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Inleiding 
 

De vragenlijst geeft een eerste indruk van de bekendheid en betrokkenheid van ‘Fledderbosch’ op dit 

moment en van de ideeën en behoeften die er leven. In toekomstige communicatie kan hier rekening 

mee kan worden gehouden en op ingespeeld. Daarnaast diende de vragenlijst om te toetsen of 

bepaalde spanningen en dilemma’s rondom de burgerparticipatie in de energietransitie (gedistilleerd 

uit observaties, interviews en krantenartikelen) worden herkend.  

De enquête liep van 26 april t/m 14 mei 2021. De verspreiding vond plaats via de nieuwsbrief van de 

nieuwsbrief van de ECTB, de nieuwsbrief van Gemeente Groningen (gebied Ten Boer), de nieuwsbrief 

van Dorpsbelangen Garmerwolde, een bericht in de Garmer- en Thesinger Express, een bericht op 

Facebook van Dorpsbelangen Ten Boer, en via diverse Facebookgroepen van de kleinere dorpen. Er 

zijn in totaal 147 formulieren ingevuld (dat is dus door ca. 2,5% van de inwoners van gebied Ten Boer 

van 16 jaar en ouder). De resultaten zijn indicatief en moeten dan ook als zodanig worden gelezen en 

gebruikt. Ze kunnen niet als representatief worden beschouwd voor ‘de’ betrokkenheid en 

bekendheid van “het gebied Ten Boer” bij zonnepark Fledderbosch. 1 

Voor alle ingevulde formulieren, ga naar: 
https://docs.google.com/forms/d/14l2hYjc5UxIYVnthkbKE2YEoVV9griI2ZhPFP6mQ43c/edit#respons
es  

 
 

 

 

 
1 Het is van belang dit op te merken omdat de verleiding groot kan zijn dit bij een relatief goede respons toch te 
doen. Echter, de betrouwbaarheid en externe validiteit kan niet worden aangetoond. Er is bv. niet gestreefd 
naar een evenwichtige leeftijdsverdeling onder de respondenten, en er is vooraf geen 
betrouwbaarheidsinterval en foutmarge vastgesteld. De respondenten waren goed gespreid over de dorpen. 
De respondenten beschouwden zichzelf als goed geïnformeerd waardoor de uitkomsten als een bovengrens 
zouden kunnen worden gezien voor evt. minder goed geïnformeerde bewoners.  Indicatieve uitspraken kunnen 
valide worden gedaan voor wat betreft de resultaten binnen de groep. Begripsvalidatie was deels object van 
onderzoek. De analyse is grotendeels m.b.v. een standaardtool gedaan. 

Opbouw verslag 

In deze rapportage is de informatie 

over zonnepark Fledderbosch als eerste 

gepresenteerd. Daarna volgt een deel 

over spanningen/dilemma’s dat vnl. als 

input voor de masterscriptie dient. 

Waar mogelijk en relevant zal dit 

uiteraard ook worden verwerkt in het 

uiteindelijke advies aan de 

ECTB/Bronnen VanOns over het vervolg 

van de participatie bij Zonnepark 

Fledderbosch. De bijlagen bestaan uit 

teksten uit de enquête, de diagrammen 

en een mailbestand. 

Per deelonderwerp is er een grafische 

weergave van de resultaten, een korte 

samenvatting en een voorlopige 

Interpretatie/conclusie.  

https://docs.google.com/forms/d/14l2hYjc5UxIYVnthkbKE2YEoVV9griI2ZhPFP6mQ43c/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/14l2hYjc5UxIYVnthkbKE2YEoVV9griI2ZhPFP6mQ43c/edit#responses


Participatie algemeen 

Antwoordopties 

-Ik ben (redelijk) goed op de hoogte van wat er speelt in mijn omgeving 

-Ik probeer wel eens iets te beïnvloeden in mijn omgeving 

-Ik doe vrijwilligerswerk in mijn omgeving 

-Ik doe wel eens mee aan enquêtes over mijn omgeving 

-Ik ben niet zo bezig met mijn omgeving 

-Ik ben niet heel erg goed op de hoogte van wat er speelt in mijn omgeving 

-Ik heb weinig tijd voor mijn omgeving 

 

Samenvatting 
De meeste mensen kozen 2 omschrijvingen om hun eigen 

betrokkenheid te karakteriseren. Een ruime meerderheid van de 

respondenten beschouwd zichzelf als (redelijk) goed op de 

hoogte van wat er speelt in de omgeving. De vervolgresultaten 

kunnen dus worden gelezen in het licht van een redelijk 

geïnformeerde groep. De groep respondenten is gemiddeld 

actief: 42% geeft aan vrijwilligerswerk in de eigen omgeving te 

doen, wat in lijn is met landelijke cijfers over vrijwilligerswerk in 

het algemeen (ca. 46%). 

 

Interpretatie 

Het is niet onredelijk te 

concluderen dat datgene 

wat er leeft en bekend is 

onder de groep 

respondenten ‘aan de 

bovenkant’ zit van wat niet-

respondenten weten en 

vinden. Ofwel: de eventuele 

misverstanden, wensen en 

spanningen die bij de 

respondenten leven (die 

zichzelf als goed 

geïnformeerd beschouwen), 

zullen minimaal ook bij niet-

respondenten leven. 

Hiermee kan worden gesteld 

dat de resultaten en reacties 

bruikbaar zijn om de 

communicatie tot nu toe te 

evalueren en verbeteringen 

aan te brengen. 



 

Antwoordopties 

(U kunt deze vraag meer in het algemeen beantwoorden of met de energietransitie in het achterhoofd) 

Participatie is dat ik kan kiezen wie mij vertegenwoordigen in een gemeenteraad of in besturen van bijv. dorpsverenigingen 

of in coöperaties. 

Participatie is dat ik persoonlijk kan meepraten, beïnvloeden en meebeslissen. 

Participatie is dat er goed naar de omgeving wordt geluisterd. 

Participatie is dat het duidelijk is wat de afspraken, procedures en processen in een project zijn over wanneer en hoe er 

informatie wordt gedeeld, advies kan worden gegeven, inspraak mogelijk is, bezwaar kan worden gemaakt, etc. 

Participatie is dat ik goed word geïnformeerd. 

Participatie is dat ik mijn doelen en belangen kan inbrengen en proberen te realiseren. 

Participatie is dat er ruimte is om mijn zorgen kwijt te kunnen. 

Participatie is dat de inbreng van de omgeving terug is te zien in het verloop van het project. 

Participatie is dat er regelingen zijn waarmee ik kan participeren in bv. een lokaal (energie-)project (bv. afname stroom, 

eigenaarschap, lidmaatschap, investeren). 

Participatie is dat de rechten van de omgeving zeker en veilig zijn gesteld, zowel in vergunningaanvragen als bijv. in een 

(energie-)project. 

 

Samenvatting 

Ruim 52% koos de optie Dat de inbreng van de omgeving terug is te zien in het verloop van een 

project. Op de voet gevolgd door Dat er goed naar de omgeving wordt geluisterd en Dat ik 

persoonlijk kan meepraten, beïnvloeden en meebeslissen.  

Mensen lijken participatie in de eerste plaats te zien als een manier om hun leefwereld mee vorm te 

geven en direct te beïnvloeden. Het gaat om de combinatie van gehoord worden en (echte) invloed 

hebben.  Participatie heeft hier in de eerste plaats een politieke betekenis zo zou je kunnen zeggen, 

met een sterke directe praktische (organisatorische) component: de wens dat het resultaat zichtbaar 

is. 



Het tweede cluster beschrijvingen dat veel werd 

gekozen (rond de 35%) heeft betrekking op juridische 

en organisatorische aspecten van participatie: dat 

zaken juridisch zijn geborgd, dat er regelingen zijn, dat 

proces en procedures helder zijn en dat de 

informatievoorziening op orde is. Al deze zaken hebben 

betrekking op een geordend, navolgbaar en zorgvuldig 

proces.  

Relatief weinig (rond de 15%) werd gekozen voor de 

opties het ventileren van zorgen en het kiezen van 

vertegenwoordigers. Hieruit concludeer ik dat 

participatie voor veel mensen een stap verdergaat, met 

een actievere inbreng en een aantoonbaar resultaat.  

Tegelijkertijd lijkt de verwachting over inbreng en 

resultaat realistisch: de optie mijn doelen en belangen 
realiseren is relatief weinig gekozen (ruim 18%, 27 

mensen hadden dit in hun top 3). Deze optie kon zowel 

betrekking hebben op belangen gericht op persoonlijk 

voordeel als op de inzet voor algemene belangen. Dat 

deze weinig is gekozen kan betekenen dat mensen 

beseffen dat er altijd een belangenafweging moet 

worden gemaakt en dat compromissen noodzakelijk 

zijn. Echter, om dit te kunnen concluderen zou dit 

nader bevraagd moeten worden.  

 

 
  

Interpretatie 

Hieruit kan worden afgeleid dat 

als je wilt dat participatie 

succesvol is  

-mensen goed op de hoogte 

moeten worden gehouden van 

(nieuwe) projecten en over 

mogelijkheden en momenten om 

invloed uit te oefenen; 

en  

-dat er een goede terugkoppeling 

is waarbij aantoonbaar in het 

beleid/project/ontwerp de 

inbreng is terug te zien of dat er in 

een bijgevoegde argumentatie 

duidelijk wordt waarom de 

inbreng (nog) niet is 

overgenomen, bijv. welk belang of 

criterium tegen elkaar is 

afgewogen. 



Zonnepark Fledderbosch 

 

 

 
 

Samenvatting 
 

Zo’n 20% van de respondenten is 

niet tot nauwelijks op de hoogte van 

de plannen voor het zonnepark. De 

grootste groep van ruim 40% geeft 

aan de plannen ‘enigszins’ te 

kennen. Een bijna even grote groep 

noemt zichzelf (goed) op de hoogte.  

 

Interpretatie 

Hieruit kan worden afgeleid dat er nog een slag gedaan kan 

worden in het betrekken van de inwoners bij het park, al is 

het maar in de eerste plaats via goede en regelmatige 

informatie. Voor een park dat voor 50% aan ‘de omgeving’ 

ten goede moet komen, mag worden verwacht dat een forse 

meerderheid van die omgeving zichzelf als goed op de 

hoogte beschouwd. 



Antwoordopties 

-Ik heb er niet eerder over gehoord dan in deze enquête 

-Ik was betrokken bij de keukentafelgesprekken in het beginstadium 

-Ik ben geïnformeerd via dorpsbelangen (bv. nieuwsbrief of ledenvergadering) 

-Ik ben geïnformeerd op een informatieavond van de initiatiefnemers 

-ik heb er voor het eerst over gehoord of gelezen in de lokale media 

-ik heb erover gehoord via de energiecoöperatie Ten Boer 

Anders, namelijk 
 Via zoekmachine Google 

Via het plan van de gemeente [bedoeld wordt waarschijnlijk het beleidskader zon] 

Omgevingsvisie Gem. Groningen 

Voorlichtingsavond van de gemeente over zonne-energie 

Geïnformeerd door buren en buurtvereniging 

Via DBTB [Dorpsbelangen Ten Boer] 

Via Dorpenoverleg Ten Boer 

Ergens gelezen  

In wandelgangen en krant geïnformeerd 

Media 

Ik ben door een medewerker van Ecorus bij bezoek aan huis geïnformeerd over de plannen 

Toevallig opgevangen in gesprek met dorpsgenoten. Er is veel te weinig voorlichting. 

Borden langs de weg  

Op attent gemaakt via dorpsgenoten 



 

Samenvatting 
 

Ca. 45% van de respondenten hoorden 

over het zonnepark via de lokale media 

(dit is incl. de mensen die deze optie 

onder Anders, namelijk… aangaven). Ook 

noemt een belangrijk deel de ECTB en de 

verenigingen Dorpsbelangen 

geïnformeerd (zo’n 27%) als 

informatiebron. De informatieavond van 

de initiatiefnemers werd door ruim 14% 

genoemd. De keukentafelgesprekken 

werden door bijna 5% genoemd. 

In de categorie anders namelijk werden 
daarnaast nog genoemd:  
Via de gemeente 3x;  
Via buurtgenoten 4x;  
Via Dorpenoverleg Ten Boer 1x;  
Via zoekmachine Google 2x;  
Borden langs de weg 1x.  
 

De meeste mensen kozen 1 optie, soms 2 

of 3. In de open vragen werden de eerder 

aangeboden meerkeuzeopties soms 

herhaald (deze zijn in de afronding 

verwerkt). 

 

Kruistabel: Inwoners Garmerwolde en informatiekanalen 

Informatiekanaal Aantal x genoemd door 
inwoners Garmerwolde 

% Garmerwolde % totaal 

Keukentafelgesprekken 3      11% 4,8% 

Via ver. Dorpsbelangen 21  81% 25,9% 

Informatieavond 
initiatiefnemers 

10   38% 14,3% 

Lokale media 9     35% 44,9% 

ECTB 6   23% 27,2% 

Anders, nl omgevingsvisie 
Gem Gr 

1    3,8% 0,6% 

Aantal respondenten 26   147  

 

 

Interpretatie 

Uit de manier waarop mensen van zonnepark 

Fledderbosch hoorden, blijkt het belang van 

regelmatige aandacht in reguliere lokale media 

zoals De Noorderkrant, de Gezinsbode of het 

Dagblad, alsmede OOG of RTV Noord. Maar zeker 

ook een blad als de Garmer- en Thesinger Expres is 

van belang. Daarnaast zijn de informatiekanalen 

zoals nieuwsbrieven en Facebook van de 

verenigingen Dorpsbelangen, de ECTB of de 

gemeente van belang.  

Voor de meer direct omwonenden zoals de 

inwoners van Garmerwolde liggen de percentages 

anders blijkt uit de tabel. Voor deze groep blijkt de 

informatie (nieuwsbrief/ledenvergadering) van de 

vereniging Dorpsbelangen de belangrijkste bron, 

gevolgd door de informatieavond van de 

initiatiefnemers en daarna pas de lokale media en 

de ECTB.  Verhoudingsgewijs worden ook de 

keukentafelgesprekken vaker genoemd, wat logisch 

is omdat die met aanwonenden/direct 

belanghebbenden zijn gehouden. 



 

 

 

 

 

 



 

 

Samenvatting 
 

Een meerderheid van opgeteld 54,4% vindt de komst van Zonnepark Fledderbosch niet tot 

nauwelijks van belang voor de energietransitie of twijfelt daaraan. 45,6% vindt de komst van het park 

wel (enigszins) belangrijk voor de energietransitie.  

Het aandeel respondenten dat het economische belang betwijfelt of als onbelangrijk beoordeeld, is 
met (opgeteld) 71,4% nog veel groter. 
 
Zo’n 44% was er niet op de hoogte dat zonnepark Fledderbosch voor 50% lokaal eigendom wordt.   

Interpretatie 

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het overbrengen van de urgentie van een zonnepark als 

concrete bijdrage aan de energietransitie. Om preciezer te weten waarom een substantiële groep 

respondenten het belang van de komst van het park voor de energietransitie als laag beoordelen, zou 

hierop moeten worden doorgevraagd. Het kan liggen aan een evaluatie van het klimaatprobleem als 

zodanig, aan de rol van commerciële projectontwikkelaars of bijvoorbeeld aan een evaluatie van de 

volgorde (eerst daken, dan land). In alle gevallen kan worden geconcludeerd dat investeren in 

kennisuitwisseling (informatie en discussie) een goede zaak zou zijn. 

Ook over economische voordelen zou informatie kunnen worden gedeeld. Bijvoorbeeld over welke 

lokale bedrijven bij aanleg en onderhoud worden betrokken, of stel dat er een regeling komt waarmee 

kleine bedrijven kunnen verduurzamen. 

Ten slotte kan ook de bekendheid van het lokale eigendom en wat dit precies inhoudt fors verbeterd. 

 



Lokaal eigendom en participatie 

Zie bijlage 2 voor de diagrammen. 

 

Geeft u s.v.p. steeds aan in hoeverre u zich herkent in onderstaande beweringen.  

1 = ik herken dit totaal niet | 2 = ik herken dit nauwelijks | 3 = weet niet/twijfel | 4 = ik herken dit 

enigszins | 5 = ik herken dit volledig 

Bewering Gemiddelde 
score 

Modus* 

Ik voel mij betrokken bij de 50% lokaal eigendom van zonnepark 
Fledderbosch. 

2,5 1 

Ik verwacht dat ik mij in de (nabije) toekomst betrokken ga voelen bij de 
50% lokaal eigendom van zonnepark Fledderbosch. 

2,8 3 

Ik heb een redelijk goed beeld hoe zonnepark Fledderbosch eruit gaat 
zien. 

3,3 4 

Ik vind het belangrijk dat er een manier/gelegenheid is om mijn ideeën 
over zonnepark Fledderbosch kwijt te kunnen. 

3,6 4 

Ik vind het belangrijk dat er een manier of gelegenheid is om mijn zorgen 
over zonnepark Fledderbosch kwijt te kunnen. 

4,0 5 

Ik vind het belangrijk dat de 50% lokaal eigendom van zonnepark 
Fledderbosch goed is georganiseerd met in elke fase duidelijke en 
transparante kaders, doelen en deadlines.  

4,2 5 

Ik denk dat de 50% lokaal eigendom van zonnepark Fledderbosch in 
goede handen is bij Bronnen van Ons en de Energiecoöperatie Ten Boer, 
en dat ze ook mijn belang vertegenwoordigen. 

3,2 3 

Ik wil zelf persoonlijk invloed hebben op de 50% lokaal eigendom van 
zonnepark Fledderbosch. 

2,8 3 

Ik heb ideeën over de inrichting van het park en wil die graag inbrengen 
en/of proberen te realiseren. 

2,3 1 

Ik heb ideeën over de besteding van de opbrengsten van het park en wil 
die graag inbrengen en/of proberen te realiseren. 

2,4 3 

Ik heb ideeën over het onderhoud en de toegankelijkheid van het park 
en wil die graag inbrengen en/of proberen te realiseren. 

2,3 1 

Ik vind het belangrijk dat mijn belangen en rechten als bewoner goed zijn 
vastgelegd binnen de 50% lokaal eigendom van zonnepark Fledderbosch. 

3,7 5 

Ik verwacht dat ik lid moet zijn/worden van de energiecoöperatie Ten 
Boer als ik medezeggenschap wil over de 50% lokaal eigendom. 

3,5 5 

Ik verwacht dat ik lid moet zijn/worden van de energiecoöperatie Ten 
Boer als ik wil meeprofiteren van de 50% lokaal eigendom. 

3,4 5 

Ik verwacht dat ik ook zonder lid te zijn van de energiecoöperatie Ten 
Boer mee kan beslissen over en kan profiteren van de 50% lokaal 
eigendom. 

2,7 1 

Ik vind het logisch dat je lid moet worden van de energiecoöperatie om 
aanspraak te maken op een deel van de opbrengsten. 

3,1 5 

Ik wil individueel (financieel of anderszins) voordeel hebben van de 50% 
lokaal eigendom van zonnepark Fledderbosch. 

3,3 4 

Ik vind het belangrijk dat de omgeving in z’n geheel (financieel of 
anderszins) voordeel heeft van de komst van zonnepark Fledderbosch, 
ongeacht of ik persoonlijk voordeel heb of niet. 

4,2 5 



Ik vind het belangrijk dat er keuze komt uit verschillende regelingen om 
te profiteren van de opbrengsten van het zonnepark. 

4,1 5 

*NB: Een groot verschil tussen de modus en het gemiddelde wat betekent dat de standpunten van 

de respondenten onderling erg afwijken. Een klein verschil tussen de modus en het gemiddelde wat 

laat zien dat respondenten redelijk eensgezind zijn over deze kwestie. 

 

Samenvatting 

 

Het verschil tussen de respondenten m.b.t. de huidige betrokkenheid bij het zonnepark is erg groot: 

50% voelt zich niet tot nauwelijks betrokken, 25% voelt zich (enigszins) betrokken. Het gemiddelde is 

echter vrij laag. Twijfel over of men zich in de toekomst betrokken gaat voelen, wordt breed gedeeld 

(70%). Er is niet expliciet gevraagd naar lidmaatschap van de ECTB maar 21 respondenten hebben 

aangegeven als eerste via de ECTB over het park te hebben gehoord (een indicatie voor 

lidmaatschap). De betrokkenheid onder deze respondenten scoort een 3,4 met een modus van 3 en 

is daarmee hoger dan onder de gemiddelde respondenten. 

Respondenten lijken nog geen goed beeld te hebben van hoe het park eruit gaat zien of ze twijfelen 

hieraan (47%).  Ook aan het vertrouwen in de ECTB en Bronnen VanOns kan nog worden gewerkt. 

Het gemiddelde bij deze bewering is 3,2. De meest mensen twijfelen of het lokale eigendom bij de 

partijen in goede handen is of hebben er nog geen mening over. Onder de 21 respondenten die 

aangeven als eerste via de ECTB over het park te hebben gehoord (een indicatie voor lidmaatschap) 

is de score op de bewering of het lidmaatschap in goede handen is 4,4. 

De wens tot actieve betrokkenheid en inbreng lijkt relatief laag, of men twijfelt/weet het niet. Bij een 

modus van 3 kan de lage score op de bewering over het belang van persoonlijke invloed ook liggen 

aan de vraagstelling, bijvoorbeeld omdat mensen nuances zouden willen aanbrengen die ze niet kwijt 

konden of omdat mensen zich afvragen wat persoonlijke invloed hier precies betekent.  

Een kleine groep is wel uitgesproken over de wens tot betrokkenheid:  

-16,3% heeft ideeën over de inrichting van het park die hij/zij zou willen inbrengen 

-13,6% heeft ideeën over de besteding van de opbrengsten 

-13% heeft ideeën over toegankelijkheid en onderhoud van het park 

Een relatief grote groep vindt het bovendien belangrijk dat de juridische en administratieve kant 

goed op orde is. 



De verdeeldheid over of men lid van de ECTB moet zijn om mee te beslissen of mee te profiteren is 

groot. De groep die dit logisch vindt is met 24,5% bijna even groot als de groep die dit helemaal niet 

logisch vindt (23,1 %).  Tegelijkertijd verwacht de meerderheid wel dat lidmaatschap voorwaarde is 

voor zeggenschap (ca. 60%) en profijt (ca. 55%), tegenover ca. 30% die dit niet verwacht. 

 

 

  

Interpretatie 

Er ligt een belangrijke taak en kans voor de ECTB/Bronnen VanOns op het gebied van 

communicatie. Communicatie kan zich op de korte termijn richten op: 

-Hoe komt het park eruit te zien? Bijv. door het delen van kaartjes en impressies. 

-Kennisuitwisseling over ‘het grotere verhaal’ (klimaatprobleem / Europees en landelijk beleid) 

-Hoe is het lokale eigendom tot stand gekomen en hoe is het juridisch/organisatorisch geregeld? 

Op de langere termijn is communicatie over de regelingen van groot belang. 

De mensen die hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij inrichting, opbrengsten en 

toegankelijkheid/onderhoud en die hun mailadres hebben achtergelaten kunnen gericht 

benaderd worden met de vraag deel te nemen aan gesprekken hierover.  

Interpretatie 

Er moet goed worden nagedacht over hoe men deel kan nemen aan regelingen. Besloten 

moet worden of lidmaatschap van de ECTB een noodzakelijke voorwaarde is voor deelname. 

Alternatieven zijn: gratis lidmaatschap (d.w.z. het lidmaatschapsgeld verdisconteren in de 

regeling of een reservering maken voor de overhead van de ECTB) of bijvoorbeeld deelname 

op basis van postcode. 



Regelingen 
De stelling dat de omgeving in z’n geheel voordeel moet hebben van zonnepark Fledderbosch wordt 

door een zeer grote groep onderschreven. Ook herkennen veel respondenten zich in het belang van 

een individueel voordeel. Het is dan ook niet verrassend dat een grote meerderheid het ermee eens 

is dat er keuze moet komen uit verschillende regelingen. 

Antwoordopties 

-een regeling waarbij ik via bijv. een “Fledderbosch-korting” eenzelfde of een lager bedrag kwijt ben aan energiekosten dan 

bij mijn huidige energieleverancier. 

-een regeling waarbij ik een obligatie (zoncertificaat) kan kopen in het zonnepark en een mooi rendement kan halen. 

-een regeling waarbij verenigingen of bedrijven een beroep kunnen doen op een fonds om een duurzaamheidsinitiatief te 

financieren. 

een regeling waarbij particulieren een beroep kunnen doen op een fonds om hun eigen woning te helpen verduurzamen. 

een regeling waarbij iedereen een beroep kan doen op een fonds om een leefbaarheids- of duurzaamheidsinitiatief te 

financieren 

-Ik heb een heel ander idee, namelijk  

 

 

 



Samenvatting 
 

Gemiddeld kozen mensen 2 of meer 

regelingen. Het populairst (door ruim 

56% gekozen) is een regeling waarbij via 

bijv. een “Fledderbosch-korting” 

eenzelfde of een lager bedrag aan 

energiekosten wordt betaald dan bij de 

huidige energieleverancier. Een regeling 

voor particulieren voor 

woningverbetering of voor iedereen 

(dus inclusief bedrijven/verenigingen) 

voor een leefbaarheid- of 

duurzaamheidsinitiatief zijn even 

populair (door 48,3% gekozen). Ruim 

46% is geïnteresseerd in een 

certificatenregeling met rendement. 

Alleen een regeling speciaal voor 

verenigingen of bedrijven is iets minder 

populair met 34%. 

 

 

 

 

 

Kruistabel: Inwoners Garmerwolde x voorkeur regelingen 

Soort regeling Aantal keren genoemd door 
inwoners Garmerwolde 

% Totaal % 

Korting op energie 16 61,5 56,5 

Obligatie/zoncertificaat met 
mooi rendement 

11 42,3 46,9 

Een regeling voor ver/bedrijven 
voor duurzaamheid 

7 26,9 34 

Een regeling voor particulieren 
voor duurzaamheid 

12 46,1 48,3 

Een algemeen fonds voor leef- 
en duurzaamheidsinitiatieven 

16 61,5 48,3 

 

 

  

Interpretatie 

De reacties op de vragen naar regelingen maken 

duidelijk dat het van groot belang is om verschillende 

regelingen te gaan ontwikkelen. Een regeling waarbij 

kan worden overgestapt op de energieleverancier die de 

stroom van Fledderbosch afneemt met zichtbare korting 

op de rekening moet er in ieder geval komen. 

De concrete suggesties die bij Ik heb een ander idee zijn 

gedaan kunnen dienen als startpunt voor de nadere 

invulling/criteria van de verschillende regelingen. Bijv. 

een deel van de herinvesteringen doen in projecten op 

gebied van waterstof of kernenergie. Bijv. vastleggen 

dat aanvragen voor het duurzaamheidsfonds moeten 

bijdragen aan biodiversiteit / verbeteren en uitbreiden 

natuur in de omgeving. 

NB: Uit de kruistabel blijkt dat de voorkeuren van 

inwoners van Garmerwolde niet substantieel afwijken 

van het algemene beeld. Alleen het fonds voor 

duurzaamheids- en leefbaarheidsinitiatieven voor 

iedereen, is beduidend vaker genoemd dan gemiddeld. 



Reacties open vragen 
Reacties*  Wat kan ECTB hier mogelijk mee? 
Ik heb zelf 16 panelen op mijn dak en 10 bij de 
coöperatie Noorddijk. 

Onderzoeken op wat voor manier zo iemand 
toch kan profiteren/voordeel hebben? Bijv. via 
korting op isolatie. Dus individuele regelingen 
uitbreiden. 

Ik ga niet meedoen t.k. 

Er is een 50/50 belang dus altijd ten nadele van 
de burgers 

t.k. 

Zonnepark in Ten Boer is voor mij geen gegeven 
gaat de enquête wel van uit 

Voorlichting geven, vaker en breder 
communiceren over de status van het park en 
het lokale eigendom  

Een regeling die zorgt voor vergroening in de 
regio ter compensatie van het verlies door dit 
zonnepark 

Dit overwegen en evt. uitwerken bij de 
duurzame investeringen/ het fonds-idee 

Compensatie tgv de vele extra 
verkeersbewegingen/ slecht milieu 

Onderzoeken of er voor bewoners in een 
bepaalde straal/aanwonenden iets extra’s kan 
worden gedaan. 

Investeren in nieuwe energiebronnen. Waterstof 
of kernenergie 

Dit kan een reactie op meta-niveau zijn, maar 
het kan ook een serieuze suggestie zijn om de 
opbrengsten te investeren in dit soort 
projecten. Dit overwegen en uitwerken bij de 
duurzame investeringen /het fonds-idee. 

Moeten verboden worden, zonnepanelen horen 
op daken, niet in parken op landbouwgronden  

t.k. 

Een regeling waarin wordt vastgelegd dat de 
elektriciteit die wordt opgewekt met 
Fledderbosch niet ten goede komt aan 
energieslurpers als datacenters 

Communiceren over wie de energieleverancier 
wordt aan wie wordt geleverd (Energie 
VanOns?) en welke klanten deze heeft. Ook 
bewustwording kweken over eigen gedrag op 
gebied van energieverbruik en dataspoor (hoe 
bewuster hoe minder datacentra nodig). 

Ik laat me niet afpersen T.k. 

Inzetten voor vergroten en verbinden van 
natuurgebieden in Groningen. Bijv. meer 
ecoducten, wildtunnels en broedplaatsen. 

Dit overwegen en uitwerken bij de duurzame 
investeringen /het fonds-idee 

Dit park zou kunnen worden aangelegd van de 
energieheffing die ons wordt opgelegd, waarom 
ook nog meebetalen aan een park waaraan wij al 
meebetaald hebben 

? 

Investeren in educatie dat we met gebruik van de 
grond en grondstoffen zo niet om kunnen blijven 
gaan 

Dit overwegen en bv. uitwerken bij de 
duurzame investeringen /het fonds-idee 

Ik vind dat het steeds gaat over de 50% die in het 
bezit is van de lokale overheid. Wat gebeurt er 
met de andere 50%? Wie profiteren daarvan? 

Voorlichting geven, vaker en breder 
communiceren over de status van het park en 
het lokale eigendom 

Vraag/tip: is er gekeken naar de vormgeving van 
de opstelling van de panelen, en naar multi-
functionaliteit, bv dat het als dak kan fungeren 
voor een andere functie daaronder, bv plek voor 
een klein festival, evenementen, overdekte 
markten etc.? 

Dit meenemen in vervolgcommunicatie 



Sinds ik kennis heb genomen van de plannen bij 
Meerstad is mijn twijfel over deelname gegroeid. 
Bovendien twijfel ik aan de cijfers: 
stroombehoefte versus energiebehoefte. Ik ben 
er nog niet uit. Daar komt bij dat ik betrokken 
ben bij nog drie andere projecten. En dat 
verloopt niet allemaal even vlot en duidelijk. 

t.k.  

Ik heb mijn twijfels om als direct omwonende 
door Dorpsbelangen te worden 
vertegenwoordigd; dilemma 9 is ambigu 

t.k. 

Ik zou graag meer bonen zien. Ben erg 
nieuwsgierig naar het ecologische plan en waar 
het bestemmingsverkeer langs gaat. 

De tip over bonen meegeven aan de werkgroep 
ecologie. Verder zorgdragen voor goede 
informatievoorziening over het plan en de 
uitvoering van de bouw. 

Men heeft de omgeving/ burgers in Ten Boer op 
op geen enkele wijze geïnformeerd. We worden 
voor een voldongen feit gesteld. Wel alle lasten 
en geen lusten. 
 

Communiceren over het besluitvormingsproces 
en over de ‘lusten’. 

Goed onderzoek! Ik hoop dat beleidsmakers wat 
met de uitkomsten gaat doen! 

t.k. 

Ik heb mijn twijfels om als direct omwonende 
door Dorpsbelangen te worden 
vertegenwoordigd; dilemma 9 is ambigu. 

t.k. 

Vreemd dat men nu burgers vraagt wat men van 
Fledderbosch vindt, dit had men voor 
vergunningverlening gemoeten. Nu mosterd na 
de maaltijd 

t.k. 

*O.a. de opmerkingen die zijn gemaakt bij Ik heb een ander idee en Anders, namelijk 

 

 

  



Tot slot 

 
 

 

Interpretatie 

Als we uitgaan van volwassen respondenten dan valt op dat Garmerwolde en Thesinge 

oververtegenwoordigd zijn (vergeleken met aandeel op basis van omvang van het dorp 

zou resp. 6,7% en 7,5% de verwachting zijn). Dit kan liggen aan de informatiekanalen 

waarbinnen de enquête is verspreid (de G&T verschijnt bijvoorbeeld alleen in deze twee 

dorpen) en/of aan een grotere belangstelling voor het onderwerp. Het aandeel van het 

dorp Ten Boer is met 53% wat lager dan je op grond van de omvang van het dorp zou 

mogen verwachten (61%). 



Antwoordopties: 

 -Via bestaande kanalen zoals publicaties van de vereniging dorpsbelangen in mijn dorp, via de Noorderkrant of via de 

nieuwsbrief van de gemeente. 

- Over concrete toekomstige regelingen, wil ik graag via een brief, persoonlijk worden geïnformeerd. 

-Ik ontvang graag de email-nieuwsbrief van zonnepark Fledderbosch 

-Ik ontvang graag de emailnieuwsbrief van de Energiecoöperatie Ten Boer 

-Ik heb een vraag of tip m.b.t. zonnepark Fledderbosch.  

-Ik hoef geen informatie te ontvangen over zonnepark Fledderbosch. 

-Anders 

 

Samenvatting 
 

Ruim 66% wordt het liefst geïnformeerd via de 

bestaande kanalen (zoals publicaties van de 

lokale vereniging Dorpsbelangen, via de 

Noorderkrant of via de nieuwsbrief van de 

gemeente). 

Bijna 40% wil de nieuwsbrief van Fledderbosch 

ontvangen en bijna 29% (ook) die van de ECTB.  

Bij Anders werden de bovenstaande opties 

alsnog genoemd of stonden ‘overige 

opmerkingen’ die in de voorgaande tabel zijn 

verwerkt. 

Interpretatie 

Zie de bijlage voor de emailadressen met de 

nieuwsbrief die men wenst te ontvangen en bij 

welk onderwerp men wil worden betrokken.  

Het is belangrijk dat als follow-up van deze 

enquête op redelijk korte termijn een 

nieuwsbrief Fledderbosch wordt verzonden 

met een terugkoppeling van de enquête en 

mogelijke vervolgacties. Zeker ook omdat 1 

invuller opmerkt dat hij/zij zich al meerdere 

malen heeft aangemeld voor de nieuwsbrief 

Fledderbosch en nog nooit iets heeft 

ontvangen.  



Spanningen en dilemma´s 
 

Hieronder staan een tiental uitspraken die zijn gedaan in de lokale energiediscussie of rondom lokale 

energieprojecten. Wilt u steeds aangeven in hoeverre u de spanning of het dilemma herkent? 

'Herkennen' kan betekenen dat het in de buurt komt van uw eigen ervaring of mening, of dat u zich 

voor kunt stellen dat het (voor u) opgaat. Aan het einde is er ruimte een eigen ervaring te 

beschrijven.  

Antwoordopties  

Ik herken de spanning 1 = totaal niet | 2= nauwelijks | 3 = twijfel/weet niet | 4 = enigszins | 5 = 

volledig 

Spanning/dilemma Gemiddeld 
 

Modus Karakterisering 
van de 
spanning* 

1 Ik kan niet meedoen als er vaak overdag wordt vergaderd 
en de reactietermijn zo kort is. 

3,4 4 POL/ORG 

2 Vertegenwoordigt een lokale energiecoöperatie ‘de 
omgeving’ als niet iedereen lid is? 

3,4 4 POL/ORG 

3 Als iemand niet bereid is om tijd/energie en/of geld te 
investeren dan heeft die ook geen recht op invloed of 
meeprofiteren 

3,0 3 ORG/JUR 

4 Ook al heb ik volgens juridische normen misschien geen 
schade en geen overlast, mijn woonplezier wordt wel 
aangetast door dit project. 

3,8 5 JUR/EMO 

5 Het is ingewikkeld, ‘t kost veel tijd en ‘t is maar de vraag 
wat het mij oplevert dus ik richt me liever op andere 
dingen in mijn leven, waarvan ik het gevoel heb dat ik er 
meer direct invloed op heb. 

2,9 3 ORG/POL 

6 Ik vind het een taak van de overheid om te zorgen dat er 
duurzame energie wordt opgewekt en de opbrengsten in 
de omgeving blijven, in plaats van burgers hun eigen recht 
op compensatie of hun eigen deel van de opbrengsten te 
laten regelen. 

3,5 5 ORG/JUR/POL 

7 Uitgebreide participatietrajecten wekken de indruk dat 
bewoners daadwerkelijk (nog) invloed hebben, maar alleen 
meepraten zonder zeggenschap/stemrecht (in welke vorm 
dan ook) is geen echte invloed. 

4,3 5 ORG/POL 

8 Ik wil wel goed geïnformeerd worden, ik wil meepraten 
en meedenken bv. over de besteding van opbrengsten, 
maar ik wil geen economische of juridische positie, bijv. als 
bestuurslid van een coöperatie of als mede-ontwikkelaar. 

3,7 5 POL/ORG/JUR 

9 Je kunt niet met z’n allen directe invloed hebben, dus 
moet je soms ook vertrouwen op vertegenwoordigers in de 
gemeenteraad of op belangenbehartigers zoals een 
vereniging Dorpsbelangen of een lokale energiecoöperatie.  

3,6 4 ORG/POL 

10 Ik weet dat het landschap gaat veranderen door de 
energietransitie, maar voor mijn eigen directe omgeving 
vind ik dat lastig en weet ik niet of ik daaraan zal wennen. 

4,0 5 REP/EMO 



*Deze karakterisering is gebaseerd op het theoretisch kader van antropoloog/filosoof Bruno Latour, 
toegepast op participatie in de energietransitie. Zie voor een visualisatie en theoretische 
onderbouwing de Informatieplaat en Handleiding Participatie in de energietransitie ((Bijlage 4). 

Samenvatting 
De meerwaarde van deze toetsing van spanningen ligt erin dat kan worden onderbouwd dat 

geobserveerde spanningen het individuele overstijgen. Dit geeft ‘body’ aan de stellingen en analyses 

in de masterscriptie en geeft tevens enige focus aan wat er nodig is om participatie(-trajecten) te 

verbeteren. In de interpretatieblokjes doe ik enkele voorzetten hiertoe. NB: Als de groep die 3 Ik 
weet niet/twijfel invulden groot is, kan dit erop duiden dat de formulering van de spanning 

onduidelijk was. Dit deel van de vragenlijst leende zich dan ook minder voor een kwantitatief 

onderzoek en de resultaten moeten dan ook met de nodige omzichtigheid worden behandeld. 

De sterkste herkenning is er bij de spanning tussen uitgebreide participatietrajecten en meepraten 

zonder daadwerkelijke zeggenschap (7).  Ruim 82% verwacht van een participatietraject dat er echte 

zeggenschap mogelijk is en vindt dat bij het ontbreken daarvan er geen sprake is van een (geslaagd) 

participatietraject.    

 

De twee spanningen waarbij het emotionele botst met ‘iets anders’ (4 en 10) roepen ook brede 

herkenning op. Het besef dat het landschap gaat veranderen maar de twijfel of men daar wel aan kan 

en wil wennen wordt door bijna 70% enigszins tot volledig herkend. De spanning tussen schade 

volgens juridische normen en aangetast woonplezier wordt door 66% enigszins tot volledig herkend.  

Interpretatie 

De breed herkende spanning tussen uitgebreide participatietrajecten en beperkte daadwerkelijke 

zeggenschap zien dat het cruciaal is om verwachtingen helder te maken over status, fase en mate van 

zeggenschap voordat inwoners worden betrokken.  ‘Participatie’ bestaat bij de overheid uit een 

vergaarbak aan vormen waarin burgers worden betrokken/meedoen, maar voor inwoners is er pas 

echt sprake van participatie als ze daadwerkelijk zeggenschap/stemrecht hebben in een besluit. Dit 

komt in de praktijk maar weinig voor. De zeer directe invloed die bewoners aan participatie koppelen 

vraagt om een brede discussie en experimenten om te onderzoeken welke vormen daarvoor geschikt 

zijn. Ondertussen is het van belang zorgvuldig met het gebruik van de term ‘participatie’ om te gaan 

en zo mogelijk een precieze of neutrale omschrijving van de (gevraagde) betrokkenheid te gebruiken. 

Het is verstandig om zoveel mogelijk echt samen op te trekken en de inbreng ook aantoonbaar en 

beargumenteerd te verwerken in het beleid. Als het besluit elders wordt genomen (wat in de meeste 

gevallen zo is) moet dit vooraf en voortdurend duidelijk worden gemaakt.  

 

Interpretatie 

De spanningen waarbij het emotionele een rol speelt hebben gemeen dat een norm of gebeurtenis 

‘buiten’ het individu een emotie oproept die niet in de context van de norm of de ‘externe’ gebeurtenis 

thuis lijkt te horen of kan worden verwerkt. Een participatietraject kan een manier zijn emoties te 

verwerken (zoals een deelnemer opmerkte “ik zie het als rouwverwerking”) mits er genoeg ruimte is 

voor het bespreken van de emoties en als er onderhandelingsruimte is voor oplossingen die negatieve 

effecten verlichten. Ook deze spanning vraagt om duidelijkheid over verwachtingen en mogelijkheden. 

Zo is bijvoorbeeld een juridische toetsing niet in de eerste plaats een handeling waarin emoties 

verwerkt worden. En in het politieke kan niet ieder individueel belang worden opgenomen in een 

besluit en is er voor de verwerking van emoties bv. vaak simpelweg tijd nodig.  



Bij de spanningen 6 en 8 is de herkenning boven 

gemiddeld, maar lopen de meningen wel 

behoorlijk uiteen, bovendien is er een vrij grote 

groep die twijfel/ik weet niet invulde. Beide 

spanningen doen zich voor op een kruispunt van 

juridische, organisatorische en politieke waarden.  

-Bijna 52% herkent zich in de uitspraak: Ik vind het 
een taak van de overheid om te zorgen dat er 
duurzame energie wordt opgewekt en de 
opbrengsten in de omgeving blijven, in plaats van 
burgers hun eigen recht op compensatie of hun 
eigen deel van de opbrengsten te laten regelen. Er 

is echter ook een groep die hier geen mening over 

heeft en een deel die het er niet mee eens is.  

-Zo’n 57% herkent zich in de uitspraak: Ik wil wel 
goed geïnformeerd worden, ik wil meepraten en 
meedenken bv. over de besteding van 
opbrengsten, maar ik wil geen economische of 
juridische positie, bijv. als bestuurslid van een 
coöperatie of als mede-ontwikkelaar. Er is echter 

ook een grote groep die hier geen mening over 

heeft en een klein deel die het er niet mee eens is.  

 

 

Bij de spanningen 1, 2 en 9 botsen politieke en organisatorische waarden.  Deze spanningen worden 

bovengemiddeld herkend maar de groep die dit volledig zegt te herkennen is relatief wat kleiner 

(respectievelijk 26, 21 en 25%). 

- Ik kan niet meedoen als er vaak overdag wordt vergaderd en de reactietermijn zo kort is (1). Deze 

uitspraak beschrijft een spanning tussen de wens invloed te willen uitoefenen, en de 

organisatorische voorwaarden en belemmeringen.  

-Vertegenwoordigt een lokale energiecoöperatie ‘de omgeving’ als niet iedereen lid is? (2) Deze 

uitspraak stelt een meer principiële kwestie aan de orde over de politieke en vergunningsvoorwaarde 

dat er door de omgeving geparticipeerd kan worden en de vraag wanneer en hoe dat geborgd is. 

- Je kunt niet met z’n allen directe invloed hebben, dus moet je soms ook vertrouwen op 

vertegenwoordigers in de gemeenteraad of op belangenbehartigers zoals een vereniging 
Dorpsbelangen of een lokale energiecoöperatie (9). Hier wordt de spanning verwoord die zich binnen 

het politieke kan afspelen: hoe kijkt men aan tegen vertegenwoordiging en hoe deze is belegd in 

genoemde instituties? De groep die hier 3 invulde is relatief groot (>20%). 

 

 

 

Interpretatie 

De spanningen waarbij organisatorische, 

politieke en juridische waarden lijken te 

botsen draaien vaak om complexe 

situaties waar het erg afhankelijk kan 

zijn van de eigen positie waarin iemand 

verkeert of deze spanning wordt 

gedeeld. Er kan een samenhang zijn met 

of mensen zich capabel voelen om in 

een bepaalde situatie te handelen, het 

kan ook meer principieel of juist een 

heel praktische spanning zijn.  

Beide spanningen vragen om een 

principiële afweging van de reden van  

de gevraagde participatie en kan deels 

worden opgelost door verschillende 

varianten van betrokkenheid mogelijk te 

maken waarbij minimaal voor elke 

bewoner een vorm van drempelloze 

betrokkenheid mogelijk is (die dus geen 

of weinig tijd, kennis of geld vragen).      



 

 

Over de uitspraken 3 en 5 lopen de meningen ook zeer 

uiteen en ook al worden ze nog steeds bovengemiddeld 

herkend, de groep die geen mening heeft of twijfelt is erg 

groot. Dit kan erop duiden dat het niet echt als een 

spanning wordt gezien, dat de formulering niet eenduidig 

genoeg was of dat de formulering zoveel behoefte aan 

nuance oproept dat 3 dit het beste ‘verwoord’. Het gaat 

om:  

-Als iemand niet bereid is om tijd/energie en/of geld te 
investeren dan heeft die ook geen recht op invloed of 
meeprofiteren (3) Deze spanning is geobserveerd in de 

context van een energiecoöperatie. 

-Het is ingewikkeld, ‘t kost veel tijd en ‘t is maar de vraag 

wat het mij oplevert dus ik richt me liever op andere dingen 
in mijn leven, waarvan ik het gevoel heb dat ik er meer 
direct invloed op heb (5) Deze spanning wordt alsnog door 

bijna 30% van de respondenten herkend. Een zeer grote 

groep heeft hier echter niet echt een mening over of 

twijfelt. 

 

 

  

Interpretatie 

Als er vooraf organisatorische belemmeringen zijn voor deelname is er eigenlijk nauwelijks sprake van 

echte participatie in de zin van gelijkwaardigheid. Heel simpel gezegd: een datumprikker met 

verschillende opties hoort bij echte participatie, een uitnodiging voor een vergadering of 

informatieavond niet. 

De andere twee kwesties zijn meer principieel en vragen in bepaalde situaties wellicht om concrete 

criteria maar in elk geval om een constante dialoog om daarmee te proberen de vertegenwoordigende 

band te versterken. 

Interpretatie 

Door de hoge score in het midden 

(resp. 3,0 en 2,9) heeft deze 

spanning de minste 

onderbouwing gekregen. 

Spanning 3 kan aanleiding geven 

een principiële discussie te 

voeren binnen een 

energiecoöperatie waarbij ook de 

bredere politieke en 

maatschappelijke context mee 

kan worden gewogen.  

Spanning 5 kan deels worden 

verlicht door de vorm van 

participatie zeer goed te 

organiseren en verwachtingen en 

mogelijkheden vooraf helder te 

schetsen. 



Reacties eigen spanningen  
Is er nog een spanning/dilemma rondom uw deelname aan de (discussie over de) energietransitie die 

hier niet benoemd is? Zo ja, welke?  

Samenvatting 

Veel reacties op deze vraag kunnen worden gelezen als een toelichting op de spanningen die eerder 

werden bevraagd. Ook zijn een aantal nieuwe spanningen verwoord. In de tabel hieronder is 

geprobeerd de opmerkingen enigszins te clusteren. 

Toevoegingen rondom spanning 2, 6 en 9 de rol van de overheid en de mate van vertegenwoordiging 
-Of bij dit participatieproces de overheid een betrouwbare partner is, of voor hen het behalen van ‘het 
bod’ (bedoeld wordt de doelen van de Regionale Energiestrategie in het kader van het Klimaatakkoord) 
de overhand heeft 
-Dat er te weinig centrale regie is 
--Dat de gemeente de burgers slecht, niet informeert. De dorpscoöperatie speelt alleen open kaart 
voor de leden. Gemeente informeert slecht en creëert daardoor geen draagvlak. Ze houden veel 
binnenskamers. Gemeente wil de beste leerling van de klas zijn, worden. Geld is belangrijk voor de 
boeren die veel geld krijgen voor beschikbaar geven van land. Subsidie is beter te gebruiken, bv door 
daken van industrie te gebruiken. Of andere alternatieven. Bovendien gaat het agrarisch land hiermee 
naar de kloten! Burgers worden niet gezien, gekend! Alles wordt uit de kast gehaald om de burger in te 
pakken! Verschrikkelijk zoals het allemaal. We krijgen helemaal geen compensatie! 
-Er wordt veel gepraat over energietransitie maar geen heldere oplossingen aangedragen door de 
gemeente voor je specifieke situatie/leefomgeving 
- Diverse projecten (die mogelijk los staan van elkaar) in hetzelfde gebied verhoogt het draagvlak niet 

Toevoegingen rondom spanning 10: mijn omgeving gaat veranderen en rondom het onderzoeken 
van alternatieven 
-Hoe in te passen in het landschap, vogels/insecten stroken 
- Het onttrekken van landbouwgrond en de plannen voor een nog groter project naast Meerstad. 
- I.p.v. zonneparken beter bossen aanleggen en de zonnepanelen op (grote) daken leggen 
- We moeten zeer zorgvuldig met de natuur plekken omgaan. Voor je het weet is ons land vol met 
bouw en zonnepanelen en windmolens 
- Zonneparken zouden meer op daken langs ringwegen enz moeten ipv op open terrein. Creatiever 
invullen! 
-De daken liggen niet vol, niet van particulier, maar ook zéker niet van bedrijven. We hebben het over 
vele hectares dak. Deze kunnen veel beter eerst benut worden. 
- Het zou mooi zijn als daken van kantoren etc. meer/vaker/uitsluitend worden gebruikt voor het 
plaatsen van “zonneparken” 
-Ik vind de plaatsing van zonnepanelen op grond een slechte zet in een land waar grond zoveel waarde 
heeft. Waarom plaatsen we niet op grote daken, etc. etc. etc. 
- Zonneparken en windmolens hebben ook grote nadelige gevolgen voor de natuur. Waarom bouwen 
we niet eerst alle daken vol met zonnepanelen. Constructief is dit mogelijk of mogelijk te maken. 
-Zonneparken zijn een ontsiering van het landschap 
-Duurzame energie is fantastisch, het is echter bijzonder onfraai dat het windmolenparken en 
zonneparken als paddenstoelen uit de grond schieten. Het windmolenpark bij Meeden is kilometers 
ver weg & toch hebben wij daar zicht op. Het vervuilt het landschap. Zonnepanelen kunnen ook op 
daken gelegd worden of op een plek waar er geen zicht op is, bijvoorbeeld afgeschermd door groen. 
- Het geluid van de warmtepompen geeft nu al overlast qua geluid. Laat staan hoe het is als iedereen 
een warmtepomp aanschaft. Niet slapen en overdag geluidsoverlast. 
- Dat alternatieven voor energie bv. plaatsen zonnepanelen te weinig worden onderzocht. Bv op 
parkeerplaatsen, snelwegen enz. 
- De energietransitie wordt met de kennis van nu vormgegeven, maar door verbeterde technologie is 
binnenkort waarschijnlijk dezelfde opbrengst te halen op veel minder grond; tegelijkertijd is behoud 



van agrarische grond, voorwaarde om minder intensief en meer duurzaam te kunnen boeren. 
- Er wordt niet naar alternatieven gekeken zoals de mogelijkheden van zonnepanelen op dak. Ook de 
warmtetransitie is nauwelijks een punt van aandacht. 
-Ik vind het niet goed dat er landbouwgrond gebruikt wordt voor zonnepanelen. We moeten meer 
gebruik maken van bestaande gebouwen en veel meer nadruk leggen op optimaal geisoleerde 
woningen zodat er o.a. minder warmtepompen nodig zijn zoals nu bij nieuwbouw gebeurt. 
- Land hard nodig voor biologische landbouwgrond 
-Ik mis in het energie thema de urgentie om minder energie te gebruiken, om geen vruchtbare gronden 
aan de voedselproductie te ontnemen, om geen ecologisch belangrijke terreinen op te offeren aan 
onze schijnbaar mateloze behoefte aan stroom. Met "glasvelden" wordt ook onze eeuwenoude 
leefomgeving zeer ernstig aangetast. 
-Ik vind het ronduit schandalig dat de natuur (die we zó hard nodig hebben in Nederland!) naar de 
bliksem geholpen wordt. Het groene gebied rondom de steden moeten bewaard blijven, voor ons 
nageslacht! 
-In hoeverre kunnen de mooie oude huizen nog blijven zoals ze zijn? Of moeten alle oude huizen 
uiteindelijk energie neutraal opnieuw worden gebouwd? 
-Uitzicht belemmering 
-Waarom landbouwgrond opofferen voor energie, onzin toch? Waar komt ons voedsel dan vandaan? 
-Waarom op zoveel plaatsen de omgeving verpesten (versnippering) in elke regio. 
-Uitgangspunt dat duurzame energietransitie gelijk moet staan aan vernieling en verloedering van 
landschap getuigt van allesbehalve van democratie of participatie 
-Ik ben tegen lelijke grootschalige zonne- of windparken. Er is nog zat plaats op daken, boven 
parkeerterreinen. Kleinschalig betekent daarnaast ook minder transportkosten (een substantieel deel 
van energiekosten). Fledderbosch zou een goede optie zijn, maar dan veel kleiner, alleen een stukje 
langs het Eemskanaal bijvoorbeeld (voor die 3000 huishoudens?). Dat Ten Boer na de annexatie door 
Groningen nu gebruikt wordt hiervoor vind ik onacceptabel! 
--Dat er te weinig is nagedacht over verwijderen en daardoor afval zonnepanelen over 15 jaar na 
plaatsing. 
-Wat gebeurt er met het afval van de zonnepanelen? En Hoe eerlijk is het verhaal rondom de 
energietransitie? Wat voor invloed hebben het maken, verschepen van zonnepanelen op de 
maatschappij? Is deze vorm van vergoeding wel de juiste? Het is rendabel omdat de overheid subsidie 
verstrekt. . . Maar is dit wenselijk? 
-Zonnevelden zijn na 20 tot 30 jaar afgeschreven. Wat is de groene voetstap en wat is de werkelijke 
winst als wij ons gedrag niet aanpassen? 

Toevoegingen rondom spanning 7: de organisatie van het participatietraject en de mate van echte 
zeggenschap 
-Ik krijg vaak het gevoel dat er pas informatie en participatie in beeld komt nadat er al besluiten zijn 
genomen. 
-Het lijkt alsof de omgeving invloed heeft, maar de werkelijkheid is dat alles voor ons beslist wordt. 
-Er wordt niet geluisterd naar de bewoners. 
-Democratische besluitvorming is meer dan participatie 
-De gemeente Groningen doet toch wat de stad wil... 
-Investeren in zonnepraken is zinloos. Het wordt een industrie, geleid door alleen maar grootgeld 
bezitters. De gewone burger heeft niks in te brengen, profiteert niet van de opbrengsten en heeft 
louter last horizonvervuiling en waardedaling van woningen in de omgeving van "nieuwe energie" 
locaties. 

Overige spanningen/opmerkingen 

-Er mogen in mijn opinie alleen mensen in die met naam en adres zich aanmelden om voor of tegen te 
zijn, het komt vaak voor dat er personen voor stemmen die aan de andere kant van het land wonen, zo 
dat wij dat kunnen uitsluiten. 

-Wat verwacht je als alle inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan door nimby worden 



gefrustreerd? 

Het Fledderbos-project wordt volledig uit zijn verband gerukt door tegenstanders. Sommige 
tegenstanders hebben een persoonlijke vete met degene die hiervan profiteert. En dat is m.i. een 
volledig verkeerde benadering. Wij hebben hier allemaal aardbevingsschade, dus willen we van het gas 
af. En daar moet je concessies voor doen. Ik vind het prima dat hier vlakbij een zonnepark komt, als dat 
bijdraagt aan de energiebehoefte en aan het verminderen van het gas. 

Wat als de “overheid” (lees gem/provincie) die aangeeft dat er lokale participatie noodzakelijk is niet 
de 50/50 bereikt, wordt het dan doorgezet? Of als, zoals ik het begreep uit infomomenten, na de 
realisatie de gemeente/ provincie uit wil stappen. Kan die dat dan eenzijdig aan een energiereus 
verkopen? 

 

Interpretatie 

NB: uit enkele opmerkingen blijkt dat nog niet iedereen weet dat m.b.t. Fledderbosch de 

vergunning al is verleend en de besluitvorming dus al is geweest. Ook op enkele andere 

aangedragen spanningen kan met een betere informatievoorziening worden gereageerd.  

De meeste spanningen hebben echter een principiëler karakter. Het zijn in zekere zin allemaal 

morele vragen naar doel en middelen: waarom doen we het, volgens welke criteria en werkt het 

(nog)? Bijvoorbeeld rondom het organisatorische en politieke zijn er vragen over ‘het script’: 

waarom vindt participatie plaats, is er echte invloed gewenst/mogelijk of is het een ‘vinkje’ op 

weg naar een vastgesteld doel. Sommige mensen verwachten echte invloed rondom deze kwestie, 

maar ervaren dat ze a.h.w. worden ingevoegd in een fase van een langlopend project. In elke fase 

heeft het betrekken van bewoners een specifiek doel. Vaak dekt de term ‘participatie’ dat doel 

niet, maar gaat het bv. om informeren en peilen van behoeften/zorgen. Bij participatie 

verwachten mensen actief mee te kunnen doen, samen op te trekken en directe invloed te 

hebben: op de probleembeschrijving, op de mogelijke oplossingen en vaak ook op de 

besluitvorming. Echter, de besluitvormingsbevoegdheid (als het gaat om een ja of een nee tegen 

een voorgesteld beleid) ligt in Nederland bij een gemeenteraad, gedeputeerde staten of de 

Tweede Kamer. 

Deze spanningen vragen om een voortdurende dialoog over de aard (behoefte en verwachtingen) 

van (de specifieke) participatie. 

Maar er zijn ook veel aarzelingen over wat inhoudelijk het beste is, en of er geen alternatieven 

zijn. Hier zijn morele vragen naar doel en middelen nauw verbonden met belangen. Een belang 

zegt iets over de mate van verbondenheid die iemand ervaart met een bepaalde ‘zaak’ (mens, 

dier, landschap, concept, behoefte zoals bv. gezondheid). Deze mate van verbondenheid kan 

worden uitgedrukt in een waarde die wordt toegekend. Dit maakt in principe uitruil mogelijk 

tussen belangen. Het emotionele is maar tot op zekere hoogte in een belang/waarde uit te 

drukken en kan dus maar voor een deel worden verlicht door een uitruil; voor de diepere 

emotionele verwerking is iets anders nodig. 

Participatie draait om  

-een goede organisatie en communicatie over verwachtingen en mogelijkheden 

-ruimte voor morele vragen naar doel en middelen, naar alternatieven 

-waarde toekennen en uitruil van belangen  

-gezien en gehoord worden 



Bijlagen 
 

1.Informatieteksten enquête 
 

Openingstekst 

Hoe wilt u betrokken zijn bij zonnepark Fledderbosch? En wat is ‘participatie’ voor u? Daarover gaat 

deze vragenlijst.  

In het gebied Ten Boer zien we, net als op andere plekken in Nederland, steeds meer voorbeelden 

van duurzame energieopwekking. Tot op heden zijn dat voornamelijk zonnepanelen op daken en 

kleine windmolens bij boerderijen. De doelen in het nationale Klimaatakkoord zijn echter hoger en 

elke regio moet z’n bijdrage leveren, zo is afgesproken. Er wordt fors ingezet op burgerparticipatie in 

de energietransitie. Burgers moeten voor minstens de helft kunnen profiteren van een duurzaam 

energieproject, zo is het streven.  

Deze vragenlijst maakt deel uit van een onderzoek naar burgerparticipatie in het kader van de 

masterstudie Filosofie en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen en ten behoeve van de 

Energiecoöperatie Ten Boer en Bronnen van Ons.  

De vragen worden anoniem verwerkt, tenzij u aangeeft dat uw contactgegevens gebruikt mogen 

worden. Het invullen van de vragenlijst duurt ca. 10 minuten. Kies s.v.p. steeds het antwoord dat uw 

mening het dichtst benadert. 

Ik hoop op uw medewerking!  

Nynke Kloppenburg, Garmerwolde 

 

Tussentekst 

Zonnepark Fledderbosch wordt 90 hectare groot en zal jaarlijks genoeg energie opwekken voor ruim 

21.000 huishoudens. Het komt voor 50% in handen van het bedrijf Ecorus en voor 50% wordt het 

lokaal eigendom. Dit lokale eigendom wordt ingevuld door de coöperatieve ontwikkelaar Bronnen 

van Ons namens de Energiecoöperatie Ten Boer. Een coöperatie is een organisatievorm waar men lid 

van kan worden (onder de voorwaarden van de coöperatie) en waar ieder lid gelijkwaardig stemrecht 

heeft. Het gebied van de voormalige gemeente Ten Boer telt zo’n 3000 huishoudens. 

De opbrengsten van de 50% lokaal eigendom dienen ten goede te komen aan de omgeving. Dit kan 

bijvoorbeeld via duurzaamheidsinvesteringen. De omgeving moet, ook financieel, kunnen 

participeren. Dit is een vergunningsvoorwaarde. De volgende vragen gaan over uw verwachtingen 

ten aanzien van de regelingen om financieel te kunnen participeren. 

  

Tussentekst 



2. Tabellen 
 

Beweringen over zonnepark Fledderbosch  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

  



Spanningen en dilemma’s in 10 uitspraken 

 

1.Ik kan niet meedoen als er vaak overdag wordt vergaderd en de reactietermijn zo kort is. 

 

2. Vertegenwoordigt een lokale energiecoöperatie ‘de omgeving’ als niet iedereen lid is? 

 

3. “Als iemand niet bereid is om tijd/energie en/of geld te investeren dan heeft die ook geen recht op 

invloed of meeprofiteren.” 

 



4. “Ook al heb ik volgens juridische normen misschien geen schade en geen overlast, mijn 

woonplezier wordt wel aangetast door dit project.” 

 

5. ”Het is ingewikkeld, ‘t kost veel tijd en ‘t is maar de vraag wat het mij oplevert dus ik richt me 

liever op andere dingen in mijn leven, waarvan ik het gevoel heb dat ik er meer direct invloed op 

heb.”  

 

6. “Ik vind het een taak van de overheid om te zorgen dat er duurzame energie wordt opgewekt en 

de opbrengsten in de omgeving blijven, in plaats van burgers hun eigen recht op compensatie of hun 

eigen deel van de opbrengsten te laten regelen.

 



7. “Uitgebreide participatietrajecten wekken de indruk dat bewoners daadwerkelijk invloed hebben, 

maar alleen meepraten zonder stemrecht (in welke vorm dan ook) is geen echte invloed.” 

 

8. “Ik wil wel goed geïnformeerd worden, ik wil meepraten en meedenken over de besteding van 

opbrengsten, maar ik wil geen economische of juridische positie, bijv. als bestuurslid van een 

coöperatie of als mede-ontwikkelaar.”  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. “Je kunt niet met z’n allen directe invloed hebben, dus moet je soms ook vertrouwen op 

vertegenwoordigers in de gemeenteraad of op belangenbehartigers zoals een vereniging 

Dorpsbelangen of een lokale energiecoöperatie. ”  

 

10. “Ik weet dat het landschap gaat veranderen door de energietransitie, maar voor mijn eigen 

directe omgeving vind ik dat lastig en weet ik niet of ik daaraan zal wennen. 

 

 

  



3. Mailadressen voor nieuwsbrieven en inbreng van ideeën 
Zie apart aan opdrachtgever geleverd Excelbestand  

 

4. Informatieplaat participatie en handleiding 
I.v.m. toelichting bij de analyse van spanningen (p.20). Handleiding in eerder stadium aan 

opdrachtgever geleverd en ook opvraagbaar bij auteur van dit rapport. 

 

 

 




