
 

 

Bijlage 3. Gezamenlijke uitgangspunten voor vervolgtraject bij 

investeren van het waterschap 
Het windenergieproject is van grote waarde belang voor de gemeente en het waterschap. Dat heeft 

een aantal redenen. Samengevat kan gesteld worden dat het project: 

1. Een significante bijdrage levert aan de opwekking van duurzame energie in Harderwijk; 

2. Een maatschappelijke meerwaarde oplevert doordat de opbrengst weer geïnvesteerd kan 

worden in het verder verduurzamen van de samenleving en daarmee extra impact heeft; 

3. Een flinke tijdsinvestering en aanlooptijd heeft gevraagd; 

4. Middels dit initiatief van twee overheden zijn we pionier in het verkennen van een grotere, 

vernieuwende rol die overheden in de energietransitie op zich kunnen nemen. 

De routekaart Windenergie van de gemeente Harderwijk laat zien dat het aantal windlocaties in de 

gemeente beperkt is. In de voorgaande ontwikkelfase is gezamenlijk vol ingezet op de kans die er op 

het industrieterrein Lorentz ligt. Het Dit is uitgevoerd op een manier die aansluit bij publieke 

waarden, maar met een bedrijfsmatige aanpak. Windenergieprojecten kennen veel kwetsbaarheden 

en risico’s, vele initiatieven stranden in de planfase, vaak omdat één van de puzzelstukjes ontbreekt. 

Op Lorentz is het plaatje compleet, maar dan is het nog altijd zaak om de haalbaarheid van het 

project te waarborgen en niet de risico’s opzoeken. Bij de rolkeuze van investeren blijven we kritisch 

en onze publieke waarden niet uit het oog verliezen. Daarvoor worden een aantal principes 

gehanteerd, die houvast bieden en bijdragen aan heldere verwachtingen: 

1. Maximale energieopbrengst tegen een robuust rendement; 

2. Lasten en lusten voor bewoners en ondernemers; 

3. Zorgvuldigheid richting omgeving en actieve communicatie; 

4. Leren en ervaringen delen. 

 

1. Maximale energieopbrengst tegen een robuust rendement 

Om met dit project impact maken, wordt op zoek gegaan naar de maximale energieopbrengst (en 

daarmee de grootste CO2-reductie) van drie windmolens op deze locatie. De financiële opbrengst 

vloeit hieruit voort. Er wordt in de gaten gehouden welke nieuwe technieken en turbinemodellen op 

de markt komen. Dit wordt door vertaald naar een scherpe aanbesteding waarmee bij een optimale 

de energieopbrengst ook een gezond rendement wordt behaald. 

 

2. Lasten en lusten voor bewoners en ondernemers uit de omgeving 

Een tweede en belangrijk uitgangspunt: niet alleen de lasten, maar ook de lusten voor bewoners en 

lokale ondernemers. Om deze reden is ervoor gekozen uitgebreide participatie op te zetten 

gedurende dit project. Ten eerste “procesmatige participatie” in de vorm van allerlei bijeenkomsten, 

excursies, challenges, events, inwonerspanel en klankbordgroep. Ten tweede “financiële 

participatie” door middel van een Duurzaamheidsfonds, dat een riante bijdrage (meer dan de 

landelijke richtlijn) ontvangt en in overleg met inwoners en ondernemers mag besteden aan nieuwe 

duurzaamheidsprojecten die de samenleving ten goede komen (zie bijlage 4 voor verdere 

uitwerking). Bij investeren is er in onze ogen spraken van 100% lokaal eigendom. En daarbovenop 

wordt in de aanbesteding (van het energiecontract) nagaan of inwoners uit Harderwijk en Hierden 



 

 

ook nog kunnen meeprofiteren via een korting op hun energierekening. Dit laatste is nog niet zeker, 

maar als de mogelijkheid bestaat, dan wordt hierop ingezet. Voorwaarde is dan wel dat de 

businesscase deze ruimte biedt, wat mede wordt bepaald door de SDE-vergoeding en 

onderhandelingen bij de aanbesteding over looptijden, prijzen, etc. 

3. Zorgvuldigheid richting omgeving en actieve communicatie  

Vanaf het begin dit project hebben we met elkaar de sterke overtuiging gehad dat we een project 

willen realiseren dat kan rekenen op steun, enthousiasme en breed draagvlak vanuit de maatschappij 

en politiek. Dit project wordt gerealiseerd voor volgende generaties, voor de lange termijn. Dat 

betekent niet te snel willen ontwikkelen en niet altijd e de weg van de minste weerstand 

bewandelen.  We willen ons ervoor inzetten dat we verschillende, nieuwe geluiden tot ons nemen en 

nieuwe signalen (blijven) ontvangen. Dat vraagt om een lange doorlooptijd en aandacht geven aan 

mensen die zich melden gedurende het proces. En ook voor mensen die zich niet vanzelfsprekend 

melden. We zijn proactief in het opzoeken van wat er speelt onder de inwoners van Harderwijk, en 

hoe dit project ook voor het grote verzorgingsgebied van het waterschap van meerwaarde kan zijn. 

Deze gedegen, zorgvuldige benadering kan ook leiden tot uiteenlopende opvattingen en ideeën over 

het project. We blijven in gesprek, maar we houden ook het publieke belang op het netvlies: op een 

verantwoorde manier deze windenergie realiseren.  

4. Leren en ervaringen delen 

Verder blijft er open gestaan worden voor (bewoners)organisaties die zich actief inzetten voor 

duurzaamheid en willen meekijken of leren van het project. We dragen bij aan meer bewustwording 

over duurzaamheid, het windenergieproject is daar een mooi, tastbaar voorbeeld van.  Al met al kun 

je zeggen dat we hier een uniek project in Nederland te pakken hebben. Verschillende onderdelen 

van de energietransitie komen in dit gebied samen en we kunnen gaan laten zien dat de polarisatie in 

het maatschappelijke debat overbrugd kan worden. Hier in Harderwijk, hier kan het! 

 


