


Contact
manuel.denhollander@veinh.nl
sijas.akkerman@mnh.nl 

Menukaart
Lokaal eigendom in de praktijk

Borgen in beleid Eigen vastgoed Coöperatieve 

ontwikkelaar

Commerciële 

ontwikkelaar

Deze menukaart is bedoeld voor gemeenten die aan de slag willen met minimaal 50% lokaal eigendom. Welke stappen moet je als gemeente zetten om aan de slag te gaan met die doelstelling? Ten 
eerste is het belangrijk dat de spelregels rond lokaal eigendom worden vastgelegd in een beleidskader, of bijvoorbeeld de omgevingsvisie.  Daarnaast kan de gemeente de mogelijkheden voor projecten 
op haar eigen vastgoed onderzoeken. Bij de aanwezigheid van een coöperatieve ontwikkelaar kan deze met de nodige ondersteuning een project met lokaal eigendom realiseren. Commerciële 
ontwikkelaars kunnen met de juiste kaders en voorwaarden worden gestimuleerd om lokaal eigendom mogelijk te maken. 

De Participatiecoalitie Noord-Holland heeft meer informatie, goede voorbeelden een aanbevelingen verzameld in het document Lokaal eigendom in de praktijk. 

Beleidskader lokaal eigendom
Maak lokaal eigendom een voorwaarde 
voor planologische medewerking en leg 
deze eis vast in een beleidskader. Stel ook 
voorwaarden voor het participatieplan.

Omgevingsvisie
Zorg voor een zachte borging door lokaal 
eigendom als voorwaarde op te nemen in 
de gemeentelijke omgevingsvisie. 

Anterieure overeenkomst
Leg afspraken met de ontwikkelaar over 
participatie en lokaal eigendom in een vroeg 
stadium al vast.

Maatschappelijke tender
Schrijf een maatschappelijke tender uit voor 
een zoekgebied en toets op minimaal 50% 
lokaal eigendom 

Stel het eigen vastgoed beschikbaar voor 
een project met lokaal eigendom, zoals 
grote daken of parkeerplaatsen.

Maak gebruik van het recht van opstal of 
erfpacht om de locatie beschikbaar te 
stellen, of verkoop deze aan een coöperatie 
of bewonerscollectief.

Stel de locatie beschikbaar met 
randvoorwaarden: aanbesteding vindt 
plaats met voorwaarden voor 
procesparticipatie en minimaal 50% lokaal 
eigendom.

Maak afspraken met een coöperatie over 
het gebruik van gemeentelijk vastgoed, 
bijvoorbeeld via een convenant en in 
projectstadium via een overeenkomst.

Zet in op het actief stimuleren van 
coöperatief ontwikkelde projecten.

Aanbevelingen:
Faciliteer de oprichting van een coöperatie 
of bewonerscollectief, of ondersteun een 
bestaand initiatief, bijv. met subsidie.

Bied garantstelling, een lening, of een 
revolverend fonds aan voor initiatieven.

Ontwikkel samen met een energie 
coöperatie een project.

Ontwikkel zelf een project met lokaal 
eigendom.

Stuur op participatie en lokaal eigendom bij 
commercieel ontwikkelde projecten.

Aanbevelingen:
Stuur op participatie en lokaal eigendom bij 
commercieel ontwikkelde projecten door 
voorwaarden hiervoor vast te leggen in 
beleid. 

Koppel een commerciële ontwikkelaar aan 
een coöperatie of bewonerscollectief en 
stimuleer een samenwerking.





https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor





Vele voorbeelden van coöperatieven windprojecten
➢ Zeeuwind
➢Deltawind
➢De Coöperwieck; Limburg

In onze regio
➢Meerwind, Haarlemmermeer, 
➢Kennemerwind, 
➢Windvogel








