: het grid/groupmodel 

Bron: Schwarz & Thompson (1990: 7) 

Bijlage I  Culturele theorie en het grid/groupmodel   

De Culturele Theorie, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld is door onder andere Mary 

Douglas, Aaron Wildavsky en Michael Thompson (Douglas, 1978; Douglas en Wildavsky, 1982; 

Mamadouh, 1999; Thompson, Ellis & Wildavksky, 1990), heeft als uitgangspunt dat cultuur van belang is 

(Mamadouh, 1999). Daarbij zijn de twee belangrijkste aspecten van cultuur culturele bias, de perceptie 

van de wereld gebaseerd op gedeelde waarden en opvattingen, en sociale relaties, een structureel 

patroon van interacties of relaties tussen actoren (Kim & Kim, 2010; Mamadouh, 1999). De aspecten 

beïnvloeden elkaar: de sociale structuur van relaties waarin individuen zich bevinden geven vorm aan hun 

percepties, waarmee vervolgens de eigen sociale structuur gehandhaafd of zelfs versterkt wordt, in 

tegenstelling tot andere structuren (Kim & Kim, 2010; Milton, 1991). De benadering veronderstelt 

bovendien onderlinge afhankelijkheid tussen sociale relaties, culturele biases en gedragsstrategieën 

(Hoppe, 2010), wat maakt dat alle acties van individuen gekleurd zijn door hun percepties (Mamadouh, 

1999). Een aantal inzichten van deze theorie komt samen in het grid/group model en stelt dat individuen 

in het onderhouden van sociale relaties met anderen beïnvloeden en beïnvloed worden. Daardoor kijken 

ze op verschillende manieren naar de wereld (Douglas, 1978; Mamadouh, 1999). Het model “[…] explores 

the different perceptual screens through which people interpret or make sense of their world and the 

social relations that make particular visions of reality seem more or less plausible” (Thompson, et al., 

1990: xiii). Met behulp van het model kunnen de percepties of ´world views´ van individuen, organisaties 

of maatschappijen geclassificeerd worden. Daarbij veronderstelt het dat assumpties van individuen over 

hoe de wereld in elkaar zit, hun waarden en morele oordelen afhankelijk zijn van de verschillende sociale 

relaties en interacties waarin ze deel hebben (Milton, 1991).  

Twee basisdimensies van socialiteit, grid en group, vormen het uitgangspunt voor het model en maken 

samen een viertal ideaaltypische sociale posities (Douglas, 1978; Mamadouh, 1999). Beide dimensies 

worden weergegeven op een continuüm van laag naar hoog. Grid beschrijft de manier waarop individuen 

zich aan elkaar relateren. Een lage grid houdt in dat er weinig bindende regels zijn (Hoppe, 2010) en acties 

zelf gekozen en onderhandeld kunnen worden (Milton, 1991). Een hoge grid betekent een sterke mate 

van restrictie. Het aantal regels is groot en de inhoud complex, waarbij individuen aan wie ze worden 

voorgeschreven zelf geen invloed kunnen uitoefenen op de vorming ervan (Hoppe, 2010). De group 

dimensie draait om sociale relaties en het gevoel bij een groep te horen. Aan de ene kant van dit 

continuüm staat sterk individualisme, waarbij de kijk op de wereld gebaseerd is op de positie van een 

individu in een egocentrisch netwerk 

(Milton, 1991). Bij het andere uiterste is 

sterk collectivisme, een hoge group, aan-

wezig. Individuen identificeren zich in sterke 

mate met leden van een groep (Hoppe, 

2010). De combinatie van deze twee dimen-

sies in het model leidt tot vier verschillende 

vormen van sociale organisatie, die geken-

merkt worden door vier geïnstitutio-

naliseerde wereldbeelden (zie afbeelding I.1).  

In het wereldbeeld van de hierarchist wordt veel waarde gehecht aan procedures, voortkomend uit een 

hoge mate van collectivisme en prescriptie (hoge grid en group). Bovendien behoren personen tot groe-

pen waarvan de acties door anderen of door instituten worden voorgeschreven (Milton, 1991). Het in-

dividualistische perspectief wordt gevormd door een hoge mate van individualisme en onafhankelijkheid 

(lage grid en group). Zonder dat centrale autoriteit ter discussie staat, onderhandelen individuen over 

alles en richten zich op zelfregulatie en efficiëntie (Kim & Kim, 2010). Egalitarianen verafschuwen centrale 
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autoriteit, regels en voorschriften en stellen het bereiken van gelijkheid (Kim & Kim, 2010) bovengeschikt 

aan persoonlijke winst (Milton, 1991). Door grote groepssolidariteit wordt de afkeer van ‘tegenstanders’ 

bovendien vergroot (Kim & Kim, 2010). Fatalisten beschikken over beperkte vrije keuzemogelijkheden en 

worden niet ondersteund door een collectief. Een gevoel van manipulatie door een systeem waarop zijzelf 

geen invloed kunnen uitoefenen staat centraal (Milton, 1991).  

De wereldbeelden (of ‘cultural biases’) zorgen voor gedeelde normen en waarden onder leden van een 

cultuur. Daarmee zijn ze in staat de wereld om hen heen te interpreteren en hebben ze een gedeelde 

basis voor het versterken hun sociale relaties. De culturele theorie ziet percepties daarmee als 

geconstrueerd door hun context, die bovendien het gedrag en attitudes van individuen beïnvloeden (Kim 

& Kim, 2010).  

  



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 89 

Bijlage II Interviewleidraad 

 

Introductie 

In een informeel gesprekje wordt interesse getoond in de respondent en geprobeerd deze zoveel mogelijk 

op zijn/haar gemak te stellen. 

1. Graag zou ik dit interview willen opnemen, gaat u daarmee akkoord? 

 

Allereerst zal ik een aantal algemene vragen stellen. Daarna zal ik overgaan tot de hoofdvragen van mijn 

onderzoek. Deze hoofdvragen hebben betrekking op gemeenschapskenmerken, de institutionele inrich-

ting van windenergieprojecten, de mate waarin die variabelen de percepties van omwonenden en 

voortvloeiende (inter)acties beïnvloeden en het effect daarvan op procesverloop. Het interview zal 

ongeveer  één uur in beslag nemen. Uiteraard zal ik discreet met uw gegevens omgaan. Na het interview 

zal ik daar nog op terugkomen.  

Heeft u nog vragen? Mocht u tussendoor vragen hebben dan kunt u die gerust stellen.  

2. Zou u allereerst iets over uw eigen achtergrond kunnen vertellen? Zoals uw leeftijd, opleiding, 

werk en woonachtigheid in deze omgeving? 

3. Op welke manier bent u betrokken bij het windpark? 

4. Wanneer is die betrokkenheid gestart en hoe uit zich die?  

5. Kunt u aangeven hoe het proces rondom de realisatie van het windpark begonnen en verlopen 

is? Welke problemen of knelpunten zijn daarbij aan de orde gekomen? Welke factoren waren 

daar op van invloed? Kunt u daar voorbeelden van geven?  

 

Deel A Actiesituaties windenergieprojecten 

A1: Acties 

 In de voorgaande vraag is al een start gemaakt met een inventarisatie van de situatie. Alles wat 

 daarover nog onduidelijk is kan in dit deel worden gevraagd:  

6. Welke partijen waren betrokken in het realisatieproces van het windenergieproject? Hoe kreeg 

dat vorm? Over welke informatie beschikte u? En kon u meebeslissen?  

7. Hoe heeft u gehandeld in dit proces? Welke acties hebt u, al dan niet in samenwerking met 

anderen, ondernomen?  

 

Deel B Onafhankelijke variabelen
1
 

B1: Regels in gebruik
 

Verschillende regels zijn van invloed op het institutionele proces. Die kunnen formeel zijn en 

vastgelegd in wetten, maar ook ongeschreven en informeel. Ze komen in verschillende gebieden 

tot uiting. Graag wil ik weten in hoeverre regels vastgesteld zijn en verder invulling is gegeven aan 

het project. 

8. Grensregels: Welke partijen konden deelnemen aan het windenergieproject, zij het in de vorm 

van besluitvorming, consultatie, of informatieverstrekkend? Waardoor kenmerkten deze partijen 

                                                           
1
 Routing aangepast naar aanleiding van de bevindingen uit het pilotinterview. 
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zich? En waren er voorwaarden waaraan partijen aan moesten voldoen om te kunnen deelnemen 

aan het proces? 

9. Positieregels: Welke posities namen de verschillende betrokkenen in? En u als omwonende speci-

fiek? Was die positie aan verandering onderhevig? Waren er afspraken of regels over de posities? 

10. Keuzeregels: Welke acties konden de betrokkenen ondernemen? En omwonenden? Waren be-

paalde handelingen niet toegestaan of onmogelijk in het project? Was het mogelijk autonoom te 

handelen? Hoe was de macht tussen de verschillende betrokken partijen verdeeld? Waren er par-

tijen die meer controle kunnen uitoefenen over zaken dan andere? In hoeverre was de agenda 

door verschillende partijen te beïnvloeden? Was dat vastgelegd in regels of op informele wijze 

afgesproken?  

11. Controleregels: Wie waren aangewezen om in het project beslissingen te nemen? Waardoor is 

dat bepaald? Zijn er voor andere betrokkenen, zoals u als omwonende, mogelijkheden geweest 

om te participeren in de besluitvorming? En waren er voorwaarden waaraan beslissingen moes-

ten voldoen? Was het bijvoorbeeld nodig dat er geen lopende bezwaarschriften meer waren?  

12. Informatieregels: Over welke informatie beschikten de betrokkenen, bijvoorbeeld over welke 

acties anderen ondernamen? Was er een verplichting tot informatieverstrekking? Zo ja, waarin 

was dat vastgelegd? Door welke communicatiemiddelen en in welke taal werd geïnformeerd? 

13. Payoff-regels: Wat waren de materiële kosten van het project voor de verschillende 

betrokkenen? En voor u als omwonende? En de materiële opbrengsten? Waren daarvoor formele 

of informele regels opgesteld? En hoe zat het met de immateriële kosten en opbrengsten? En de 

verdeling van alle kosten en opbrengsten onder de betrokkenen? Was dat evenredig? En waren 

er sancties wanneer bepaalde acties in het project werden ondernomen, zoals wanneer men zich 

niet aan afspraken hield? Of beloningen? En was dat ook vastgelegd? 

14. Scoperegels: Wat was het doel van het windenergieproject? En door wie is dat bepaald? Op basis 

waarvan, bijvoorbeeld afkomstig uit regels? En wat waren de uitkomsten van het project?  

  

B2:  Fysieke kenmerken van de omgeving 

15. Welke ruimtelijke aspecten kenmerken de omgeving waarin het windmolenpark gerealiseerd is? 

Welke andere bebouwing is er? Hoe zag het landschap eruit voor de komst van het windpark? En 

wat is de invloed van de turbines op de fysieke omgeving? 

16. Wat is de economische situatie voor deze omgeving? Hoe zit het met de werkgelegenheid? Welke 

economische aspecten zijn van belang geweest in het project? Hoe is de financiering tot stand 

gekomen? 

17. Hoe kenmerkt de omgeving zich op demografisch gebied? Hoe is de leeftijdsopbouw? En hoe zit 

het met de migratie? Is er sprake van leeglopend platteland? 

18. Welke technologie en kennis op het gebied van windenergie was al in de omgeving aanwezig? 

Worden er innovaties gedaan op dat vlak?  

 

B3:  Gemeenschapskenmerken 

19. Hoe zit het met uw onderlinge vertouwen in de betrokken partijen? Zoals bestuurders, omwo-

nenden en initiatiefnemers? En hoe zit dat met de rest van de omwonenden? Worden afspraken 

nagekomen? Hoe denkt u dat anderen het vertouwen tussen de betrokkenen inschatten? 

20. In hoeverre wordt door u met de verschillende partijen samengewerkt?  
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21. Welke waarden en doelen streeft u na? En komen deze overeen met die van andere om-

wonenden? En andere betrokken partijen, zoals bestuurders? Zo nee, waarin verschillen ze dan?  

22. In hoeverre kon u, bij problemen of conflicten in het windenergieproject, terugvallen op de 

middelen van de gemeenschap, zoals de aanwezige informele netwerken? 

23. Welke normen, regels en organisatorisch vermogen kenmerken de cultuur van de omwonenden 

in deze gemeenschap volgens u? 

 

Deel A  Actiesituatie  

A2: Percepties 

In dit onderzoek gaat het onder andere om percepties van windenergieprojecten en de vraag waardoor 

deze veroorzaakt worden.  

24. Waardoor kenmerkt uw perceptie van het windenergieproject zich?  

25. Hoe vat u het nationale beleid over windenergie op? Welke prikkels komen daaruit voor? En hoe 

wordt er volgens u in nationaal beleid omgegaan met de belangen van omwonenden? En hoe 

percipieert u de invloed van nationaal beleid op lokaal niveau? 

26. Wat is volgens u de rol van energiemaatschappijen op windenergieprojecten? En hoe vat u hun 

bemoeienis op? Hoe gaan ze met u als omwonende om?  

27. Hoe ziet u de participatie van omwonenden in de besluitvorming? En in welke mate werd advies 

gevraagd aan omwonenden? Wat vond u daarvan?  

28. In hoeverre acht u dat het landschap behouden moet worden?  

29. Wat vindt u van financiële participatie door omwonenden? En betrokkenheid van omwonenden 

als aandeelhouder? Zou een deel van de opbrengsten terug moeten vloeien naar omwonenden? 

Bijvoorbeeld in de vorm van gratis stroom? En hoe vindt u dat sociale netwerken gebruikt 

moeten worden?   

 

Om een nog beter beeld te krijgen van uw perceptie, wil ik graag een twintigtal stellingen met u 

bespreken. Zou u deze willen indelen bij ‘mee eens’, ‘mee oneens’, of ‘neutraal’?
2
 

 

Deel C Relaties tussen de variabelen 

30. Heeft de inrichting van het windenergieproject effect gehad op uw perceptie ten opzichte van 

windenergieprojecten? 

31. Heeft uw perceptie op windenergieprojecten de acties die u ondernomen hebt beïnvloed? En zo 

ja, hoe dan?  

32. Denkt u dat u door uw acties invloed heeft gehad op de realisatie van het windenergieproject? 

Waarom wel, of waarom niet?  

 

Afsluiting 

Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 

Wilt u dat ik deze gegevens anoniem behandelen? 

Zou u het verslag van het interview willen op feiten willen controleren? 

Zou u een kopie willen ontvangen van de resultaten? 

                                                           
2
 Aangepast naar aanleiding van de bevindingen uit het pilotinterview.  



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 92 

Bijlage III Stellingen voor categorisatie van windenergiepercepties 

Deze bijlage geeft de stellingen weer die voorgelegd zijn aan respondenten om hun percepties van 

windenergieprojecten beter te kunnen duiden. Ze zijn gebaseerd op de stellingen van Wolsink en 

Breukers (2010). Aangezien in het pilotinterview bleek dat het door tijdgebrek niet mogelijk was alle 

stellingen te gebruiken, is gekozen ze te beperken tot achttien stuks. Deze zijn geselecteerd op basis van 

representativiteit en grootste verklaringkracht van de vier percepties van windenergie volgens de 

Culturele Theorie (Wolsink & Breukers, 2010). Sommige stellingen passen binnen meerdere perceptie-

categorieën, wat hieronder is aangegeven.  

Independent development:  

- Het is niet zo zeer de participatie en betrokkenheid in het besluitvormingsproces dat belangrijk is 

voor het succes van een bepaald windenergieproject, maar de compensatie voor de overlast die 

het veroorzaakt. 

- Meer burgerparticipatie leidt tot meer weerstand en nog minder windmolens. 

Conditional Support:  

- Het bijtijds betrekken van mogelijke tegenstanders van een windpark vergroot de kansen om het 

gebouwd te krijgen. 

Unconditional support: 

- Het probleem van publieke input is dat het voornamelijk gebaseerd is op emoties. 

- Tegenstanders van windenergieparken zijn niet bereid tot compromissen te komen. Daarom is 

het zinloos hen te betrekken in het besluitvormingsproces. 

- De input van het publiek in het besluitvormingsproces toont vaak een gebrek aan expertise. 

- Nationale en regionale overheden zouden in staat moeten tot sturing wanneer lokale autoriteiten 

falen in de samenwerking tot de bouw van windmolens. 

Contested wind:  

- Lokale belangen worden niet voldoende in overwegingen genomen op nationaal en regionaal 

niveau, zodat iedere keer dat een windpark gepland is, er lokale weerstand is. 

- De overheid is niet in staat om de besluitvorming rondom windenergie op een adequate manier 

te begeleiden.  

- We kunnen niks doen aan het broeikaseffect en daarom is het zinloos om windmolenparken te 

bouwen.  

Independent development/Conditional support: 

- Besluiten die gemaakt zijn met goedkeuring van de lokale gemeenschap zijn over het algemeen 

ook betere besluiten. 

- Het aanbieden van financiële participatie in windenergieprojecten voor omwonenden is een 

goede manier om oppositie te laten verdwijnen. 

- Om windenergieprojecten succesvol te implementeren, is het een goed idee om van lokale 

autoriteiten en regionale overheden te verlangen dat ze ruimte reserveren voor windmolens in 

hun lokale plannen. 

Independent development/Unconditional support:  

- Lokale weerstand tegen een windpark is niets meer dan verdediging van eigen belangen. 

Independent development/Conditional support/Contested wind (negatief voor Unconditional support): 

- Het is noodzakelijk om alle belanghebbende lokale partijen te betrekken voordat het eerste 

ontwerp voor een windpark het licht ziet. 
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Conditional support/Contested wind (negatief voor Unconditional support):  

- Het is verkeerd om besluiten te nemen zonder omwonenden een beslissende invloed te geven. 

- Vaak worden belangrijke partijen onvoldoende geconsulteerd in de ontwerpfase van 

windenergieprojecten. 

- De lokale gemeenschap zou invloed moeten kunnen uitoefenen in elke fase en op alle aspecten 

van het besluitvormingsproces. 
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Bijlage IV Bezwaaroverzicht – Windpark Hagenwind, Aalten 

 

Jaartal Aantal Reactie op  Belangrijkste argumenten  Afhandeling 

2004 14 bedenkingen (van SNMA, 

Staatsbosbeheer en een 

aantal omwonenden) 

de intentie van de gemeente 

Aalten een milieuvergunning af 

te geven 

- visuele hinder, geluidsoverlast, slagschaduw, mogelijke risico’s 

en vrees voor waardedaling van onroerend goed 

- nabijheid van een natuurgebied 

- het onjuist doorlopen van de MER-procedure 

- strijdigheid met het streekplan 

3 bedenkingen zijn niet ontvankelijk 

verklaard, 10 wel ontvankelijk maar 

ongegrond, en één bedenking 

gedeeltelijk gegrond.  

2005 verzoek aan RvS om 

voorlopige voorziening 

(door 5 omwonenden) 

vooruitlopend op het beroep bij 

de RvS tegen de verleende 

milieuvergunning  

- vrees voor geluidshinder en onvoldoende afweging daarvan in 

het besluit van de gemeente 

- hinder door slagschaduw en lichtschittering 

Het verzoek is afgewezen.  

2005-

2006 

beroep bij de RvS (door 1 

omwonende en SNMA)* 

tegen de wijziging van het 

bestemmingsplan 

- geen aandacht voor eventuele geluidsoverlast en visuele hinder 

- strijdig met streekplan, onvoldoende ruimtelijke onderbouwing 

- onduidelijkheid over gevolgen voor ecologische zones en milieu 

De twee beroepen zijn gegrond 

verklaard en het bestreden besluit is 

vernietigd.  

 beroep bij de RvS (door 

SNMA en 3 omwonenden) 

tegen het besluit van de 

gemeente Aalten hun bezwaren 

niet-ontvankelijk te verklaren 

en de verleende 

milieuvergunning 

- vrees voor geluidsoverlast, visuele hinder  

- aantasting van natuur- en milieuwaarden 

- risico’s van bladbreuk of ijsafzetting 

- onjuiste procedures voor inzage van vergunningaanvragen 

- ontoereikendheid van de MER 

- negatieve oordeel van welstandscommissie over het bouwplan 

De beroepen zijn, voor zover 

ontvankelijk, ongegrond.  

2007 beroep bij de rechtbank in 

Zutphen (door SNMA en 

vier omwonenden)* 

tegen de verleende 

bouwvergunning 

- negatieve invloed op de natuur De bezwaren zijn afgewezen.  

 hoger beroep bij RvS* tegen de uitspraak van de 

rechtbank de bezwaren over de 

bouwvergunning af te wijzen 

 De beroepen zijn afgewezen.  

 verzoek aan RvS om 

voorlopige voorziening 

(door SNMA) 

vooruitlopend op het beroep bij 

de RvS tegen de goedkeuring 

van het bestemmingsplan 

SNMA wil onomkeerbare gevolgen (bouw van het windpark) 

voorkomen vanwege; 

- onvoldoende onderbouwing voor locatiekeuze 

- niet meer actueel zijn van de MER 

- ten onrechte niet gehoord zijn inzake het hernieuwde besluit 

Het verzoek is afgewezen. 

 verzoek aan RvS om 

voorlopige voorziening 

(door 2 omwonenden) 

vooruitlopend op het beroep bij 

de RvS tegen de goedkeuring 

van het bestemmingsplan 

om onomkeerbare gevolgen te voorkomen vanwege;  

- locatiekeuze is niet voldoende onderbouwd 

- aanwezige natuurwaarden worden ernstig aangetast 

Het verzoek is afgewezen.  

2007-

2008 

beroep bij de RvS (door 

SNMA, Staatsbosbeheer en 

2 omwonenden)** 

tegen het goedkeuring van het 

bestemmingsplan door de 

Provincie Gelderland 

- in strijd met het rijksbeleid 

- onvoldoende motivatie voor locatiekeuze 

- te weinig onderzoek naar de gevolgen voor broedvogels en 

vleermuizen 

De Raad van State heeft de beroepen 

gegrond verklaard en vernietigd het 

besluit van de Provincie Gelderland 
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Bijlage IV Bezwaaroverzicht – Windpark Hagenwind, Aalten (2) 

 

Jaartal Aantal Reactie op  Belangrijkste argumenten  Afhandeling 

2008 handhavingverzoek aan de 

gemeente Aalten (door 

SNMA) 

om gelegde wegen te 

verwijderen na vernietiging van 

het plan door de RvS  

 Het verzoek is afgewezen. 

 handhavingverzoek aan de 

gemeente Aalten (door 

SNMA) 

in strijd met de 

milieuvergunning bouwen in 

het broedseizoen 

 Het verzoek is afgewezen.  

 verzoek aan RvS om 

voorlopige voorziening 

(door SNMA) 

vanwege de schending van het 

broedseizoen 

 In overleg met initiatiefnemers is tot 

overeenstemming gekomen en het 

verzoek ingetrokken.  

                                                                                                                                                                                             Tabel IV.1: overzicht met bezwaren en beroepen in windenergieproject Hagenwind, Aalten 

    *Door onvolledige dossiers van de gemeente Aalten zijn de gegevens over de bouwvergunning en bijhorende procedures, zoals het aantal ingediende bezwaren en de argumenten, niet compleet. 

                                                                                                                                                                               **Naast een aantal andere beroepen tegen het bestemmingsplan, maar over andere onderwerpen. 

 

  



 
 Windenergieprojecten & omwonenden: over gemeenschapskenmerken, institutionele inrichting en percepties en (inter)acties 96 

Bijlage V Bezwaaroverzicht – Windpark Burgervlotbrug, Zijpe 

 
Jaartal Aantal Reactie op  Belangrijkste argumenten  Afhandeling 

2003 14 zienswijzen tegen voorbereidingsbesluit art. 

19 WRO  

- gebruikmaking van onjuiste procedures (art. 19 WRO) 

- overlast door geluid, slagschaduw, visuele hinder en schittering 

- schade aan woongenot, waardevermindering onroerend goed 

- te kleine afstand tot bebouwing en natuurgebieden 

- te kleine onderlinge afstand tussen windmolens 

- in strijd met opgestelde windmolennotitie (afstand en aantal) 

Door de gemeente is besloten dat pro-

cedure verder gevolgd kan worden. 

2004 onbekend aantal 

zienswijzen* 

tegen voorbereidingsbesluit art. 

19 WRO 

- 

 

- 

2005 - 7 individuele zienswijzen 

- 1 zienswijze van KPO 

namens 380 leden 

tegen de Goede Ruimtelijke 

Onderbouwing van 

Kennemerwind 

- gebruikmaking van onjuiste procedures (art. 19 WRO) 

- in strijd met opgestelde windmolennotitie (afstand en aantal) 

- negatieve impact op het landschap 

- schade voor milieu en hinder door geluid en slagschaduw 

Alle zienswijzen zijn ontvankelijk maar 

ongegrond verklaard. 

 - 10 individuele bezwaren 

- 1 bezwaar namens KPO 

- 1 bezwaar van KPO 

namens 520 leden 

tegen het voorbereidingsbesluit 

art. 19 WRO  

- plan voldoet niet aan eisen windmolennotitie en provinciaal 

beleid 

- te grote ontwikkeling in een te klein gebied 

 

De 520 bezwaren van KPO-leden zijn 

afgewezen op procedurele gronden. 

2006 - 20 individuele bezwaren 

- 1 bezwaar van KPO  

tegen de verleende 

bouwvergunning 

- geluidsoverlast, visuele hinder, waardedaling onroerend goed 

- onvoldoende informatieverstrekking door de gemeente 

- onvoldoende belangenafweging 

- te kleine onderlinge afstand tussen molens 

- te dicht bij bebouwing en natuur 

Alle bezwaren zijn ongegrond 

verklaard. 

 

2007 bewaar van individuele 

omwonende 

tegen de verleende bouw-

vergunning 

- visuele impact  

- aantasting van woongenot  

Het bezwaar is ongegrond verklaard.  

 beroep de Rechtbank in 

Alkmaar (door KPO) 

tegen de beslissing van de 

gemeente Zijpe hun bezwaren 

over de bouwvergunning 

ongegrond te verklaren 

 Enkele bezwaren zijn wél gegrond 

verklaard, maar de consequenties van 

de vorige beslissing blijven effectief.  

 hoger beroep bij de Raad 

van State (door KPO) 

tegen de beslissing van de 

rechtbank van Alkmaar 

 Het beroep is ongegrond verklaard. 

2008 beroep van individuele 

omwonende bij de 

Rechtbank in Alkmaar 

tegen de beslissing van de 

gemeente Zijpe het bezwaar 

ongegrond te verklaren 

 Het bezwaar is ongegrond verklaard. 

 hoger beroep bij de RvS  

van omwonende 

  Het beroep is ongegrond verklaard. 

* Geen informatie bekend                                                                                                                                            Tabel V.1: overzicht met bezwaren en beroepen in windenergieproject Burgervlotbrug, Zijpe 


