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Maatschappelijke tender als voorkeursroute in vergunningverlening voor gedragen 
grootschalige  zon- en windprojecten 
 
 
 
Geachte raadsleden,  
 
Het Gelders Energieakkoord en haar partners Energie Samen Gelderland en 
Klimaatverbond Nederland hebben onderzoek gedaan naar de meest effectieve route om 
– in het proces van planning tot vergunningverlening voor grootschalige zon- en 
windprojecten – het lokaal eigenaarschap en zeggenschap te borgen.  
 
Dat is belangrijk omdat eigendom en rendement medebepalend zijn voor draagvlak en 
acceptatie voor de grote ingrepen die deze projecten in ons landschap en leefomgeving 
betekenen. Maar ook omdat de rendementen uit deze projecten een belangrijke 
stimulans kunnen vormen voor meer duurzame investeringen in de omgeving van deze 
projecten. Het onderzoek is tevens belangrijk omdat de juridische basis voor de selectie 
van de maatschappelijk meest gunstige aanpak, complex is. Door een zorgvuldige inzet 
van de maatschappelijke tender, met een goed uitnodigingskader, een marktconsultatie 
en heldere selectiestappen (ruimtelijk én maatschappelijk) kan een gemeente rekenen 
op een stevige maatschappelijk en juridisch fundament in haar proces naar duurzame 
opwekking van energie. 
 
De partners van het Gelders Energieakkoord bevelen u van harte aan, werk te maken van 
deze maatschappelijke mender. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat, naast een 
degelijk beleidskader, deze methodiek van selectie van het beste wind en/of 
zonneproject ook in gemeentelijk beleid en regelgeving is opgenomen.  
 
De bijgevoegde handreiking is in een brede consultatie tot stand gekomen. 
Vertegenwoordigers, bestuurlijk en ambtelijk, van energiecoöperaties, gemeenten en 
provincie zijn erbij betrokken geweest. Het is nu aan gemeenten om, bijvoorbeeld bij de 
behandeling van de Regionale Energie Strategie 1.0 in hun gemeenteraad, zeker te 
stellen dat de raad deze aanpak ook formeel steunt. Of aan de provincie om in haar 
beleidskader de maatschappelijke tender vast te leggen.  
 
Wij, als onderzoeksteam, wensen u hiermee veel succes! 
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