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Voorwoord 

 

In het kader van de bachelorthesis Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

is dit onderzoek geschreven. Ik heb gekozen om een bachelorscriptie te schrijven met 

betrekking tot het onderwerp duurzame energie. Duurzame energie vind ik van 

onmiskenbaar belang in de wereld. Mijn interesse voor duurzame energie is met het 

schrijven van deze scriptie toegenomen.  

 

Jan Rotmans heeft met zijn boek In het oog van de orkaan mijn interesse gewekt in coalities 

rondom duurzame energie-initiatieven. Hij stelde dat het bevorderen van coalities onderdeel 

is van het faciliteren van de energietransitie. Ik ben daaropvolgend gaan kijken waar deze 

coalities uit bestaan en hoe zij functioneren. Het werd mij al snel duidelijk dat coalities uit 

verschillende partijen kunnen bestaan. Tijdens het vooronderzoek heb ik literatuur gevonden  

over coalitievorming bij burgerinitiatieven, maar niet over coalitievorming bij andere vormen 

van duurzame energie-initiatieven. Vanaf toen heb ik mij verder verdiept in het tekort in de 

wetenschappelijke literatuur. Door het bestuderen van twee duurzame energie-initiatieven en 

het afnemen van interviews bij betrokken personen heb ik geprobeerd om meer inzicht te 

krijgen in de coalitievorming van deze projecten.  

 

Ik wil bij deze mijn begeleider Peter van de Laak bedanken voor de zeer nuttige kritische blik 

op mijn conceptversies. Dankzij waardevolle feedback ben ik in staat geweest om dit 

onderzoek af te ronden. Daarnaast wil ik Herman Gels (MOED), Lucien Kuijsters (Gemeente 

Tilburg) en Titus Drijkoningen (Gemeente Waalwijk) bedanken voor afnemen van de 

interviews. Deze interviews waren zeer nuttig om een compleet beeld te krijgen over de 

coalitievorming bij de twee gehanteerde duurzame energie  initiatieven. Daarnaast hebben 

deze drie personen mij verschillende documenten aangeleverd die niet gedigitaliseerd zijn. 

Dankzij hen ben ik dus in het bezit gekomen van beleidsdocumenten waarmee ik het verhaal 

over de initiatieven compleet kon maken.  

 

Ik wens u veel leesplezier. 
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Samenvatting  

 

Wanneer men in de data bases zoekt op termen als ‘coalities’ en ‘coalitievorming’, dan moet 

men zich niet verbazen over het grote aantal politieke literatuur dat daar over beschikbaar is. 

Als men over coalities spreekt, gaat het meestal over een coalitie van politieke partijen. Maar 

coalities kunnen ook gevormd worden buiten het politieke spel, zoals tussen families, 

vrienden, collega’s. Bovendien kunnen coalities ook bestaan uit meerdere partijen die zich 

gezamenlijk inzetten voor het opwekken van duurzame energie.  

 

De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in coalitievorming bij duurzame 

energie-initiatieven. Om deze doelstelling te realiseren is aan de hand van een centrale 

vraag het onderzoek gestart. Er wordt daarbij nagegaan wat de motieven van partijen zijn om 

een coalitie te vormen en hoe dit proces zich in de praktijk heeft voltrokken. 

 

Om deze vraagstelling te beantwoorden zijn een set van deelvragen opgesteld. De eerste 

deelvraag in dit onderzoek heeft een inleidend karakter. Het betreft het belang van duurzame 

energie-initiatieven. Duurzame energie-initiatieven zijn van belang gezien de macrocontext. 

In deze macrocontext komt de klimaatproblematiek naar voren en het belang van duurzame 

energie voor duurzame energievoorziening. Daarnaast leveren duurzame energie-initiatieven 

economische voordelen op lokaal niveau. Bovendien voorzien duurzame energie-initiatieven 

in energiezekerheid. De tweede deelvraag is gericht op de twee duurzame energie-

initiatieven. Deze zijn het zonne-energie project in de Spoorzone van Tilburg en het ecopark 

in Waalwijk. Aan de hand van het conceptueel model wordt het proces van coalitievorming 

beschreven. De derde deelvraag dient tevens als conclusie. Hierbij worden de twee 

initiatieven naast elkaar gelegd en worden de overeenkomsten besproken.  

 

Om dit onderzoek uit te voeren is de keuze gemaakt voor een exploratieve casestudy. 

Verschuuren en Doorewaard (2007, p.185) geven immers aan dat wanneer weinig 

wetenschappelijke literatuur bekend is over het fenomeen het uitvoeren een exploratieve 

casestudy raadzaam is. Hiermee wordt een verkennend onderzoek opgezet om inzicht te 

krijgen in het proces van coalitievorming bij de duurzame energie-initiatieven. Er is daarvoor 

gekozen voor een diepgaand onderzoek, omdat de resultaten van een dergelijk onderzoek 

naar mijn inziens toch kunnen leiden tot enige vorm van generaliseerbaarheid. Om toch mee 

breedte in het onderzoek te bereiken is een interview bij MOED afgenomen. Deze instelling 

richt zich op bij elkaar brengen van partijen rondom duurzame energie-initiatieven. Dit stelt 

mij in staat om naast het verdiepende gedeelte in de casussen, ook inzicht te krijgen in het 

grotere geheel van coalitievorming.  
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Voor de analyse van de twee duurzame energie-initiatieven zijn beleidsdocumenten 

bestudeerd en zijn face-to-face interviews afgenomen bij politici die betrokken zijn geweest 

bij de projecten. Door deze mix van bureauonderzoek en onderzoek in het veld ontstaat 

methodentriangulatie.  

 

Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt de bestaande situatie bekeken vanuit een theorie. 

De theorie die in dit onderzoek is gebruikt, heeft betrekking tot coalitievorming. 

Coalitievorming is een van de strategieën die partijen kunnen toepassen volgens het sociaal 

interactie perspectief. In het theoretisch kader wordt het proces van coalitievorming volgens 

de theorie beschreven. Partijen tonen belangstelling om deel te nemen aan duurzame 

energie-initiatieven op basis van hun eigen doelstellingen en het belang dat zij zullen hebben 

bij participatie. Naast belangstelling is het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid 

bepalend voor de sociale interactie die partijen aangaan. Door middel van deze sociale 

interactie komen overeenkomsten tot stand. Wanneer partijen hun handtekening zetten 

onder de uiteindelijke samenwerkingsovereenkomst is de coalitie gevormd. De coalitie gaat 

vervolgens over tot het realiseren van het project.  

 

Het blijkt dat duurzame energie niet de aandacht krijgt die het verdient (Algemene 

Energieraad & VROM-raad, 2004, p.69). Daarnaast spelen ook andere factoren een rol wat 

een belang van duurzame energie-initiatieven laat blijken. Volgens Boyle (1994) komt dit 

door de ervaren klimaatproblematiek. En Rotmans (2003) laat blijken dat een niet duurzame 

energie voorziening ook een rol speelt. Bovendien is het afhankelijk zijn van energie 

(Energieraad & VROM-raad, 2004, p.76) en de wens tot meer inspraak in milieubeleid 

(Rogers et al, 2008, p.4217) bepalend voor de opkomst van duurzame energie-initiatieven.  

 

Uit de analyse blijkt dat het conceptueel bruikbaar is om inzicht te krijgen in coalitievorming. 

Bij het zonne-energie project in Tilburg zijn twee partijen een coalitie gaan vormen. In feite 

zijn dit drie partijen geweest, maar twee partijen zijn samengevoegd. VolkerWessels – DEC 

heeft de gemeente van Tilburg benaderd met de vraag of Gemeente Tilburg een locatie heeft 

voor het plaatsen van zonnepanelen. Deze beslissing moet snel genomen worden, omdat 

een subsidie waar VolkerWessels – DEC aanspraak op kon maken op korte temrijn zou 

verlopen. Door middel van de toegang tot een subsidie was het voor de gemeente van 

Tilburg duidelijk wat voor meerwaarde VolkerWessels – DEC heeft. Die subsidie is zeer 

bepalend geweest voor het starten van het project. Gemeente Tilburg heeft onder meer als 

doelstelling om duurzame energie toe te passen in de Spoorzone. Door belangstelling te 

tonen voor het project en gezien de meerwaarde die VolkerWessels – DEC biedt, kan de 
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Gemeente Tilburg hun doelstelling realiseren. Uiteindelijk heeft dit ook geleid tot het 

aanleggen van zonnepanelen op Hal 92 in de Spoorzone van Tilburg.  

 

De gemeente van Waalwijk ging bij het ecopark Waalwijk project anders te werk dan 

Gemeente Tilburg. Gemeente Waalwijk ging zelf actief opzoek naar geschikte partijen om 

mee samen te werken. Op basis van toegang tot bepaalde hulpbronnen, zoals expertise en 

kennis, zijn partijen geselecteerd om samen te werken aan het project. Voor het opwekken 

van energie en dit te verspreiden over het nationale net is een energieproducent 

noodzakelijk. Daarom is de Essent benaderd, maar deze toonde geen belangstelling voor 

het project. Een energieproducent die wel belangstelling toonde is de REMU. Daarnaast 

heeft de gemeente van Waalwijk partijen geselecteerd die zonnepanelen leveren en deze 

ook kunnen aanleggen. Deze partijen zijn samen met de ideevormer, Artin BV, om de tafel 

gaan zitten en hebben tijdens de sociale interactie afspraken gemaakt over de taken, 

doelstelling, ambities, visie en regels met betrekking tot het uitvoeren van het project. De 

coalitie rondom het ecopark Waalwijk is ontstaan bij het tonen van belangstelling tot het 

zetten van de handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.  

 

Met de analyse van de twee duurzame energie-initiatieven valt te concluderen dat het 

conceptueel model zeer bruikbaar is door het verkrijgen van inzicht in coalitievorming. De 

conclusie hierbij in één zin is: Wanneer partijen erkennen dat zij wederzijds afhankelijk zijn 

van elkaar door de toegang tot bepaalde hulpbronnen en zij belangstelling voor het project 

hebben getoond vanwege hun individuele doelstellingen en het belang dat zij zullen hebben 

bij participatie, zullen de partijen sociale interactie aangaan met elkaar met als resultaat een 

samenwerkingsovereenkomst waarmee de coalitie is gevormd die de taken daadwerkelijk 

gaan uitvoeren is de coalitie gevormd.   

 

Als aanbeveling voor vervolg onderzoek raad ik aan om meer verdieping te zoeken in de 

sociale interactie van partijen. Hiermee wordt de energietaal die gebruikt wordt onderzocht. 

Door middel van een discour analyse kan hier inzicht in worden verkregen.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Projectkader 

 

In Nederland bestaan veel duurzame energie-initiatieven. Dat is tekenend voor de 

energietransitie. Bij deze initiatieven gaat het vaak om het opwekken van duurzame energie 

en/of het zo efficiënt omgaan met energie. Veel partijen, variërend van burgers, 

ondernemers en overheidspartijen werken samen met eenzelfde doel voor ogen. Uitgaande 

van het sociaal interactie perspectief is het vormen van coalities een van de strategieën om 

de beoogde doelen te bereiken. Het ontstaan en de werking van coalities bij duurzame 

energie-initiatieven staat centraal in dit onderzoek.  

 

In de jaren negentig schreef Boyle (1994, p.1323) dat duurzame energie een belangrijke rol 

zal gaan spelen bij het tackelen van milieuproblematiek. Vandaag de dag wordt dit prominent 

erkend. Zo ook op nationaal niveau in Nederland. Hernieuwbare energie zal een 

onmiskenbaar onderdeel gaan vormen van de toekomst en het investeren hierin zal lonen 

(Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 2011, p.3). In het 

energierapport 2008 van het Ministerie van Economische Zaken (2008, p.9) komt naar voren 

dat er een transitie plaats moet vinden naar een duurzamere energiehuishouding, waarbij 

iedereen een bijdrage moet en kan leveren. Deze visie biedt onder andere voor burgers de 

mogelijkheid om zelf energie op te wekken. Hierbij probeert de Nederlandse overheid door 

middel van netwerksturing de samenleving (mede-) eigenaar te maken van 

milieuvraagstukken (Driessen, Goverde & Leroy, 2007, p.179). Het blijkt dat deelnemers bij 

duurzame energie-initiatieven daadwerkelijk een verantwoordelijkheidsgevoel ervaren bij 

energie- en milieuvraagstukken (Gouman, 2011, p.57). Volgens Lovens willen mensen hun 

eigen systeem beter leren begrijpen en voelen zij zich verantwoordelijk voor hun eigen lot 

(Hoffman & High-Pippert, 2005, p.393). 

 

Duurzame energie-initiatieven hebben zowel raakvlakken met milieu- als met ruimtelijke 

ordeningsbeleid. Kort gezegd heeft het te maken met milieubeleid, omdat het om de 

toepassing van duurzame energie gaat en is ruimtelijke ordening van toepassing omdat het 

invloed heeft op de ruimtelijke omgeving. Ruimtelijke ontwikkelingen komen vaak tot stand in 

een coalitie van publieke, private en maatschappelijke partijen (Van Buuren et al, 2009, p.8) 

om haar doelstellingen te realiseren (WRR, 1998, p.17). Het beleid wint zelfs aan effectiviteit 

wanneer er coalities zijn gevormd met actoren die vanwege hun positie invloed uitoefenen op 

de richting van het beleid (WRR, 1998, p.17). Een belissing tot ontwikkeling komt niet meer 

vanuit de overheid, zowel lokaal als nationaal, maar door een coalitie van partijen (Van 

Buuren et al, 2009, p.11). Een gemeente zal in het kader van klimaatbeleid tot een 
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overeenstemming moeten komen met een brede coalitie van private en maatschappelijke 

partijen. Dit moet echter wel binnen de kaders passen van het hoger schaalniveau. Van 

Buuren et al (2009, p.31-32) haalt vervolgens aan dat het draait om het organiseren van 

effectieve coalities van publieke, private en maatschappelijke partijen die gezamenlijk met 

voorstellen komen. 

 

Eind jaren negentig bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het rapport 

Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek uit. Hierin stelt de WRR dat ruimtelijk beleid gebaat is bij 

meer actieve betrokkenheid van een veelheid van actoren, zogenoemde stakeholders. In 

een netwerksamenleving worden extra voorwaarden gesteld aan de afwegingsstructuur 

(WRR, 1998, p.153). Een voorwaarde hiervan is dat een effectief en legitiem ruimtelijk beleid 

gebaat is wanneer het zwaartepunt van planvorming verschuift van overheidsinterne 

afstemming naar maatschappelijke coalitievorming (WRR, 1998, p.8).  

 

De huidige energietransitie is volgens Rotmans’ transitietheorie aangekomen in de 

kantelfase (Rotmans, 2012, p.160). In dit stadium ligt de nadruk onder andere op het 

faciliteren. Door daar de nadruk op te leggen kan de energietransitie versneld worden. Een 

onderdeel van het faciliteren is het bevorderen van coalities en nieuwe allianties tussen 

partijen. De combinatie van uiteenlopende partners zou namelijk succesvol kunnen zijn 

(Rotmans, 2012, p.161). Het blijkt dat er in Nederland de laatste jaren steeds meer partijen 

met elkaar samen werken wat voorheen niet voor de hand zou liggen. Naast dat er een groot 

aantal vormen van burgerbetrokkenheid in Nederland aanwezig is, zijn er ook nieuwe 

vormen van samenwerking ontstaan tussen partijen en domeinen die niet voor de hand 

lagen (WRR, 2010, p.51).  

 

Het aangaan van coalities biedt echter geen zekerheid voor succes. Iedere partij heeft er 

immers belang bij om zijn eigen doelstellingen na te streven. Maar coalities zijn volgens de 

WRR (1998, p.49) onvermijdelijk voor het slagen van beleid. Het vormen van coalities op het 

gebied van duurzame energie is een gevolg van de energietransitie. Schwencke (2012, p.8) 

stelt overigens dat de transitiebeweging te herkennen is door nieuwe vormen van 

coöperatieve samenwerking. Burgers, gemeenten, coöperaties, netbeheerders en 

energiebedrijven werken samen aan het lokaal opwekken of beheren van duurzame energie 

(Rotmans, 2012, p.155). Ook in het nieuwe nuts zijn partnerschappen tussen de 

verschillende domeinen ontstaan (Schwencke, 2012, p.21). En steeds meer lokale partijen 

zoals gemeenten, bedrijven en particulieren nemen het heft in handen (Westendorp, 2011, 

p.98). Rotmans (2012, p.21) spreekt dan over zichtbare doorbraken op microniveau.  
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Op energiegebied houdt de verschuiving van de macht van overheid naar burger in dat 

decentrale, duurzame energie in de gebouwde omgeving definitief zal doorbreken (Rotmans, 

2012, p.25). Dit houdt in dat de burger ook een verandering ondergaat: van consument naar 

producent. Er ontstaat een prosument. Rotmans beschrijft deze groep als burgers die het 

heft in eigen handen nemen en zich in groepen of netwerken organiseren daar waar dat 

schaalvoordelen oplevert (2012, p.21) en deze groep wil zo goed mogelijk gefaciliteerd 

worden (2012, p.25). De overheid kan daar aan bijdragen. 

 

Lokale initiatieven leiden overigens niet altijd tot succes. De combinatie van 

ondernemerschap en kennis over energietechniek is noodzakelijk voor het slagen van deze 

initiatieven (Rotmans, 2012, p.159). Naast dat burgers zich als collectief kunnen organiseren, 

vinden er ook samenwerkingsverbanden met ondernemers en overheid plaats. Deze 

coalities ontwikkelen dan bepaalde strategieën om de energievoorziening ingrijpend te 

veranderen. Vooral steden, gemeenten en regio’s maken daar gebruik van. Benner et al 

gingen er van uit dat deze veranderingen tot stand zijn gekomen doordat partijen 

samenwerkingsverbanden met elkaar zijn aangegaan. Daar zijn coalities voor nodig tussen 

actoren om een gemeenschappelijke visie te vormen en te innoveren (Benner et al, 2009, 

p.9).  

 

Er zijn verschillende motieven om samenwerking aan te gaan en daar coalities bij te vormen. 

Tussen de partijen moet een gezamenlijke visie en strategie ontstaan. De Bruijn (2008, 

p.301) stelt dat een redenen om samen te werken tot stand komt door de wederzijdse 

afhankelijkheid van actoren. Daardoor kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan tussen 

maatschappelijke groepen en de overheid. De maatschappelijke groepen willen invloed 

uitoefenen op het overheidsbeleid en hiermee hun eigen doelstellingen realiseren en 

publieke hulpbronnen verwerven (De Bruijn, 2008, p.305).  

 

Verschillende motieven gaan dus vooraf aan coalitievorming bij duurzame energie-

initiatieven. Deze coalities kunnen bestaan uit verschillende partijen in wisselende 

samenstellingen. Dit kunnen coalities tussen burgers zijn, maar ook tussen burgers, 

ondernemers, overheid of een combinatie daarvan. In de literatuur wordt echter weinig 

geschreven over coalities. In de politieke literatuur wordt uiteraard wel vaak het begrip 

coalities aangehaald. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar burgerinitiatieven bij 

duurzame energie-initiatieven. Tevens ontbreekt er kennis over de drijfveren van de coalities 

en waar nieuwe allianties uit bestaan. Schwencke constateert overigens dat er in de 

literatuur een consensus bestaat over het ontbreken van een concreet handelingsperspectief 

(Schwencke, 2012, p.9). Er bestaat geen officiële blauwdruk voor partijen om een coalitie te 
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vormen bij een duurzame energie initiatief. Daarnaast constateren P-Nuts (2011) en 

Rotmans (2012) dat er ook is  er ook onduidelijkheid is over het aantal initiatieven in 

Nederland.  

 

Wetenschappelijke relevantie 

Op het moment van aanvang van dit onderzoek is weinig wetenschappelijke literatuur 

bekend over de manier waarop partijen coalities aangaan bij duurzame energie-initiatieven. 

Er is wel onderzoek gedaan naar de beweegredenen van burgers om te participeren bij 

duurzame energie-initiatieven (Gouman, 2011). Maar in mindere mate over de coalities van 

verschillende partijen, zoals een gemeente met marktpartijen. Vanwege deze tekortkoming 

zie ik een legitimatie voor het uitvoeren van dit onderzoek. Door middel van de theorie van 

netwerksturing [sociaal interactie perspectief] probeer ik daar een bijdrage aan te leveren. Dit 

onderzoek kan kennis en inzichten opleveren die misschien bruikbaar is inhet beleidsveld. 

Hoewel dit onderzoek zelf geen problemen kan oplossen, kan de kennis wel gebruikt worden 

door anderen.  

 

Maatschappelijke relevantie 

In de literatuur wordt gesteld dat beleidsmakers zo vroeg mogelijk rekening moeten houden 

met de initiatieven van onder op voor het maken van ruimtelijke plannen. Dit onderzoek kan 

een beeld geven over de manier waarop coalities gevormd worden bij duurzame energie-

initiatieven in de gebouwde omgeving. Door daar een beeld van te hebben, kunnen 

initiatiefnemers en projectleiders in de toekomst effectiever naar hun doel toe werken. En 

mede omdat de initiatieven de laatste tijd ‘als paddenstoelen uit de grond schieten’ kan dit 

inzicht helpen bij het faciliteren van de belangrijke duurzame energie-initiatieven.    

 

1.2 Doelstelling  

 

Het onderzoek is praktijk gericht. Het probleem doet zich immers in de praktijk voor. Er wordt 

bij dit onderzoek wel gebruik gemaakt van een theorie. Daardoor kan ik de bestaande 

praktijk situatie beter proberen te begrijpen.  

 

De doelstelling van dit onderzoek is: 

 

“Bijdragen aan inzicht over coalitievorming tussen partijen die participeren in duurzame 

energie-initiatieven door een vergelijking te maken tussen twee coalities van duurzame 

energie-initiatieven in Nederland”  
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Zoals in het projectkader naar voren komt is het niet geheel duidelijk hoe en waarom partijen 

bij duurzame energie-initiatieven coalities met elkaar aangaan. Door middel van dit 

onderzoek probeer ik dit kennistekort aan te pakken. Om dit te bereiken zal ik door de lens 

van een theoretische benadering, het sociaal interactie perspectief, twee afzonderlijke 

initiatieven in Nederland benaderen. In het sociaal interactie perspectief wordt 

coalitievorming als een van de strategieën genoemd waar een partij uit kan kiezen om hun 

eigen doelstelling te behalen. In hoofdstuk 2 zal er verder ingegaan worden op deze 

theoretische benadering.  

 

1.3 Onderzoeksmodel 

 
Figuur 1 Onderzoeksmodel 

 

Aan de hand van bestudering van literatuur (a) over duurzame energie-initiatieven, 

netwerksturing en coalitievorming kan het conceptueel model opgesteld worden. Dit 

conceptueel model fungeert als startbaken voor de benadering van de twee casussen (b). 

Door middel van interviews en de bestudering van documenten wordt er kennis verzameld 

over de twee casussen. Deze kennis moet geanalyseerd worden en de resultaten moeten 

met elkaar vergeleken worden (c). Op basis van deze vergelijking en antwoorden op de 

deelvragen van het onderzoek, kan de centrale vraag beantwoord worden en daarmee 

hopelijk inzicht worden verkregen in de vorming van coalities bij duurzame energie-

initiatieven (d).  
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A) Het eerste gedeelte van het onderzoek staat in het teken van literatuurstudie. Aan de 

hand van literatuurstudie wordt in het projectkader een korte schets gegeven van de 

bestaande situatie. Ook ontstaat het theoretisch kader aan de hand van literatuurstudie.  

 

B) Vervolgens zal er door middel van de kennis die vernomen is uit de literatuur een 

conceptueel model opgesteld worden. Aan de hand van het conceptueel model worden er 

twee duurzame energie-initiatieven in Nederland benaderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van het analyseren van beleidsdocumenten en face-to-face interviews. 

 

C) Na de verzameling van de onderzoekgegevens worden de resultaten geanalyseerd. 

Daarbij wordt per casus de deelvragen van het onderzoek beantwoord. Op deze manier 

probeer ik inzicht te verwerven over coalitievorming van partijen bij de afzonderlijke 

duurzame energie-initiatieven.  

 

D) Vervolgens zullen de afzonderlijke resultaten met elkaar worden vergeleken. Op basis 

daarvan zal de centrale vraag in dit onderzoek beantwoord worden en wordt hiermee 

hopelijk de doelstelling van het onderzoek gehaald. De wetenschappelijke en 

maatschappelijke relevantie geven de urgentie van dit inzicht weer.  

  

1.4 Vraagstelling 

De centrale vraag in dit onderzoek is: 

 

“Wat zijn motieven van partijen om tot coalitievorming over te gaan bij duurzame energie-

initiatieven en hoe komen deze coalities tot stand?” 

 

Als hulpmiddel voor de zoektocht naar het antwoord op de hoofdvraag wordt er gebruikt 

gemaakt van deelvragen. Er zijn daarvoor drie deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag is 

inleidend van aard. Daarmee zal een basis gelegd worden voor het begrijpen van het belang 

van duurzame energie-initiatieven. De tweede deelvraag heeft betrekking op de twee 

casussen waar gebruikt van wordt gemaakt in dit onderzoek. Deze vraag behandeld het 

proces van coalitievorming. Vervolgens wordt aan de hand van deelvraag drie een 

vergelijking gemaakt tussen de resultaten van beide casussen om daarmee een aanzet te 

geven richting de beantwoording van de centrale vraag. De derde deelvraag is dus een 

vergelijkende vraag over de resultaten van de tweede deelvraag.  

 

Deelvraag 1 

“Wat is het belang van duurzame energie-initiatieven?” 
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 -wat is de aanleiding voor het ontstaan van duurzame energie-initiatieven? 

 -wat zijn de motieven van partijen om hier aan te deel te nemen? 

-hoe komen coalities doorgaans tot stand?  

-uit welke partijen bij duurzame energie-initiatieven kan een coalitie bestaan?  

  

Deelvraag 2 

“Hoe verloopt het proces van coalitievorming binnen de casus?” 

 -welke partijen hebben een coalitie gevormd? 

 -wat zijn de belangen van de partijen om samenwerking aan te gaan? 

 -wordt er een meerwaarde van coalitievorming in de casus ervaren? 

 -wat is de rol van een overheidspartij bij het duurzame energie initiatief? 

 

Deelvraag 3 

“Welke conclusies kunnen er worden getrokken op basis van de resultaten?” 

-is er een overeenkomst tussen de motieven voor coalitievorming bij beide casussen?  

-wat is dan die overeenkomst? 

-is er een overeenkomst tussen de rol van de overheid bij beide casussen? 

-wat is dan die overeenkomst? 

-draagt de coalitievorming bij aan een meerwaarde voor de duurzame energie-initiatieven? 

-wat is dan die meerwaarde? 
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Hoofdstuk 2 Theorie  

 

2.1 Duurzame energie-initiatieven en het sociaal interactie perspectief 

 

In het United Nations Human Settlement Programme wordt geconcludeerd dat ‘renewable 

power enables cities to create healthy and liveable environments while minimizing the use 

and impact of fossil fuels’ (UNHSP, 2009, p.117). Desondanks moet er gerealiseerd worden 

dat dit alleen niet genoeg is voor het verzekeren van duurzame gebiedsontwikkeling. Er vind 

wereldwijd een trend plaats, waarbij het opwekken en toepassen van hernieuwbare energie 

en het streven naar CO2 neutrale steden onderdeel zijn van duurzame stadsontwikkeling 

(UNHSP, 2009, p.115). Het is dan ook geen verrassing dat op dit moment in verschillende 

urbane gebieden op grootschalige wijze het toepassen van duurzame energie plaats vindt. 

Een groot voordeel hiervan is dat het een daling van de ecologische voetafdruk van het 

urbane gebied mogelijk maakt (UNHSP, 2009, p.116).  

 

Duurzame energie-initiatieven kunnen op verschillende schaalniveaus plaatsvinden en 

worden zowel uitgevoerd in rurale als urbane gebieden. Van nationaal tot lokaal, duurzame 

energie-initiatieven schieten de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond. De Nederlandse 

regering heeft plannen om het aandeel duurzame energie in de toekomst te vergroten. Op 

lokaal niveau zien we dat complete woonwijken geheel voorzien zijn van duurzame energie, 

zoals in de stad Heerhugowaard. De stad draagt niet voor niets de naam ‘stad van de zon’. 

Een andere zogenaamde zonne-stad is het Duitse Freiburg. Deze stad heeft ook de 

reputatie van ‘ecological capital of Europe’. De stadsplanning is daarbij voornamelijk gericht 

op het toepassen van hernieuwbare energie. Ook ontwikkelen steeds meer gemeenten een 

klimaatprogramma waarbij zij inzetten op energie efficiëntie en het opwekken van duurzame 

energie.  

 

Er zijn verschillende theorieën waarbij ingegaan wordt op samenwerkingsverbanden bij 

milieuvraagstukken. Een daarvan is de theorie van de ecologische modernisering. Hoewel 

deze theorie betrekking heeft op consumptie en productie, ligt de nadruk vooral op de rol van 

burgers als consument. Voor het omgaan met milieuvraagstukken zijn aanpassingen nodig in 

het consumptie gedrag van de burger (Van Driel, Crone, Hajer & Latesteijn, 1993, p.61-63). 

De burger speelt echter niet meer alleen de rol van consument. Deze partij mobiliseert zich 

de laatste tijd ook bij duurzame energie-initiatieven en hebben daardoor meer inspraak op 

energiebeleid. Zij zijn daardoor een partij geworden die het vermogen heeft gecreëerd om 

coalities aan te kunnen gaan met andere partijen. De samenleving kan door middel van 

zelfmobilisatie wetenschappelijke coalities vormen. Hierbij zijn in de jaren negentig 
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bijvoorbeeld coalities ontstaan bij het Metropolitane Debat (UvA en TUD) en rond De Nieuwe 

Kaart van Nederland (BNS, BNP, NVTL, NIROV). Door middel van de ontwikkelde visies 

wordt gepoogd een maatschappelijke coalitie te vormen om een bepaald doel te helpen 

realiseren (WRR, 1998, p.119). Het vermogen van partijen om coalities te vormen, uitgaande 

van wederzijdse afhankelijkheid, komt naar voren in het sociaal interactie perspectief.  

 

Een van de strategieën die actoren kunnen uitvoeren volgens het sociaal interactie 

perspectief is het vormen van coalities. Aangezien ik mijn onderzoek richt op coalitievorming 

bij duurzame energie-initiatieven, zal de betreffende theorie inzicht kunnen bieden in het 

proces van coalitievorming. Daarnaast is het gegeven dat eenzijdige overheidssturing niet 

geheel doeltreffend en geaccepteerd bleek. Als het gaat om milieubeleid, dan hebben 

andere actoren dan overheidspartijen een grotere rol gekregen bij de totstandkoming en 

uitvoering daarvan. Duurzame energie-initiatieven kunnen daarmee gezien worden als 

onderdeel van milieubeleid. Bovendien geven Driessen, Goverde en Leroy (2007, p.181) aan 

dat netwerksturing, vanwege de maatschappelijke context en complexiteit van 

milieuvraagstukken, vrijwel onvermijdelijk is geworden. Daarnaast hebben duurzame 

energie-initiatieven ook invloed op de ruimtelijke omgeving. Er wordt immers iets 

gerealiseerd, wat van invloed kan zijn op de uitstraling van een wijk, stad of zelfs een regio. 

Wanneer het gaat om gaat om ruimtelijke ordening dan is netwerksturing volgens de WRR 

(1998) een juiste aanpak. 

 

2.2 Sociaal interactieperspectief 

 

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig werd er geëxperimenteerd met netwerksturing. Een 

belangrijk uitgangspunt van netwerksturing is dat de overheid niet meer de enige sturende 

partij is, maar dat verschillende overheden en private partijen invloed hebben en sturend 

kunnen optreden (Cörvers, 2001, p.42). Hiermee heeft het analytisch rationele visie op beleid 

plaatsgemaakt voor het sociaal interactie perspectief (Cörvers, 2001, p.43). Sociale interactie 

wordt in dit perspectief verwoord als de manier waarop verschillende actoren in de 

samenleving op elkaar reageren en met elkaar communiceren door middel van taal, macht 

en dwang. De betrokken actoren zouden eerst moeten erkennen dat zij wederzijds 

afhankelijk zijn voordat sociale relaties kunnen ontstaan. Deze relaties kunnen de vorm 

aannemen als samenwerking, conflict, competitie, onderhandeling of vermijding (Driessen et 

al, 2007, p.164). De interactie en machtsverhoudingen tussen deze actoren hebben invloed 

op het beleidsproces en resultaat. Het is dan kenmerkend dat de partijen in een 

belangenstrijd verwikkeld zijn en tegelijkertijd wederzijds afhankelijk voor het realiseren van 

hun eigen doelen (Cörvers, 2001, p.43).  
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Een belangrijke vorm van samenwerking is het opereren in coalities. Daarnaast richt de 

theorie zich op de bestudering van wisselende patronen van actoren, thema’s, coalities, 

strategieën en machtsverhoudingen in een netwerk. Dit zijn volgens Klijn en Teisman (in 

Driessen et al, 2007, p.165) veranderende doch stabiele patronen van sociale relaties tussen 

wederzijdse afhankelijke actoren. Cörvers (2001, p.45) stelt dat er bepaalde criteria gelden 

voor het slagen van netwerksturing. Ten eerste, moet er sprake zijn van een duidelijke 

problematiek. Ten tweede, moeten de actoren gekozen worden op grond van hun belangen 

en toegang tot hulpbronnen. Ten derde, moet er voorzien zijn in een organisatiecultuur voor 

overleg en onderhandeling. 

 

Het uitgangspunt van het sociaal interactie perspectief wordt gevormd door het gegeven dat 

meerdere actoren een sturend vermogen hebben op de samenleving. Driessen et al (2007, 

p.168) maken onderscheid tussen overheids- en niet overheidsactoren. De overheid is niet te 

beschouwen als één organisatie, maar bestaat uit verschillende bestuurslagen. De niet-

overheidsactoren zijn marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers (Driesen et al, 

2007, p.159-160). De betrokken actoren kunnen dan uit een wisselende samenstelling 

bestaan.  

  

2.3 Rol overheid 

 

De overheid vervult bij netwerksturing een bijzondere rol. Door deze rol kunnen publieke 

partijen invloed uitoefenen op de richting van het beleid. Dit kan door het formuleren van een 

beleidsdoelstelling, waarbij belangrijke afhankelijkheidsrelaties tussen partijen naar voren 

komen. Daarbij geldt dat hoe integraler de doelstelling, hoe meer belangen in het geding 

zullen zijn (Cörvers, 2001, p.45). Daarnaast geldt dat hoe ambitieuzer de doelstelling is, hoe 

groter de onderlinge afhankelijkheden naar verwachting zullen zijn. Netwerksturing zou 

toepasbaar zijn bij integrale doelstellingen, het is echter nog onduidelijk of die ook 

toepasbaar is bij zeer ambitieuze doelstellingen (Cörvers, 2001, p.46).  

 

2.4 Samenwerking 

 

Omdat partijen niet zonder elkaar kunnen functioneren in een netwerk en daardoor elkaar 

nodig hebben, kan het niet zo zijn dat één partij de dienst uitmaakt. Dit leidt ertoe dat partijen 

ook wederzijds afhankelijk zijn. De actoren of partijen bepalen hun strategie mede op basis 

van hun doelstelling (Driessen et al, 2007, p.165). Naast de afzonderlijke doelstellingen van 

actoren staat er een beleidsdoelstelling centraal bij netwerksturing. Onder regie van de 
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overheid wordt deze via het netwerk nagestreefd. Cörvers (2001, p.44) stelt dat hierdoor 

netwerksturing sterk gericht is op de beleidsinhoud. Volgens Klijn en Teisman (in Driessen et 

al, 2007, p.170) is in het sociaal interactieperspectief het beleid meer doelzoekend vanwege 

het spel dat gespeeld wordt. Om het beleid vervolgens te evalueren moet de vraag 

behandeld worden over de mate waarin de actoren erin geslaagd zijn hun doelstellingen en 

ambities gerealiseerd hebben (Glasbergen & Driessen, in Driessen et al, 2007, p.171). 

 

Samenwerking tussen partijen moet logischerwijs volgen uit de problematiek die aanwezig is. 

Er moet dan sprake zijn van een ongestructureerd probleem. Dat houdt in dat het probleem 

af te bakenen is. Er moet nog discussie over mogelijk zijn. Daarnaast moet er belangstelling 

door verschillende partijen getoond worden (Cörvers, 2001, p.45). Of partijen willen 

samenwerken hangt ook af van de individuele doelen, belangen en toegang tot hulpbronnen. 

Dit heeft te maken met de eventuele meerwaarde van samenwerking. Om dit aantrekkelijk te 

maken, worden win-win situaties gecreëerd, waarbij meerdere actoren dan een voordeel 

kunnen behalen bij samenwerking. De beleidsdoelstelling wordt dan veelal verrijkt met 

individuele doelen en belangen. Er ontstaat dan een breder, misschien wel een 

gemeenschappelijk perspectief. Maar daar is wel overleg voor nodig, en de 

onderhandelingen dienen plaats te vinden over de hulpbronnen die binnen het netwerk 

aanwezig zijn. Voor overleg en onderhandeling is een organisatiecultuur nodig, vaak is dat 

een projectorganisatie (Cörvers, 2001, p. 46). Wanneer de beleidsdoelstelling dan 

daadwerkelijk integraler wordt, zou netwerksturing dus van toepassing kunnen zijn.  

 

Hoewel er verschillende redenen zijn voor partijen om samen te werken bij duurzame 

energie-initiatieven kan het toch voorkomen dat de betrokken partijen zich niet bewust zijn 

van hun onderlinge afhankelijkheden. Door dit inzichtelijk te maken, kunnen communicatie- 

en interactieprocessen nodig zijn. Deze ontstaan echter niet altijd van zelf. Een publieke 

partij kan dan het initiatief nemen om alle relevante partijen te mobiliseren. De gekozen 

partijen worden dan geselecteerd op basis van hun relevante belangen en toegang tot 

hulpbronnen. Dit heeft invloed op de samenstelling van het beleidsnetwerk. Een 

beleidsnetwerk bestaat uit de aanwezigheid van meerdere actoren die ieder hun eigen 

doelen, visies en belangen hebben. Daarnaast zijn de actoren van elkaar afhankelijk en 

bepalen zij hun strategie mede op basis van hun doelstelling (Driessen et al, 2007, p.165).  

 

2.5 Analyse 

 

De analyse van een beleidsnetwerk vormt een kernpunt in het sociaal interactie perspectief. 

Het doel van de analyse is het inzichtelijk maken van de interacties tussen de actoren die in 
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een beleidsnetwerk met elkaar betrokken zijn, de gevolgen die deze interacties hebben voor 

het verloop en het resultaat van het beleidsproces. Volgens Tatenhave en Leroy (in Driessen 

et al, 2007, p.168) gaat het daarbij steeds over de kenmerken van netwerken, zoals het 

aantal betrokken actoren, de aard van de relaties, het type van belangen, de hulpbronnen 

die actoren kunnen mobiliseren en de macht die in en vanuit zo’n netwerk wordt opgebouwd. 

In de netwerkanalyse gaat het om de posities, belangen, doelstellingen, machtsposities en 

dergelijke van al deze actoren (Driessen et al, 2007, p.169).  

 

De beleidsnetwerk analyse is op te delen in drie hoofdelementen. De eerste is het netwerk. 

Dit heeft betrekking tot de actoren en hun onderlinge relaties. De tweede is het spel, waarin 

de interacties, regels, strategieën, hulpbronnen en percepties van de actoren centraal staan. 

De derde is de macrocontext, waarbij aandacht uitgaat naar de invloed van 

omgevingsvariabelen (Driessen et al, 2007, p.170). Het draait bij beleidsnetwerkdenken 

verder om het inzichtelijk maken van de onderlinge afhankelijkheden tussen de actoren om 

beleid te realiseren. Beleidsnetwerken bestaan uit verschillen partijen, zowel publiek als 

privaat, met uiteenlopende belangen, doelen en hulpbronnen. Wederom wordt de nadruk 

gelegd op dat partijen onderling afhankelijk zijn. Dit leidt er toe dat geen partij de macht heeft 

om het beleidsproces zelf alleen te beïnvloeden. Er wordt dan gesproken over horizontale 

relaties tussen de partijen (Cörvers, 2001, p.44). 

 

Cörvers stelt dat de kern van beleidsnetwerken draait om inzicht te krijgen in de wederzijdse 

afhankelijkheid van actoren om een beleid te realiseren (Cörvers, 2001, p.43). Beleid kan er 

voor zorgen dat actoren nieuwe relaties aangaan en er daardoor een netwerk ontstaat. In het 

energierapport 2008 komt naar voren dat er ruimte gecreëerd wordt voor burgers om zelf 

energie op te wekken. Burgers kunnen daardoor coalities vormen met andere partijen om 

hun doelstellingen te realiseren. Dit moet wel passen in het beleid dat gevoerd wordt door de 

lokale overheid en bedrijven doen vaak pas mee wanneer dit in hun bedrijfsstrategie past 

(Benner et al, 2009, p.64).    
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2.6 Conceptueel model 

 

 
Figuur 2 conceptueel model 

 

Op basis van de literatuur is een afgebakend conceptueel model weergegeven figuur 2. Een 

initiatief die in het teken staat van het opwekken van duurzame energie kan vanuit 

verschillende motieven ontstaan. Vaak heeft een partij een idee over het opwekken van 

duurzame energie. Dit idee wordt vervolgens bekend gemaakt bij andere partijen, vaak 

omdat partijen wederzijds afhankelijk zijn van elkaar voor het realiseren van het initiatief. Dit 

komt doordat de ene partij toegang verleent tot hulpbronnen waarover de ene partij niet 

bezit. Daarmee ontstaat de meerwaarde van een partij, wat deze aantrekkelijk maakt voor 

andere partijen om mee samen te werken.  

 

Het komt ook voor dat een partij bij het initiatief nadrukkelijk te kennen geeft dat alleen in 

samenwerkingsverband wil participeren in het initiatief. Door de toegevoegde waarde van 

andere partijen en de wil tot samenwerking wordt de wederzijdse afhankelijkheid bepaald. 

 

Naast wederzijdse afhankelijkheid moeten partijen ook belangstelling tonen alvorens partijen 

bij elkaar komen. Deze partijen bepalen op basis van hun eigen doelstellingen en het belang 

die zij zullen hebben bij participatie of zij belangstelling hebben tot het participeren in het 

duurzame energie initiatief.  

 

Zodra partijen erkennen dat zij wederzijds afhankelijk zijn en belangstelling hebben getoond 

voor het participeren in het duurzame energie initiatief kunnen de partijen overgaan tot 
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sociale interactie. Sociale interactie is de manier waarop partijen communiceren. Dit kan 

gepaard gaan met taal, macht en dwang.  

 

Door middel van de sociale interactie kunnen partijen overgaan tot het tekenen van een 

samenwerkingsverband.  Met deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken 

gemaakt over de taken die partijen gaan uitvoeren voor het bereiken van de doelstelling. 

Wanneer partijen hun handtekening zetten onder de samenwerkingsovereenkomst(en) dan 

is er overeenstemming bereikt over het doel, visie, belang, problematiek en toegang tot 

hulpbronnen bij het duurzame energie initiatief.  

 

Door deze overeenstemming hebben de partijen bepaald dat zij tot een bepaalde 

samenwerkingsstrategie over gaan. Deze samenwerkingsstrategie is coalitievorming. Een 

coalitie wordt echter alleen gevormd wanneer dit voor de partijen als een meerwaarde wordt 

gezien en hiermee door samenwerking de eigen doelstellingen gehaald kan worden en dit 

een beter resultaat levert dan individueel werk. 

 

De actoren kunnen bestaan uit overheid, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en 

burger partijen. Ieder van deze actoren heeft toegang tot bepaalde hulpbronnen, zoals 

formele bevoegdheden, kennis, informatie, financiële middelen, status en legitimiteitmiddelen 

(Driessen et al, 2007, p.169). Daarnaast hebben zij ook ieder hun eigen doel en visie. De 

percepties van de actoren zijn te meten in discours, beleving en/of visie van de actoren. Het 

gaat er om hoe een partij ‘denkt’ over problemen en oplossingen. Op basis hiervan zullen de 

actoren een handelingsstrategie innemen (Driessen et al, 2007, p.169). Ook heeft iedere 

partij zijn eigen belang bij het participeren aan een duurzame energie initiatief. 

Vanzelfsprekend hebben partijen ook hun eigen belang om deel te nemen aan een 

duurzame energie initiatief.  

 

Wanneer actoren zich bewust zijn van de wederzijdse afhankelijkheid, kunnen zij, uitgaande 

van het sociaal interactie perspectief, kiezen voor bepaalde handelingsstrategieën. Een van 

die strategieën is het vormen van coalities. Bij coalitie  vorming wordt er door de betrokken 

partijen een samenwerkingsverband aangegaan, zodat iedere betrokken partij de 

doelstellingen kan halen. Overigens kan het zijn dat doelstellingen van actoren uiteenlopen 

en dat er, voordat er tot samenwerking wordt overgegaan, er win-win situaties worden 

geschetst. Hierdoor is het aantrekkelijk voor de betrokken actoren om samen te werken.   
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2.7 Coalitievorming 

 

2.7.1 Afhankelijkheid en overeenstemming 

 

Het begrip afhankelijkheid speelt een grote rol bij coalitievorming. Door deze afhankelijkheid 

tussen partijen kunnen zij er voor kiezen om een coalitie te vormen, omdat hiermee het 

binnen halen van de eigen doelstellingen dichter bij komt. Driessen et al (2007, p.169) 

gebruiken twee soorten afhankelijkheid. De symbiotische (actoren realiseren hun doel door 

hulpbronnen uit te ruilen) en competitieve afhankelijkheid (actoren hebben behoefte aan 

dezelfde soort hulpbronnen, maar kunnen elkaar hierbij in de weg zitten). 

 

Naast wederzijdse afhankelijkheid speelt ook een andere factor een rol in het aangaan van 

coalities. Partijen moeten namelijk wel overeenstemming bereiken over bepaalde 

doelstellingen en de manier waarop deze bereikt kunnen worden. Dit gebeurd vaak met het 

accepteren van een samenwerkingsovereenkomst waarin de belangen en taken per partij 

zijn vastgelegd. Hiermee verplichten de partijen zich tot samenwerking. Als een partij niet 

zou willen samenwerken dan zou deze partij ook geen samenwerkingsovereenkomst 

aangaan. 

 

2.7.2 Coalitie  

 

De term coalitie wordt vaak gebruikt in de politiek. In het Nederlandse politieke stelsel gaan 

politieke partijen een coalitie met elkaar aan, omdat zij dan met een meerderheid van 

stemmen kunnen regeren. In beginsel wordt dus vaak gesproken van een coalitie wanneer 

twee of meer partijen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. Maar dit is nog te 

abstract om een coalitie te kunnen definiëren. Wanneer partijen met elkaar samen werken 

spreekt het niet voor zich dat hiermee een coalitie is gevormd. Remmerswaal (2006, p.102) 

spreekt van een coalitie wanneer twee of meer subroepen zich met elkaar moeten verbinden 

om een resultaat te bereiken dat afzonderlijk niet bereikt had kunnen worden. Dit komt in de 

politiek voor, maar ook in families, vergaderingen, commissies enzovoort. Het belangrijkste 

punt van een coalitie is dat een coalitie een meerwaarde heeft.  

 

2.7.3 Het voordeel van coalities 

 

Deze meerwaarde uit zich in het feit dat een coalitie beter resultaat geeft dan individueel 

werk. Naast deze meerwaarde geeft Remmerswaal nog twee kenmerken van een coalitie. 

Een coalitie bestaat uit minstens drie personen die bij de situatie zijn betrokken en ten minste 
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twee van hen vormen een eenheid tegen minstens één andere persoon (Remmerswaal, 

2006, p.103). Een coalitie bij duurzame energie-initiatieven zal dan uit minstens drie partijen 

moeten bestaan, waarbij twee partijen de handen in een vouwen om ten koste van de 

andere partij hun doelstelling te behalen. Maar in dat geval wordt er van uitgegaan dat de 

partijen niet op één lijn zitten en er een sterke competitie kan ontstaan, waarbij de coalitie zal 

kunnen zegevieren. Het kan namelijk ook zo zijn dat partijen een gedeelde visie hebben en 

een coalitie vormen om aan draagvlak te winnen. 

 

Opvallend is dat bij een coalitie een samenwerkingsverband gevormd ‘moet’ worden. In het 

sociaal interactie perspectief komt naar voren dat partijen samenwerken, omdat zij 

wederzijds afhankelijk zijn. Vervolgens kan een coalitie gevormd worden, ook mede het feit 

dat een partij in het licht van dit perspectief niet in zijn eentje beleid kan vormen en uitvoeren.  

Een ander voordeel van een coalitie is dat deze sterker staat met het lobbyen. Den Exter 

(2012, p.85) haalt in haar master thesis aan dat een formeel netwerk ook als een coalitie kan 

worden gezien. De coalitie van 36 gemeenten onder de naam Metropool regio Amsterdam 

staan door samen werking op veel gebieden, van transport tot duurzame energie, sterker in 

de lobby bij de nationale overheid om gebruik te maken van verschillende Europese 

subsidies, zoals het Europese fonds voor regionale ontwikkeling.  

 

In de provincie Noord-Brabant is ook zo’n coalitie te vinden die in het teken staat van 

regionale samenwerking. Dit is Mid-Point-Brabant, een samenwerking tussen de gemeenten 

Tilburg, Waalwijk en Goilre onder de naam MOED (Den Exter, 2012, p.85). MOED brengt 

onder andere partijen bij elkaar en vormt coalities bij duurzame energie-initiatieven.  

 

Kort samengevat bestaat een coalitie uit ten minste twee partijen die een 

samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Zij werken vanuit een gezamenlijke 

probleemdefinitie om hun eigen doelstellingen te realiseren. Daarnaast erkennen deze 

partijen dat zij wederzijds afhankelijk zijn en is er sprake van overeenstemming over het te 

voeren beleid door het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. Kees van der Leun 

(Ecofys, 2012), Chief Operational Officer bij Ecofys, is van mening dat grote coalities echt 

een bijdrage kunnen leveren op wereldschaal. Handelingen van burgers, gemeenten of grote 

multinationals zouden niet genoeg effect hebben. Daarom zouden toonaangevende 

bedrijfsorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties een coalitie moeten 

vormen en onderhouden. Dat zou leidden tot een succesvolle aanpak om echt bij te dragen 

aan het gevecht tegen de klimaatproblematiek.   
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Hoofdstuk 3 Methodologie  

 

Het methodologie hoofdstuk is onderdeel van het onderzoekstechnisch ontwerp. Hier wordt 

de overstap gemaakt van het conceptueel ontwerp, waarin de nadruk lag op het ontwikkelen 

van een haalbare en sturende doel- en vraagstelling en het maken van een 

onderzoeksmodel (Verschuuren & Doorewaard, 2007, p.157) naar wat er moet gebeuren om 

deze doel- en vraagstelling te realiseren. Als eerste zal ingegaan worden op de manier 

waarop het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit wordt uitgewerkt in de onderzoeksstrategie. 

Daarna komt het onderzoeksmateriaal aanbod, waarin de twee casussen kort worden 

behandeld. En als laatste wordt een afweging gemaakt of beide casussen met elkaar te 

vergelijken zijn. 

 

3.1 Onderzoeksstrategie 

 

Verschuuren en Doorewaard (2007, p.160-161) zien drie kernbeslissingen die naar voren 

komen in het onderzoekstechnische ontwerp. De eerste heeft betrekking over de breedte of 

diepte van het onderzoek. De tweede gaat over kwantificering en kwalificering. En de derde 

heeft te maken met de manier waarop gegevens verzameld worden.  

 

Bij een diepgaand onderzoek kunnen de resultaten tot een mindere mate van 

generaliseerbaarheid leiden (Verschuuren & Doorewaard, 2007, p.160). Toch kan hierdoor 

wel kennis en inzicht ontstaan over het fenomeen. In dit geval zal dat het proces van 

coalitievorming zijn. De keuze wordt hier gemaakt voor een diepgaand onderzoek. Dit stelt 

mij in staat om de coalitievorming bij twee duurzame energie-initiatieven goed onder de loep 

te nemen. Daardoor kan er veel aandacht besteed worden aan de twee initiatieven, zodat ik 

de coalitievorming bij beide initiatieven beter kan begrijpen. 

 

Er zijn documenten waarin vastgelegd is welke stappen ondernomen zijn bij de 

totstandkoming en uitvoering van de duurzame energie-initiatieven. Toch zullen er personen 

benaderd moeten worden die een betrokken partij vertegenwoordigen die nauw betrokken 

is/was bij het betreffende initiatief. Daardoor kan ik beter begrijpen waarom de stappen zijn 

ondernomen. Ik zal dus op zoek moeten gaan naar beleidsvoorstellen, persberichten, 

samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen. Hierdoor zal ik naast 

bureauonderzoek zelf ‘het veld’ in moeten om data te verzamelen. Op basis van een analyse 

van deze gegevens kan ik tot uitspraken komen. Daarom zal er gebruik gemaakt worden van 

een kwalificerende en interpreterende benadering.  
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Op basis van de drie kernbeslissingen wordt er in dit onderzoek gebruik gemaakt van de 

case study als onderzoeksstrategie. Bij een case study worden kwalitatieve methoden 

gehanteerd (Verschuuren & Doorewaard, 2007, p.163). Hierbij probeert de onderzoeker een 

diepgaand en integraal inzicht te krijgen in één of enkele tijdruimtelijke begrensde objecten of 

processen (Verschuuren & Doorewaard, 2007, p.183). Verschuuren en Doorewaard (2007, 

p.184) noemen enkele kenmerken van een case study. Bij de case study wordt gewerkt met 

een klein aantal onderzoekseenheden. Dit zijn de personen die de betrokken actoren 

vertegenwoordigen.  

 

Een tweede kenmerk van een case study is dat er meer gebruikt wordt gemaakt van diepte 

in plaats van breedte in het onderzoek. Dit vergt arbeidsintensieve vrije face-to-face 

interviews waarbij gebruik wordt gemaakt van open vragen. Door het combineren van de 

interviews met inhoudsanalyse van bestaande documenten over de betreffende duurzame 

energie-initiatieven ontstaat er methodentriangulatie.  

 

Het derde kenmerk is dat er gebruik wordt gemaakt van een strategische steekproeftrekking. 

De onderzoekseenheden worden hierbij bewust gekozen op basis van het conceptueel 

ontwerp. Aan de hand van het theoretisch kader en het conceptueel model komt naar voren 

dat partijen voor een bepaalde handelingsstrategie kiezen, omdat deze wederzijdsafhankelijk 

zijn van elkaar. De partijen hebben overeenstemming bereikt over de taken en plichten van 

partijen in een samenwerkingsovereenkomst. De casus wordt dan gekozen op basis van het 

feit dat er een coalitie is gevormd tussen partijen. Een voorwaarde daarvan is dat er 

meerdere partijen betrokken moeten zijn geweest en wederzijds afhankelijk waren. Aan de 

hand van de case study wordt dan geprobeerd om een integraal beeld te krijgen van de 

casus.  

 

Omdat er nog weinig wetenschappelijke literatuur bekend is over het fenomeen in kwestie en 

er in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van een case study, is het raadzaam om een 

exploratief onderzoek te starten volgens Verschuuren en Doorewaard (2007, p.185). 

Ondanks dat Verschuuren en Doorewaard (2007, p.185) aanraden om de daarbij gebruikte 

casussen minimaal van elkaar moeten verschillen, kies ik voor het benaderen van twee 

casussen die wel van elkaar verschillen. Van te voren moet duidelijk zijn dat er minimaal 

twee partijen betrokken zijn geweest bij het duurzame energie initiatief. Dit kunnen 

verschillende actoren zijn geweest, zoals burger-, markt- en overheidspartijen. Een tweede 

eis die ik stel is dat het project inmiddels afgerond moet zijn. Bij het duurzame energie 

initiatief moet dus al sprake zijn van het daadwerkelijk opwekken van duurzame energie. E  
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Door deze afwegingen kunnen na de bestudering van de twee casussen ook algemeen 

beschrijven uitspraken gemaakt worden. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om eventuele 

verbanden te vinden bij coalitievorming bij de initiatieven. Gezien de beschikbare tijd die vrij 

is voor dit onderzoek, zal ik ingaan op twee duurzame energie-initiatieven in Nederland.  

 

Nu de keuze is gemaakt voor een case study, moet er nog een keuze worden gemaakt uit 

een variant. Bij het onderzoeksmodel is al aangegeven dat er op basis van twee duurzame 

energie-initiatieven een vergelijking wordt gemaakt om de centrale vraag te beantwoorden. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van meerdere afzonderlijke cases, volstaat een 

vergelijkende case study (Verschuuren & Doorewaard, 2007, p.187). Binnen de 

vergelijkende case study valt de hiërarchische methode. Hierbij worden de twee cases 

onafhankelijk van elkaar onderzocht.  

 

In dit onderzoek zal er dus dieper ingegaan worden op de coalitievorming bij twee duurzame 

energie-initiatieven. Om toch meer breedte in het onderzoek te bereiken, zal er ook een 

interview afgenomen worden bij MOED. Deze instelling heeft er voor gezorgd dat de 

gemeenten Tilburg, Waalwijk en Goirle een samenwerkingsverband zijn aangegaan op het 

gebied van duurzame energie. Daarnaast voorziet MOED in kennis en expertise in duurzame 

energie vraagstukken. Deze instelling wordt benaderd om de coalitievorming van partijen in 

het geheel te verduidelijken. Op deze manier ontstaat er dus een globale visie op 

coalitievorming en een specifieke visie op twee duurzame energie-initiatieven. Aan de hand 

hiervan hoop ik meer inzicht in het proces te krijgen.  

 

3.2 Onderzoeksmateriaal 

 

Omdat Verschuuren en Doorewaard (2007, p.187) aanraden om een casus zo min mogelijk 

van elkaar te laten verschillen, is daar rekening mee gehouden in de keuze voor beide 

casussen. Toch weik ik daar enigszins vanaf. Ondanks grote overeenkomsten zitten er wel 

degelijk verschillen in beide casussen. Door een overzicht van honderd toonaangevende 

duurzame energie-initiatieven in Nederland, opgesteld door P-Nuts (2011), werd de keuze 

vergemakkelijkt. In de inleiding is al aangeven dat er geen duidelijk beeld bestaat over het 

exacte aantal duurzame energie-initiatieven. Gelukkig kan aan de hand van het overzicht 

van P-Nuts een goede afweging gemaakt worden voor de keuze van een casus. Ik heb er 

voor gekozen om twee duurzame energie initiatieven in de omgeving Tilburg te kiezen, 

omdat de reistijdafstand het meeste voordelig is en ik het interessant vindt er op lokaal 

gebied gebeurd in de omgeving waar ik woon.  
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P-Nuts (2011) heeft 100 toonaangevende duurzame energie-initiatieven in Nederland 

overzichtelijk weergegeven. Het gaat hierbij om initiatieven van koplopers in Nederland. 

Deze duurzame energie-initiatieven worden beknopt omschreven. In de beschrijving worden 

de initiatieven ingedeeld in verschillende typen. Op deze manier wordt er een makkelijk 

onderscheid gemaakt of het initiatief een burger, nieuwe nuts, overheid of ondernemers 

initiatief is. Daarin is de keuze ook gemakkelijk te maken.  

 

Wanneer ik met de trein vanaf Tilburg naar de universiteit in Nijmegen reis, zie ik veel 

zonnepanelen liggen op de sheddaken van de oude fabriekshallen achter het centraal station 

in Tilburg. Dit gebied heet de spoorzone. In het P-Nuts (2011) award boek wordt dit de 

“Spoorzone PV” genoemd en zou het gaan om een ondernemersinitiatief. Ik was altijd al 

nieuwsgierig naar waarom daar op een duurzame manier energie wordt opgewekt en hoe dit 

tot stand is gekomen. Hierbij gaat om een samenwerking tussen de gemeente van Tilburg en 

VolkerWessels - DEC. Het project is inmiddels afgerond en de gemeente neemt de energie 

af. In de analyse van deze casus wordt meer informatie gegeven op de inhoud en 

coalitievorming bij dit initiatief. Voor deze casus heb ik deheer Kuijsters benaderd. Lucien 

Kuijsters is werkzaam bij Gemeente Tilburg en was betrokken bij het vaststellen van de 

samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente Tilburg en VolkerWessels DEC. 

 

Een ander ondernemersinitiatief is het ecopark Waalwijk. Dit duurzame energie initiatief is 

sinds 2005 afgerond (P-Nuts, 2011) en is een samenwerking tussen Gemeente Waalwijk en 

drie marktpartijen. In de samenwerkingsovereenkomsten die gesloten zijn, zijn de plichten en 

taken vastgelegd. Het initiatief trok mijn aandacht vanwege de mix van verschillende 

duurzame energie bronnen. Ondanks het verschil van energiebron, Spoorzone PV richt zich 

op zonne-energie en ecopark Waalwijk op een mix van drie energiebronnen, heeft de 

gemeente hier een rol gespeeld. Omdat er gebruik wordt gemaakt van drie soorten energie 

bronnen is het interessant om na te gaan hoe in dat geval de coalitievorming loopt. Op deze 

manier krijg ik inzicht in coalitievorming van meerdere partijen bij het ecopark Waalwijk. Voor 

deze casus heb ik deheer Drijkoningen benaderd. Titus Drijkoningen is werkzaam bij de 

gemeente van Waalwijk en was betrokken bij het vaststellen van de 

samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen tussen Gemeente Waalwijk, Artin 

BV, Shell Solar Energy BV en de REMU. Ook voor deze casus geldt dat meer informatie te 

vinden is in de analyse.  

 

De keuze is dus gemaakt op basis van het feit dat beide initiatieven ondernemersinitiatieven 

zijn die tot stand komen door een samenwerking van de betrokken gemeente en 

marktpartijen. Omdat er al enig onderzoek is gedaan naar burgerinitiatieven heb ik de keuze 
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gemaakt om naar overheidspartijen en marktpartijen te kijken. Bij beide initiatieven hebben 

burgers nauwelijks tot geen rol gespeeld.  

 

Coalitievorming is een proces dat zich voordoet in de praktijk. De partijen maken op basis 

van verschillende factoren een keuze om deze vorm van samenwerking aan te gaan. 

Wanneer het object van het onderzoek een proces is, kunnen de bronnen van informatie 

bestaan uit personen, media, werkelijkheid, documenten en literatuur (Verschuuren & 

Doorewaard, 2007, p.215). Omdat bij beide duurzame energie-initiatieven gemeenten een rol 

hebben gespeeld,  zal ik op zoek moeten gaan naar beleidsdocumenten. Om nog meer 

inzicht te krijgen, zijn interviews bij de betrokken gemeenten noodzakelijk. Daarnaast is 

Herman Gels benaderd voor een interview over coalitievorming van partijen bij duurzame 

energie-initiatieven in het algemeen. Deheer Gels is actief betrokken bij MOED, een 

instelling opgericht door Mid-Point Brabant, die partijen bij elkaar brengt als het gaat om 

duurzame energie activiteiten.  
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Hoofdstuk 4 

Het belang van duurzame energie-initiatieven  

 

Duurzame energie is de laatste jaren hoger op de publieke agenda komen te staan. Maar op 

de politieke agenda heeft dit thema vooralsnog geen prioriteit. Volgens de Algemene 

Energieraad en de Raad voor Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu [VROM-raad] 

is dat een onverantwoorde keuze (Algemene Energieraad & VROM-raad, 2004, p.69).  

 

In Nederland is het aantal hernieuwbare energie-initiatieven de laatste jaren sterk 

toegenomen. Dit heeft te maken met het idee dat er grote veranderingen moeten plaats 

vinden in de Nederlandse energievoorziening, ondanks dat deze kwalitatief hoogstaand en 

betrouwbaar is (Rotmans, 2003, p.139). De Algemene Energieraad en VROM-raad stellen 

beiden dat de mondiale energiehuishouding niet duurzaam is (Algemene Energieraad & 

VROM-raad, 2004, p.69). Het opwekken van energie is niet altijd duurzaam, vooral als er 

gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen (Algemene Energieraad & VROM-raad, 

2004, p.70). Het is daarom noodzakelijk om de niet duurzame aspecten aan te pakken om 

een duurzamere energievoorziening te bereiken.  

 

Voordat dergelijke problematiek aangepakt kan worden moet er een consensus ontstaan 

over de inhoud. In de samenleving zal er sprake moeten zijn van een sense of urgency, 

voordat er gestuurd kan worden richting een duurzaam energie systeem (Algemene 

Energieraad & VROM-raad, 2004, p.81). In 2004 zou er nog een gebrek zijn aan het actief 

en handelend optreden van burgers, ondanks de erkenning  door burgers van het 

klimaatprobleem (Energieraad & VROM-raad, 2004, p.91). Daarmee is de sense of urgency 

aanwezig in de erkenning, maar niet in het handelend optreden. Burgers zouden namelijk 

alleen bereid zijn om hun gedrag aan te passen wanneer anderen dat ook doen (Algemene 

Energieraad & VROM-raad, p.92).  

 

Naast een gebrek aan gevoel van urgentie concluderen de Algemene Energieraad en 

VROM-raad dat er nog andere barrières moeten worden doorbroken om tot een duurzame 

energiehuishouding te komen. Zo zou de tot nu toe in voldoende mate aanwezige en 

bovendien goedkope fossiele brandstoffen niet de juiste prikkels geven om over te stappen 

op een andere energiebron (Algemene Energieraad & VROM-raad, 2004, p.89). Hoewel de 

technologie ver vooruit is gegaan, zijn er nog steeds financiële en institutionele barrières 

(Ravetz, 2000, p.79). 
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Duurzame energie -initiatieven komen vanuit een waaier van motieven tot stand. De 

aanleiding voor dergelijke projecten komt voort uit de ervaren problematiek van partijen. 

Daarnaast is ook de macrocontext bepalend. De Nederlandse overheid heeft met het huidige 

regeerakkoord ingestemd om in de toekomst de energiebehoefte voor tenminste 16% te 

voorzien van duurzame energie. Dit moet vertaald worden naar lokale projecten (Herman 

Gels, persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013). Volgens Herman Gels heeft iedere 

partij zijn eigen verantwoordelijkheid om hierbij aan bij te dragen.  

 

4. 1 Een niet-duurzame energie voorziening 

 

Er spelen verschillende factoren een rol, waardoor duurzame energie-initiatieven van belang 

zijn. Deze factoren bestaan onder meer uit de ervaren klimaatproblematiek (Boyle, 1994), 

een niet duurzame energie voorziening (Rotmans, 2003) en de afhankelijkheid van energie 

(Energieraad & VROM-raad, 2004, p.76). Daarnaast eisen burgers ook meer inspraak in 

milieubeleid (Rogers et al, 2008, p.4217).  

 

Vanwege de negatieve effecten op het klimaat door de toepassing van niet duurzame 

energiebronnen is het noodzakelijk om het aandeel duurzame energie te laten toenemen 

(Boyle, 1994, p.1323). De negatieve effecten ontstaan door de gassen die vrijkomen bij de 

verbranding van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn deze brandstoffen ook eindig. Om 

deze niet-duurzame factor van de energievoorziening uit te schakelen, zal er ingezet moeten 

worden op duurzame energie en het verlagen van het aandeel fossiele energie bronnen. 

Volgens Destouni en Frank (2010, p.18) zal dat echter een grote uitdaging worden voor de 

wereldgemeenschap. 

 

Daarnaast speelt er ook een andere instabiele factor een rol. Grondstoffen voor energie zijn 

vaak aanwezig in politiek onstabiele regio’s (Algemene Energieraad & VROM-raad, 2004, 

p.75). Het is onduidelijk hoe de handel in energie op lange termijn zal verlopen. De Europese 

Unie zal bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de import van energie uit energierijke regio’s. De 

import kan gepaard gaan met hoge kosten. Daarmee valt wel te stellen dat gezien de 

gevolgen van een onduurzame energievoorziening en de mate van afhankelijkheid, een 

transitie naar duurzame energievoorziening een pre is.  

 

“Energy is fundamental to the life of cities and regions- but the energy which powers them is 

now disrupting the basis of life itself, the global ecological balance. Climate change, possibly 

the greatest single threat to the global environment, is a problem for which every nation has 

to accept responsibility and work together – a new kind of global order” (Ravetz, 2000, 
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p.143). Ravetz laat hiermee blijken dat een transitie naar een duurzame energievoorziening 

een noodzaak is. Ook Benner et al (2009, p.8) stellen dat de klimaatproblematiek een van de 

belangrijkste drijfveren is van de energietransitie in Nederland, waarbij gestreefd wordt naar 

een betrouwbare energievoorziening. Deze energietransitie zal naar verwachting van 

Rotmans (2003, p.139) ingrijpend en tijdrovend zijn. Duurzame ontwikkeling, waarvan het 

toepassen en opwekken van duurzame energie onderdeel is, is daar een onmiskenbaar 

onderdeel van.  

 

4.2 Motieven voor participatie in duurzame energie-initiatieven   

 

Duurzame energie-initiatieven kunnen leiden tot positieve ontwikkelingen op lokaal niveau. 

Eén van de voordelen voor het opwekken van duurzame energie is de energiezekerheid 

(Lipp, 2007, p.5494). Daarnaast wordt er niet langer gebruik gemaakt van energiebronnen 

die bij het verbruik schadelijk zijn voor de omgeving. Op economisch vlak heeft het volgens 

Lipp (2007, p.5494) ook een stimulerende werking.  

 

Aan de hand van eerder werk van Verba, Schlozamn en Brady, wat behandeld is in een 

paper uit 1995 “Voice and equality: civic voluntarism in American politics”, hanteren Hoffman 

& High-Pippert hun interpretatie van verschillende motieven voor deelname aan duurzame 

energie-initiatieven. Er zijn vier motieven gericht op de voordelen van participatie (Hoffman & 

High-Pippert, 2005, p.394). Drie van de vier zijn selective benefits, hierbij behalen burgers 

hun voordeel alleen door het daadwerkelijk meedoen aan de activiteit. De eerste is material 

benefits, deze is gericht op het creëren van banen, carrière mogelijkheden en hulp bij 

persoonlijke problemen. De tweede is social gratification, waarbij een burger een gevoel van 

bevrediging ervaart door het werken met andere like-minded burgers en bezig zijn met 

politiek als beloning voor hun deelname. De derde is civic gratificiation, hierbij wordt een 

plichtsgevoel ervaren of een verlangen naar het bijdragen aan de welvaart van de eigen 

samenleving. Het vierde motief heeft te maken met het verlangen om invloed uit te oefenen 

in de politiek en bevredigende gevoelens die ervaren worden door de implementatie van de 

gewenste politieke uitkomst (Hoffman & High-Pippert, 2005, p.394).  

 

Het creëren van banen wordt erkent door Ravetz (2000, p.82). Toch vinden energie 

doelstellingen vaak hun weg via andere beleidsdomeinen, zoals op het gebied van 

gezondheid en economische ontwikkeling (Ravetz, 2000, p.79). Door deze domeinen te 

koppelen, kan het realiseren van duurzame energie gepaard gaan met het creëren van 

banen (Ravetz, 2000, p.82).  
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Een duurzaam energieproject kan volgens Ravetz (2000, p.82) tot stand komen door het 

aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen. Hierbij 

handelen de partijen vanuit hun eigen doelstelling, belang en ervaren problematiek. Naast 

financiële overwegingen, zoals rendement halen en winst maken, speelt ook doelstellingen 

op het gebied van duurzaamheid een rol bij het opzetten van een duurzame energie project 

(Gels, persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013).  De ambities van partijen spelen 

daarbij ook een rol. Deze ambities zijn doorslaggevend of een partij wil participeren. Een 

gemeente heeft bijvoorbeeld een ambitie op het gebied van duurzaamheid. Volgens Gels 

(persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013) is de gemeente dan genoodzaakt om met 

andere partijen samen te werken.  

 

Andere partijen, wiens corebusiness om duurzame energie systemen draait, zullen ook 

vanuit hun duurzame ambities op zoek gaan naar andere partijen om mee samen te werken. 

De ondernemers participeren dan in een duurzame energie initiatief vanuit een commerciële 

overweging. En hierdoor komen zij eerder in aanmerking voor overheidsopdrachten. 

Daarnaast spelen er volgens Herman Gels (persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013) 

nog meer argumenten wat partijen aanzet tot participatie. 

 

Partijen kunnen ook omwille van het niet-afhankelijk zijn van grote energie leveranciers zelf 

een project starten waarbij zij lokaal duurzame energie opwekken (Gels, persoonlijke 

communicatie, 14 augustus 2013)  

 

4.3 Kenmerken van duurzame energie-initiatieven  

 

De definitie van duurzame energie-initiatieven is volgens Rogers et al (2008, p.4217) flexibel, 

omdat verschillende groepen de term op hun eigen manier toepassen. Schwencke heeft 

onderzoek gedaan naar wat de kenmerken zijn van duurzame energie-initiatieven die nu 

vooral opkomen. Vanwege de interesse van Schwencke naar de zelforganiserende macht 

van burgers is zij in haar onderzoek ingegaan op burgerinitiatieven. De burgerinitiatieven zijn 

in te delen in drie typen initiatieven: windcoöperaties, zonnecollectieven en nieuwe nuts of 

lokale duurzame energiebedrijven (Schwencke, 2012, p.11). Eind jaren tachtig van de vorige 

eeuw kwamen burgerinitiatieven gericht op het opwekken van energie al van de grond. 

Burgers zijn zich toen gaan mobiliseren in windcoöperaties. In deze sector vond de eerste 

golf van burgerparticipatie op het gebied van energie plaats. In de tweede coöperatieve golf 

zijn burgers gezamenlijk groene energie gaan inkopen, leveren of gaan opwekken. Dit vindt 

vooral de laatste jaren plaats, waardoor er nieuwe nuts of lokale energie bedrijven zijn 

ontstaan. Door middel van zonnecollectieven, waarbij burgers voornamelijk energie 
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opwekken door middel van de zon, zijn er dus weer nieuwe vormen ontstaan (Schwencke, 

2012, p.11).  

 

Naast burgerinitiatieven zijn er ook overheids- en ondernemersinitiatieven. Kijken we naar de 

indeling van P-Nuts (2011), dan zou men moeten stellen dat er vier typen duurzame energie-

initiatieven zijn. Deze komen tot stand door burgers, overheid, ondernemers of zijn een 

nieuwe nuts. Deze onderscheiden zich in wie de aanjager is van het initiatief of wie het 

voornamelijk uitvoert. Een overheidsinitiatief komt meestal tot stand vanwege een 

beleidsdoelstelling op overheidsniveau. Hierbij zal de Rijksoverheid, provincie of gemeente 

aansturen op de realisatie van het project. Volgens Rotmans (2012, p.164) kenmerkt een 

overheidsinitiatief zich in dat de overheid het project faciliteert, stimuleert en de partijen 

verbindt. Op lager bestuurlijk niveau zullen provincies en gemeenten ook een nieuwe rol 

vervullen. Door middel van het faciliteren zullen zij verbinden en verleiden en andere partijen 

de mogelijkheid geven om tot nieuwe innovatieve ideeën te komen. Ondernemersinitiatieven 

komen vaak tot stand door samenwerking tussen verschillende bedrijven. Deze 

ondernemers vormen een collectief om bepaalde duurzame doelstellingen te realiseren. 

Toch kan een ondernemersinitiatief wel met een overheidsinstantie tot stand zijn gekomen. 

Dit is het geval bij Spoorzone PV in Tilburg en het ecopark in Waalwijk.  

 

Naast burger-, ondernemers- en overheidsinitiatieven is er nog een initiatief dat het nieuwe 

nuts wordt genoemd. Het nieuwe nuts kenmerkt zich in een coöperatief verband van partijen. 

Dit zijn lokale duurzame energiebedrijven die zich richten op een of meerdere activiteiten. 

Schwencke (2012, p.20) geeft hier een aantal activiteiten van weer. Dit zijn de collectieve 

inkoop van groene energie, het op lokaal niveau opwekken van duurzame energie, levering 

aan de lokale gemeenschap, het financieren en participeren in duurzame energie-initiatieven 

en het bevorderen van de energiebesparing binnen de gemeenschap. 

 

Het nieuwe nuts onderscheid zich van wind- en zonnecollectieven vanwege de bredere 

doelstelling. De doelstelling is namelijk haalbaar door een mix van verschillende duurzame 

energie bronnen te gebruiken in plaats van de focus te leggen op één energiebron. Tevens is 

de handelswijze ook ruimer; inkopen en leveren van energie aan klanten (Schwencke, 2012, 

p.20).  

 

Duurzame energie-initiatieven kunnen zich dus onderscheiden door middel van: 

Energiebron: het type energie bron dat wordt gebruikt, variërend van aardwarmte, biomassa, 

zon, wind en water of een mix hiervan.  
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Aanjager van het initiatief: verdeling type duurzame energie initiatief in nieuwe nuts, burger-, 

ondernemer- of overheidsinitiatief. 

Schaalniveau: het schaalniveau waar het initiatief op plaats vindt, van kleinschalig tot 

grootschalig.  

Actoren: het aantal partijen die betrokken zijn bij het initiatief. 

 

Duurzame energie-initiatieven hebben vaak een gemeenschappelijke eigenschap. De 

klassieke vorm van een gemeenschappelijke aanpak is dat mensen bereid zijn zich in te 

zetten voor een gemeenschappelijk doel. Ondanks verschillen in cultuur en interesses, 

hebben mensen die participeren aan een gemeenschappelijk initiatief een sterk gevoel van 

vertrouwen en respect naar elkaar (Walker et al, 2010, p.2657). Zo blijkt uit onderzoek van 

Walker et al (2010, p.2660) dat duurzame energie-initiatieven kunnen leiden tot een 

gemeenschappelijk gevoel wat de gemeenschap dichter bij elkaar brengt. De voordelen van 

een initiatief kunnen voor de gehele gemeenschap zijn; het brengt mensen dichter bij elkaar, 

het gemeenschapsgevoel stijgt, een gevoel van trots zijn stijgt en het bewustzijn voor milieu 

neemt toe (Walker et al, 2010, p.2661). Deze voordelen leiden tot een toename van de 

sociale cohesie binnen de gemeenschap waar het initiatief plaats vindt.  

 

Ondanks vele succesvolle duurzame energie-initiatieven is er geen blauwdruk aanwezig voor 

het beste initiatief. Maar steden nemen wel bepaalde klimaatprogramma’s van elkaar over. 

Zo heeft bijvoorbeeld Tilburg als doelstelling om klimaatneutraal te worden. Daar heeft 

Gemeente Tilburg een routekaart voor uitgestippeld. Gemeente Waalwijk heeft dit 

programma overgenomen aan aangepast. Het is bij samenwerking belangrijk om het over 

hetzelfde te hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld over overeenstemming over het begrip 

klimaatneutraal (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). Maar men moet 

volgens Walker et al (2010, p.2661) wel behoedzaam zijn dat succes niet generaliseerbaar 

is. Een identiek project in technische termen op een andere locatie kan anders uitpakken dan 

waar het met succes van de grond is gekomen. Dit heeft te maken een verschil in de 

competenties en cohesie van de groep die de leiding heeft over het project. Ook kan verschil 

in de sociale cohesie binnen de gemeenschap doorslaggevend zijn (Walker et al, 2010, 

p.2661). Ondanks de ambities en vele pogingen van initiatiefnemers om de 

energievoorziening in eigen hand te nemen, zijn er maar weinig echte doorbraken te 

signaleren. Volgens e-Decentraal (2011, p.2) zijn er een drietal aan belemmeringen te 

noemen die de slagingskans van een initiatief in de weg staan. Vaak lopen dergelijke 

initiatieven stuk op een gebrek aan kennis, financiële onzekerheid en belemmeringen in wet- 

en regelgeving (e-Decentraal, 2011, p.2). 
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Bij dit soort initiatieven is er sprake van samenwerking tussen veel verschillende partijen. 

Burgers, coöperaties, gemeenten, energiebedrijven en netwerkbeheerders werken samen 

aan het opwekken of beheren van duurzame energie. Het kan hierbij gaan om allerlei 

soorten duurzame energie. Variërend van biomassa, aardwarmte, smartgrids tot energie dat  

wordtopgewekt door middel van de zon, water en wind. (Rotmans, 2012, p.155). Duurzame 

energie-initiatieven zijn ieder via andere paden tot stand gekomen in verschillende landen. 

Dit is wat Lipp onder andere constateert in een studie naar duurzame energie-initiatieven in 

Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Lipp, 2007, p.5494).  

 

4.4 Het lokale karakter van duurzame energie-initiatieven  

 

Volgens Benner et al (2009, p.9) moet de energietransitie regionaal van de grond komen. 

Een duurzame energie voorziening is betrouwbaar en dit kenmerkt zich in de aanwezigheid 

van verschillende type energiebronnen. Het regionale karakter uit zich in het feit dat 

verschillende gemeenten, steden en gebieden duurzame energie-initiatieven ontwikkelen. 

Verschillende gemeenten en stadsbesturen in Nederland hebben hun eigen 

klimaatprogramma’s (Benner et al, 2009, p.10). Gemeente Waalwijk en Gemeente Tilburg 

hebben al jaren een klimaatprogramma. Deze wordt vaak om een aantal jaar vernieuwd. De 

doelstellingen in deze klimaatprogramma’s zijn meestal gericht op het verlagen van de CO2 

uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energie te laten toenemen.    

 

Op lokaal niveau hebben duurzame energie-initiatieven vaak een gemeenschappelijk 

karakter. Het blijkt tevens dat burgers meer inspraak in de ontwikkeling van duurzame 

energie graag omarmt (Rogers et al, 2008, p.4217). Vaak zijn dergelijke initiatieven voor en 

door de lokale gemeenschap gerealiseerd. Het ideale ‘community project’ wordt door en voor 

burgers op lokaal niveau tot stand gebracht en het project brengt collectieve voordelen met 

zich mee voor de lokale gemeenschap (Walker & Devine-Wright, 2008, p.498). Voorstanders 

van duurzame energie-initiatieven zien deze initiatieven als een grote stap richting de 

noodzakelijke transitie naar een milieuvriendelijker energievoorziening (Hoffman & High-

Pippert, 2005, p.393).  

 

Duurzame energie-initiatieven komen vooral regionaal van de grond. Ook al heeft de 

nationale overheid een klimaatbeleid, gemeenten, steden en regio’s nemen vaak zelf het heft 

in handen. En daarbinnen zijn weer bepaalde coalities van burgers te vinden die hun eigen 

energievoorziening regelen. In steden zijn de opgestelde klimaatprogramma’s een onderdeel 

van duurzame stadsontwikkeling. Duurzame stadsontwikkeling moet onder meer gericht zijn 

op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen, preventie, conserveren en op de 
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juiste manier omgaan met de omgeving. Voordat dit plaats kan vinden, zal er een 

verandering moeten optreden op individueel, gemeenschappelijk, zakelijk en stedelijk niveau 

(Pacione, 2005, p.188).  

 

4.5 Het proces van coalitievorming bij duurzame energie-initiatieven  

 

Benner, Leguijt, Ganzevles en Van Est hebben onderzoek gedaan naar de veranderingen 

die tot stand zijn gekomen doordat partijen samenwerkingsverbanden met elkaar zijn 

aangegaan (Benner et al, 2009, p.9). Om tot een gezamenlijke visie te komen en tot 

innovatie over te gaan, zijn coalities tussen partijen nodig. Volgens Gels (persoonlijke 

communicatie, 14 augustus 2013) begint coalitievorming al bij het ervaren van eenzelfde 

problematiek. Dat is van belang bij het maken van een goede businesscase. 

 

Bij het vormen van een gezamenlijke visie speelt de historische context en kenmerken van 

de regio een belangrijke rol. Een visie kan voortkomen uit verschillende doelstellingen die 

een partij heeft. Duurzaam zijn kan namelijk een vorm van regio branding zijn. Uiteindelijk 

passen de duurzame energie-initiatieven in het beleid van overheden van een hogere 

bestuurslaag, zoals die van de nationale overheid over economie, veiligheid en ruimtelijke 

ordening (Benner et al, 2009, p.9).  

 

Een coalitie van partijen bij duurzame energie-initiatieven kan bestaan uit burgers, 

gemeenten of marktpartijen of een wisselende combinatie hiervan. Er zijn ook coalities 

ontstaan tussen partijen die voorheen niet voor de hand lagen. De gemeente van Tilburg 

heeft bijvoorbeeld door het afsluiten van greendeals met MKB-bedrijven, in en om de regio 

Tilburg, verschillende coalities gevormd. De partijen die deze greendeals zijn aangegaan 

verschillen sterk (Gels, persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013).  

 

Benner et al (2009, p.11) onderscheiden drie typen sturingsmechanismen die de nationale 

overheid hanteert bij een regio: netwerksturing, economische sturing en juridische sturing. Bij 

netwerksturing ligt de focus onder andere op het vormen van coalities tussen partijen. Een 

voorbeeld van netwerksturing is een convenant tussen het Rijk en een regio. Netwerksturing 

heeft naast duidelijke afspraken ook een minder vastgestelde kant, namelijk dat naleving van 

de afspraken risico’s met zich meebrengt vanwege het vrijwillige karakter van de afspraken 

(Benner et al, 2009, p.11).  

 

De laatste jaren is vooral een toename te zien van het aantal partners waar bedrijven mee 

samenwerken (De Man et al, 2001, p.28) en de mate waarin de inhoud van de relaties is 
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veranderd. Tegenwoordig draait de relatie vaak om het uitwisselen van kennis. Ook het 

combineren en leveren van kennisintensieve diensten wordt gezien als een van de 

belangrijkste motieven om een samenwerkingsverband aan te gaan (De Man et al, 2001, 

p.28). Daarnaast is er ook een toename in het aantal combinaties van partners die 

onverwacht waren (De Man et al, 2001, p.28).  

 

Vertrouwen is van belang bij een samenwerkingsverdrag (Walker, Devine-Wright, Hunter, 

High & Evans, 2010, p.2657). Putnam (in Walker et al, 2010, p.2657) vindt dat interpersonal 

trust van fundamenteel belang is bij maatschappelijke betrokkenheid. En Mitztal (in Walker et 

al, 2010, p.2657) stelt dat vertrouwen een belangrijke rol speelt in het opbouwen van 

wederzijds respect en reciprociteit, het bevorderen van samenwerking en het opbouwen van 

sociaal kapitaal. Walker et al (2010, p.2662) concluderen dat vertrouwen een noodzakelijk 

onderdeel is bij het slagen van duurzame energie-initiatieven.  

 

Het belang van vertrouwen is groot bij het succesvol realiseren van een duurzame energie 

project. Maar het vertrouwen is er niet zomaar, het is namelijk een groeiproces. De mate 

waarin partijen inspanning leveren om doelstellingen te halen, is bepalend voor het 

vertrouwen. Partijen zijn in de startfasen van een project gemotiveerd om samen te werken 

wanneer blijkt dat de businesscase interessant is. Ook moet blijken dat partijen elkaar 

voldoende aanvullen, er ontstaat dan een toegevoegde waarde van partijen bij een initiatief. 

Deze toegevoegde waarde kan bestaan uit financiële middelen, kennis, grondposities en nog 

veel meer volgens Gels. En wanneer de toegevoegde waarden van partijen wordt 

ondervonden, dan kunnen partijen bij elkaar komen om een intentieverklaring te tekenen.. En 

als aan de voorwaarden uit de intentieverklaring is voldaan, kunnen de partijen overgaan tot 

het uitvoeren van hun vastgelegde taken (Gels, persoonlijke communicatie, 14 augustus 

2013).  

 

Partijen zijn wederzijds afhankelijk. Dit komt vooral voort uit de toegevoegde waarde van 

partijen. De ene partij kan geld inbrengen, hiermee kan een partij dus een (deel van) een 

project financieren. De andere partij heeft weer beschikking tot een locatie waarop een 

project uitgevoerd kan worden. En weer een andere partij heeft de benodigde kennis en 

expertise om duurzame energie op te wekken en toe te passen. Een partij kan ook in 

aanmerking komen voor subsidies, die van essentieel belang kunnen zijn voor of partijen het 

project kunnen uitvoeren (Gels, persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013).  

 

Een volgende stap in de coalitievorming is het bereiken van overeenstemming. Zonder 

overeenstemming wordt er door Gels (persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013) simpel 
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weg niet geïnvesteerd in een project. Er moet uiteindelijk geïnvesteerd worden in 

kapitaalintensieve installaties. Er kan immers geen zonnestroom opgewekt worden zonder 

zonnepanelen. Er kan geen windenergie opgewekt worden zonder windmolens. Er moet dus 

geïnvesteerd worden in de energiesystemen die duurzame energie kunnen opwekken. 

Vervolgens is het de coalitie die het initiatief realiseert.  

 

Door middel van het klimaatprogramma van Gemeente Tilburg zijn er nieuwe coalities 

ontstaan. Dit zijn klimaatallianties die verschillende domeinen bestrijken. Deze 

klimaatallianties bestaan uit diverse partijen, zoals gemeenten en ondernemers die samen 

werken aan klimaatprojecten (Gemeente Tilburg, 2008, p.18). In het klimaatprogramma 

komen tot wel acht typen klimaatallianties naar voren. Het vormen van allianties is onderdeel 

van strategische samenwerking. De relatie tussen partijen die een alliantie vormen, waarbij 

een alliantierelatie ontstaat, draait om de samenwerking om een product, proces of markt te 

ontwikkelen (De Man, Van Der Zee & Geurts, 2001, p.25). Hierbij kan er een voordeel mee 

gehaald worden doordat kennis uitgewisseld wordt. Daar tegenover staat het risico dat 

bedrijven niet bewust zijn van de afzonderlijke doelstellingen van hun partners. Dit risico kan 

er toe leiden dat relaties falen. Bij het falen van dergelijke relaties is er een gebrek op het 

gebied van structuur en relaties. Als het om structuur gaat, kan het zijn dat de verschillen 

tussen bedrijven zo groot zijn dat zij niet bij elkaar passen. Het ontbreken van vertrouwen en 

toewijding heeft te maken met de relatie tussen de bedrijven (De Man et al, 2001, p.30).  

 

Gemeente Tilburg speelt een belangrijke faciliterende rol bij de lokale duurzame energie-

initiatieven. In het klimaatakkoord is de basis gelegd voor het oprichten van het 

Klimaatbureau. Dit Klimaatbureau voorziet partijen van een goede overlegstructuur. Het 

regelt locaties waar partijen bijeen kunnen komen. Daarnaast brengt het, net zoals MOED, 

partijen in contact met elkaar en geeft het burgers allerlei adviezen op het gebied van 

duurzame energie (Gels, persoonlijke communicatie, 14 augustus 2013).  

 

 Partijen komen niet altijd vanzelf bij elkaar bij duurzame energie-initiatieven. Wanneer 

een gemeente een project wil uitvoeren kan het actief of passief op zoek gaan naar partijen 

om mee samen te werken. Door actief op zoek te gaan, benadert de gemeente zelf partijen. 

Zo heeft bijvoorbeeld Gemeente Waalwijk de REMU benaderd om deel te nemen aan het 

project ecopark Waalwijk (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). De 

gemeente mobiliseerde hierbij dus de partijen om rond te tafel te komen. Maar een 

gemeente kan ook een idee op de markt brengen en wachten tot partijen zich aanbieden die 

interesse hebben in het project (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013).  
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Om partijen te mobiliseren bij duurzame energie-initiatieven zijn verschillende instanties in 

Nederland opgericht. Zo helpt in Midden-Brabant de instantie MOED partijen met het 

ondernemen van duurzame energie-initiatieven. Op landelijk niveau vinden we bijvoorbeeld 

e-Decentraal als mobiliserende partij. e-Decentraal is opgericht om hulp te bieden bij het 

oprichten van decentrale duurzame energie-initiatieven. e-Decentraal bestaat uit de 

drijvende krachten achter decentrale duurzame energie-initiatieven, de initiatiefnemers, en 

de lokale coalities die daaruit voortomen. Deze partijen hebben unieke kennis opgedaan per 

lokale situatie over lokale maatschappelijke netwerken en cultuur (e-Decentraal, 2011, p.2). 

Doordat de partijen samen werken, kennis delen en gezamenlijk een lobby hebben opgezet, 

kunnen decentrale duurzame energie-initiatieven sneller en sterker van de grond komen (e-

Decentraal, 2011, p.3).  

 

           Doordat er weinig concreet gevolg werd gegeven aan initiatieven in de regio Midden-

Brabant, ontstond het idee dat een instantie meer regie moet gaan voeren wat zich vertaald 

in het helpen van partijen bij het opzetten van een project gericht op duurzame energie. 

Daardoor is MOED ontstaan. De Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie 

en Duurzaamheid richt zich op publieke en private organisaties en op het terrein van 

duurzame energie en energie efficiency. Het doel van MOED is om vanaf de planvorming 

zoveel mogelijk concrete duurzame energie projecten te realiseren (Gels, persoonlijke 

communicatie, 14 augustus 2013). En volgens Gels (persoonlijke communicatie, 14 

augustus 2013) zit de kracht van MOED het in het aan elkaar verbinden van allerlei open 

eindjes. Dit gebeurd door te faciliteren op financieel gebied en bij ruimtelijke procedures. 

MOED brengt partijen bij elkaar die gezamenlijk een duurzame energie project willen starten. 

Soms melden partijen zichzelf bij MOED. Deze partijen gaan onder begeleiding van MOED 

kijken naar wat de mogelijkheden zijn en wat haalbaar is. Vervolgens wordt er gezamenlijk 

een businesscase opgesteld waarin staat wat rendabel is om te realiseren. MOED voorziet 

dus in het tot stand brengen van coalities van partijen bij duurzame energie-initiatieven. Maar 

bij de coalitievorming is niet altijd een instantie nodig die dit in goede banen leidt.  

 

Een vorm van een duurzame energie initiatief is een zonne-energieproject. Daarbij kunnen 

verschillende partijen betrokken zijn. Iedere partij vervult hierbij zijn eigen rol en heeft zijn 

een eigen belang om te participeren. Agentschap NL (2010, p.13) heeft verschillende partijen 

op een rijtje gezet die kunnen participeren bij een zonne-energie project. Dit zijn partijen die 

een coalitie kunnen vormen bij duurzame energie-initiatieven.  

 

Gemeenten en provincies: Een gemeente hanteert vaak een lokaal duurzaam energiebeleid. 

Een gemeente kan een stimulerende rol spelen door het creëren van gunstige 
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randvoorwaarden voor de toepassing van duurzame energie binnen haar grondgebied. 

Daarbij spelen verschillende beleidsterreinen een rol (Agentschap NL, 2010, p.13). 

 

Opdrachtgevers: Het initiatief kan gestimuleerd worden door het gemeentelijk beleid of op 

eigen initiatief. Twee belangrijke opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars en 

woningcorporaties.  

 

Architecten: Deze partij kan zelfstandig een belangrijke rol spelen bij het promoten en 

toepassen van zonnestroom (Agentschap NL, 2010, p.13) in gebouwen. Het is aan te raden 

om woningen op een bepaalde manier te ontwerpen, zodat in toekomst zonne-energie ook 

toegepast kan worden in nieuwbouwwoningen.  

 

Aannemers: Opdrachtgevers kunnen door aannemers worden gestimuleerd om een zonne-

energie systeem te plaatsen. Zij helpen met het maken van afspraken met installateurs en 

dakdekkers (Agentschap NL, 2010, p.14). 

 

Energiebedrijven: Deze spelen een belangrijke rol met betrekking tot zonne-energie. Zij 

hebben de benodigde expertise om energie te leveren aan gebruikers.  

 

Toekomstige bewoners: Zij kunnen de wens uiten om zonne-energie en andere duurzame 

energieproducten in een woning toe te passen (Agentschap NL, 2010, p.16). 
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Hoofdstuk 5.1 Analyse case study Spoorzone PV 

 

Deze casus is bestudeerd aan de hand van beleidsdocumenten en persberichten. Er is ook 

een interview afgenomen bij Lucien Kuijsters. Lucien Kuijsters is werkzaam bij Gemeente 

Tilburg en is programmamanager van de Spoorzone. Aanvankelijk wilde ik een interview 

afnemen bij Marieke Moorman die wethouder is van de Spoorzone, maar ik werd 

doorverwezen naar Lucien Kuijsters vanwege zijn kennis en functie met betrekking tot de 

Spoorzone. Dankzij Kuijsters ben ik in het bezit gekomen van de betreffende 

beleidsdocumenten.  

 

Aan de hand van het conceptueel model wordt een poging ondernomen om inzicht te krijgen 

in de coalitievorming van partijen bij het betreffende duurzame energie initiatief in de 

Spoorzone in Tilburg. De coalitievorming wordt per deelonderwerp van het conceptueel 

model beschreven.  

 

5.1.1 De coalitie 

De coalitie bestaat uit twee partijen. Maar rondom deze coalitie zijn meerdere partijen 

betrokken geweest. Volgens Kuijsters (persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) gaat 

het om een “simpele overeenkomst”. Dat is bepalend geweest voor de samenstelling van 

deze coalitie. 

 

-Gemeente Tilburg  

-VolkerWessels – DEC 

 

5.1.2 De casus 

Het zonne-energie project is onderdeel van een grootschalig herontwikkelingsproject voor de 

Spoorzone in Tilburg. Gemeente Tilburg heeft door middel van een aanbesteding het bouw 

en vastgoedbedrijf VolkerWessels ingeschakeld om samen een masterplan te ontwikkelen 

voor het gebied om vervolgens samen werkzaamheden te verrichten. Een belangrijke factor 

dat het initiatief in Tilburg in een stroomversnelling bracht is de toekenning van een SDE-

subsidie.   

 

Op de sheddaken van Hal 92 zijn 890 zonnepanelen geplaatst. De zuidelijke oriëntatie en 

gunstige hellingshoek leiden tot een vrijwel perfect rendement voor het opwekken van 

energie. Daar is een vermogen van 189 kWp geplaatst, waarmee het systeem jaarlijks 

ongeveer 160.000 kWh aan elektriciteit opwekt. Daarmee kunnen ongeveer 45 huishoudens 

van elektriciteit worden voorzien (DEC, 2011, p.24). De CO2 besparing is hiermee 62800 kg 
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per jaar (P-Nuts, 2011, p.81). Na het benutten van de sheddaken op Hal 92 is naar 

verwachting ongeveer 24000 m2 dakoppervlakte nog beschikbaar. Dit biedt veel ruimte voor 

nog meer zonnepanelen in de Spoorzone DEC, 2011, p.26). De Spoorzone biedt hiermee 

genoeg kansen voor de realisatie van een groter zonne-energie project in de toekomst. Dus 

wellicht krijgt dit duurzame energie initiatief nog een vervolg.  

 

De gemeente van Tilburg is hoofdafnemer van de zonne-energie welke vervolgens gebruikt 

wordt door een veelvoud van ondernemers en organisaties die zich vestigen in de 

evenementenhal, zoals de Hall of Fame. Op 22 maart 2011 zijn de zonnepanelen 

aangesloten. 

 

 
Figuur 3 Zonnepanelen op Hal 92 (VolkerWessels, ND) 

 

Het project wordt als succesvol beschouwd (Gemeente Westerveld, 2012, p.10). En volgens 

P-Nuts (2011a) is het project innovatief en noemenswaardig, omdat het laat zien wat er 

mogelijk is met publiek private samenwerking. Dit is te danken aan de stabiele 

overeenkomsten die gesloten zijn tussen Gemeente Tilburg en DEC.  

 

Voor dit project is een nieuwe juridische entiteit, Spoorzone PV C.V., opgericht. Het 

eigendom van de zonnepanelen is hierin ondergebracht en is 100% bezit van 

VolkerWessels. DEC is beherend vennoot. DEC is verantwoordelijk voor de financiële en 

technische exploitatie. Op de installatie is een recht van opstal gevestigd en er is een 

contract gesloten ten behoeve van opgewekte elektriciteit. Daarnaast heeft de gemeente de 

mogelijkheid om, na 15 jaar, het juridische eigendom van de installatie te verkrijgen (P-Nuts, 

2011, p.81). 
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5.1.3. De locatie van de casus 

De spoorzone in Tilburg is een gebied van 55 hectare groot. Het gaat hierbij om een 

binnenstedelijk gebied dat langgerekt door het centrum loop van Ringbaan West naar de 

Heuvel. Het gebied was tot 2011 in gebruik door NedTrain (Gemeente Tilburg, 2009, p.7).  

 

 
Figuur 4 Overzichtskaart Spoorzone Tilburg (RuimtelijkePlannen, nd)  

 

Op de overzichtskaart is de Spoorzone in Tilburg weergegeven. Het gebied is ingedeeld in 

enkele kerngebieden. De “NS Werkplaats en omgeving”, wat direct grenst aan de bestaande 

binnenstad, is bruin gekleurd. “Spoorzone-Midden” wordt beschouwd als entreegebied van 

de binnenstad en de Spoorzone. Deze is groen gekleurd. En de “Westelijke flank”, het gele 

gebied, grenst aan Ringbaan West.  

 

Het zonneproject is uitgevoerd in kerngebied “NS Werkplaats en omgeving” op de daken van 

Hal 92. Aanvankelijk was het ook het idee om zonnepanelen te plaatsen op het Deprez 

gebouw die door de gemeente van Tilburg gehuurd wordt van TBV Wonen.  
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Figuur 5:  Overzicht terrein, oorspronkelijke locaties Hal 92 en het Deprez gebouw. (Gemeente Tilburg, 
2010, p.15 

 

5.1.4 De aanleiding voor herontwikkeling Spoorzone 

Er zijn verschillende kansen en argumenten voor herontwikkeling van de Spoorzone. De 

ambitie is om een hoogwaardig binnenstedelijk centrum gebied te ontwikkelen. De 

Spoorzone wordt een boeiende combinatie van stedelijke vernieuwing met een groot 

aandeel van historisch industrieel erfgoed (Gemeente Tilburg, 2009, p. 9-11). 

 

In het document Spoorzone Tilburg wordt beschreven hoe Gemeente Tilburg aankijkt tegen 

de uitdaging om dit bijzondere stadsgebied te ontwikkelen. Daar gaat het onder meer over 

het versterken van het centrum en de stad als geheel, gewenste functies van het gebied, 

sfeer, uitstraling en de inrichting van de nieuwe Spoorzone (Gemeente Tilburg, 2009, p.5). Er 

zijn ambitieuze plannen in overvloed, maar enige realiteitszin is niet overbodig want ook 

Tilburg voelt de klappen van de huidige economische crisis.  

 

De belangrijkste functies in de Spoorzone zijn werken, wonen, cultuur, onderwijs, horeca en 

vermaak, openbaar vervoer, duurzaamheid en inrichting openbare ruimte (Gemeente 

Tilburg, 2009, p. 14-19). De herontwikkeling staat in het teken van het creëren van een 

totaalgebied waarin functies, voorzieningen en partijen elkaar versterken. Duurzaamheid is 

daarmee een belangrijke functie van de toekomstige Spoorzone. De herontwikkeling staat in 

het teken van het streven naar CO2 neutraliteit. De duurzaamheid bevindt zich in het zo 

efficiënt mogelijk omgaan met energie. Dit kan bereikt worden door het energieverbruik van 

de bestaande gebouwen en toekomstige gebouwen zo laag mogelijk te maken door 

klimaatbestendig te bouwen. Deze opdracht start al op de tekentafel bij het ontwerpen van 

nieuwe gebouwen. Daarnaast wordt er bij het ontwerpen rekening gehouden met een 

zuidelijke oriëntatie van gebouwen. Het opwekken van zonne-energie is namelijk gebaat bij 

een zuidelijke oriëntatie (Gemeente Tilburg, 2009, p.18).  
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Volgens Gemeente Tilburg (2009, p.25) is haar betrokkenheid cruciaal voor een succesvolle 

ontwikkeling van de Spoorzone als het gaat om het creëren van een cultuurhistorische 

identiteit. De gemeente zal daarom participerend optreden. In 2011 is de gemeente eigenaar 

geworden van de gronden en de panden in de Spoorzone. Voor die tijd was er al de intentie 

uitgesproken om publiek private samenwerking aan te gaan met marktpartijen (Gemeente 

Tilburg, 2009, p.25).  

 

Hoewel het volgens Gemeente Tilburg (2009, p.31) niet de bedoeling was om snel te 

handelen, omdat grote ideeën tijd nodig hebben om te rijpen om vervolgens bij te dragen aan 

een waardevolle Spoorzone, is het eerste zonne-energieproject een haastklus geworden. Dit 

heeft alles te maken met de deadline van een subsidie.  

 

5.1.5 De afzonderlijke doelen van de participerende partijen 

Alvorens inzicht te krijgen in belangstelling van partijen, is het noodzakelijk om na te gaan 

wat de doelstellingen van de participerende partijen zijn. Het is aannemelijk dat een partij 

met doelstellingen gericht op duurzame energie belangstelling zullen tonen voor een 

duurzame energie initiatief. Als eerste worden de doelstellingen van Gemeente Tilburg 

beschreven. Daarna volgen de doelstellingen van VolkerWessels – DEC.  

 

De doelstellingen van Gemeente Tilburg 

De ambities voor het herontwikkelen van de Spoorzone gaan terug naar het begin van dit 

millennium. In de aanloop naar het daadwerkelijk ontwikkelen van het gebied zijn veel 

beleidsdocumenten opgesteld. Zo resulteerde een structuurvisie uit de jaren negentig in het 

Structuurplan Spoorzone in 2005. De ambitie was toen om de Spoorzone om te vormen tot 

een gebied waarbij een hoogwaardige stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkeling wordt 

nagestreefd. De Spoorzone zal een centrumgebied worden met functies voor wonen en 

werken. Later, in 2008, is door de gemeente het bestemmingsplan Spoorzone door 

vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt een planologisch juridisch kader voor integrale 

herontwikkeling. Er volgde ook nog een milieueffectenrapportage (Gemeente Tilburg, 2008, 

p.7). 

 

Tot 2011 waren de gronden en panden van de spoorzone niet in beheer van de gemeente, 

maar wel van NedTrain. Om aanspraak te kunnen maken op de locatie heeft de gemeente 

een Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd. Vervolgens is in 2007 een intentieovereenkomst 

getekend tussen NedTrain en Gemeente Tilburg om de werkplaats van NedTrain te 

verplaatsen (Gemeente Tilburg, 2008, p.7). Daarmee is de locatie in zijn geheel in het 
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beheer gekomen van Gemeente Tilburg. Deze onderneming was noodzakelijk voor de 

gemeente om de weg vrij te maken voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.  

 

Als onderdeel van de doelstelling om de Spoorzone te ontwikkelen tot een hoogwaardig 

centrumgebied valt duurzame stadsontwikkeling (Gemeente Tilburg, 2010a, p.5). Onder 

duurzame stadsontwikkeling valt bijvoorbeeld het toepassen en opwekken van duurzame 

energie op lokaal niveau. In de visie Duurzame Energie Spoorzone Tilburg – De Werkplaats 

is het ambitieniveau beschreven voor de Spoorzone. Gemeente Tilburg streeft naar een CO2 

en energieneutrale Spoorzone.  

 

De gemeente heeft aandacht geschonken aan duurzame energie in de Spoorzone, omdat 

het project zich op de lange termijn uitstrekt (Gemeente Tilburg, 2008, p.48). Vanwege de 

lange termijn visie en het aandeel van duurzame energie, is nauwe samenwerking gebaat bij 

het betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium van planontwikkeling. Hierbij zal de 

gemeente voorzien in voorlichting, overleg, convenanten en subsidies om de doelstellingen 

op het gebied van duurzame energie voorziening te realiseren (Gemeente Tilburg, 2008, 

p.49).  

 

Gemeente Tilburg heeft zich dus georiënteerd op de Spoorzone aan de hand van meerdere 

beleidsdocumenten. Het heeft daarmee het doel om de Spoorzone om te vormen tot een 

hoogwaardig gebied, waarbij de aandacht ook uitgaat naar duurzame energie. 

 

De doelstellingen van VolkerWessels - DEC 

VolkerWessels (http://www.volkerwessels.com/nl/bedrijven/detail/volkerwessels-bouw-

vastgoedontwikkeling-bv/p/co2-gegevens) ontwikkelt en realiseert woningen waarbij de 

nadruk ligt op het gebruik van duurzame materialen, duurzame bouwmethoden en 

energiegebruik in de gebruiksfase. VolkerWessels vindt dat duurzame projecten gerealiseerd 

moeten worden door duurzame bedrijven. Het bedrijf vindt zichzelf duurzaam en hecht 

waarde aan het verlagen van CO2 uitstoot.  

 

DEC (http://www.volkerwessels.com/nl/bedrijven/detail/dec-bv) is onderdeel van 

VolkerWessels en zijn daarom als één partij bij dit initiatief te beschouwen. DEC en 

VolkerWessels zijn als één bedrijf te beschouwen. VolkerWessels is een verzameling van 

meerdere ondernemingen. In het kader van de crisis zijn een aantal bedrijven 

samengevoegd (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013). Toch heeft deze 

onderneming zijn eigen doelstelling. DEC is projectontwikkelaar van duurzame energie 

infrastructuren. De doelstelling van DEC is het realiseren van projecten waarbij het 
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opwekken en afnemen van duurzame energie aan bod komt. DEC ontwikkelt dus duurzame 

energieconcepten. Zij voegen kennis en ervaring samen op het gebied van 

energieontwikkeling binnen VolkerWessels.  

 

5.1.6Het belang van participatie 

Wanneer een duurzaam energie initiatief past bij de eigen doelstellingen kan een partij 

ervoor kiezen om hier aan deel te nemen. Maar voordat er sprake is van belangstelling, 

moeten de partijen ook een bepaald belang voelen voordat geparticipeerd zal worden. Als 

eerste worden de belangen van Gemeente Tilburg beschreven voor het deel nemen aan 

duurzame energie-initiatieven. Daarna volgen de belangen van VolkerWessels – DEC.  

 

Gemeente Tilburg 

De gemeente heeft belang bij zonne-energie projecten, omdat dit een bijdrage levert aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn in diverse beleidsdocumenten 

uitgewerkt, waarin de doelstellingen duidelijk naar voren komen. Een ander belang van de 

gemeente om te participeren in het project is dat het een gunstige investerings – 

opbrengstenbalans oplevert. Er is geen sprake van een investering, maar de gemeente kan 

hierbij wel hun doelstelling verwezenlijken (P-Nuts, 2011a). Er zal, bij participatie, duurzame 

energie geleverd worden aan de gemeente en daarmee wordt een duurzame energie project 

gestart in de gemeente. De gemeente kan hiermee ook laten zien dat zien dat zij ook bezig 

zijn met duurzame energie.  

 

Daarnaast speelt er ook een economisch belang een rol. Doordat de koopoptie openstaat op 

de installatie wordt hiermee de gemeente de mogelijkheid gegeven om dit als vaste activa op 

te nemen in een nog op te richten lokaal energie bedrijf (P-Nuts, 2011a).  

 

Er zijn veel redenen voor het besteden van meer aandacht aan de energievoorziening dan 

tot 2008 was gedaan bij de Spoorzone. Dit heeft vaak te maken met de macrocontext. Er is 

de laatste jaren meer inzicht ontstaan in de klimaatproblematiek en de daarbij 

samenhangende twijfels over fossiele brandstoffen. Daarnaast spelen ook financiële redenen 

een rol, naar verwachting zullen de energieprijzen in de toekomst blijven stijgen. Bovendien 

heeft de technologie op het gebied van het opwekken van duurzame energie zich ontwikkelt, 

zodat dit toegankelijker wordt (Gemeente Tilburg, 2008, p.48).  

 

VolkerWessels – DEC 

Het belang van VolkerWessels – DEC komt voort uit de, zoals Gels dat zou noemen, 

corebusiness van de onderneming. Door het realiseren van duurzame energieopwekking 
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levert VolkerWessels – DEC een bijdrage aan de eigen bedrijfsdoelstelling. Deze marktpartij 

heeft ervaring met het succesvol aangaan van publiek private samenwerking. Daarnaast 

levert participatie in het project een gunstige investering – opbrengstenbalans. Er is sprake 

van een verlaagd investeringsrisico doordat Gemeente Tilburg garant staat voor het afnemen 

van de opgewekte energie (P-Nuts, 2011a). Het belang van deze partij is dus dat participatie 

de eigen belangen behartigt.  

 

5.1.7 Belangstelling 

De belangstelling die een partij kan tonen voor deelname aan een duurzame energie initiatief 

wordt volgens het conceptueel model verklaard door de eigen doelstellingen en het belang 

die ene partij heeft bij deelname. Wanneer een initiatief past bij de eigen doelstellingen en 

een partij er belang bij heeft om deel te nemen, zal deze partij ook belangstelling tonen. Bij 

het zonne-energie project in de Spoorzone Tilburg wordt de belangstelling door 

VolkerWessels – DEC getoond tijdens de voorselectie van Gemeente Tilburg.  

  

De aanbestedingsfase en voorselectie 

In 2009 heeft Gemeente Tilburg de selectie voor een mederisicodragende ontwikkelaars 

partij gestart. Daarmee werd door Tilburg in 2009 de eerste stap gezet voor het 

hertontwikkelingsproject Spoorzone Tilburg.  

 

Bij de Europese voorselectie die door Gemeente Tilburg is gehouden, hebben drie partijen 

ingetekend om te deel te nemen aan de herontwikkeling van de Spoorzone. Dit waren 

VolkerWessels, waarvan DEC onderdeel is. AM Wonen BV in samenwerking met BAM 

Vastgoed. En MAB Development Nederland. VolkerWessels had niet een duidelijke 

meerwaarde dan de overige partijen. De partijen zijn immers zeer deskundig.  

 

Volgens Kuijsters (persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) is de keuze gemaakt op 

basis van de voorbehouden die twee partijen hebben gemaakt. Dit voorbehouden was niet 

geheel onbedenkelijk gezien de economische crisis. VolkwerWessels – DEC heeft deze 

voorbehouden niet gemaakt. Daarmee bleven de overige twee partijen niet onafhankelijk en 

bleef VolkerWessels – DEC als enige partij over  (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 

augustus 2013). 

 

Aanvankelijk hadden meerdere partijen dus belangstelling voor het project. Maar gezien de 

toegevoegde waarde die VolkerWessels – DEC toch kon bieden en omdat deze partij als 

enige overbleef, is vervolgens gezamenlijk de sociale interactie aangegaan. Daarmee is de 



 42 

ontwikkelaar gekozen als de partij met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ 

(Tilburg, 2010a, p.6).  

 

VolkerWessels had voor een woningbouwproject elders in Nederland een subsidie voor 81 

wooneenheden. Doordat dat project werd geannuleerd, bleef VolkerWessels – DEC nog wel 

in het bezit van een subsidie. Maar deze subsidie was nog maar enkele weken geldig 

(Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013). VolkerWessels heeft, omdat het al 

een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten over de herontwikkeling van de Spoorzone, 

Gemeente Tilburg benaderd met de vraag of de gemeente nog een mogelijkheid had voor 

het laten plaatsen van zonnepanelen.  

 

Gemeente Tilburg heeft daar belangstelling voor getoond door het positief reageren op de 

aanvraag. De gemeente heeft de daken van Hal 92 beschikbaar gesteld. Ook het Deprez 

pand zou een locatie zijn voor het plaatsen van zonnepanelen (Kuijsters, persoonlijke 

communicatie, 9 augustus 2013).  

 

TBV en het Deprezpand 

In 2011 zijn de panden en het grondgebied opgekocht van NedTrain door Gemeente Tilburg. 

Eén gebouw, het Deprez pand, is vervolgens verkocht aan TBV Wonen. De gemeente heeft 

het pand weer terug gehuurd. Het zonne-energie project zou betrekking hebben op de daken 

van Hal92 en het Deprez pand. Maar TBV Wonen had hier geen belangstelling voor. 

Volgens Kuijsters (persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) zag TBV Wonen niets in de 

zonnepanelen en daarnaast moest de beslissing ook op een zeer korte termijn worden 

genomen. In de toekomst zal TBV Wonen wellicht weer benaderd worden door de gemeente 

voor een nieuwe mogelijkheid. Doordat TBV Wonen geen belangstelling toonde om te 

participeren valt deze partij af in de coalitievorming.  

 

5.1.8 De toegang tot hulpbronnen  

Wanneer een idee voor een duurzame energie initiatief bekend wordt gemaakt, gaan partijen 

op zoek naar andere partijen om mee samen te werken. De initiatiefnemer kan een project 

uitbesteden, zoals is gedaan bij de herontwikkeling van de Spoorzone. Gemeente Tilburg 

heeft het idee naar buiten gebracht en daarop hebben verschillende partijen interesse 

getoond. Op basis van meerwaarde wordt een afweging gemaakt. Maar een initiatiefnemer 

kan ook zelf actief op zoek gaan naar andere partijen om mee samen te werken. 

 

De meerwaarde wordt bepaald doordat partijen toegang hebben tot bepaalde hulpbronnen 

waarover de andere partij geen beschikking heeft. Bij het zonne-energie project in de 
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Spoorzone heeft VolkerWessels – DEC de gemeente van Tilburg benaderd met de vraag of 

de gemeente een locatie heeft voor het plaatsen van de zonnepanelen.  

 

Zowel Gemeente Tilburg als VolkwerWessels – DEC heeft toegang tot bepaalde 

hulpbronnen. Wanneer deze elkaar goed aanvullen, worden partijen gevraagd om deel te 

nemen aan een project.  

 

De hulpbronnen van Gemeente Tilburg: 

De belangrijkste hulpbron die de gemeente kan bieden aan VolkerWessels – DEC is een 

opdracht. Zonder opdracht kan VolkerWessels – DEC geen project uitvoeren in de 

Spoorzone. Gemeente Tilburg biedt  met de opdracht een locatie voor het project. Zonder 

deze locatie kan VolkerWessels – DEC geen zonnepanelen plaatsen. Daarnaast beschikt de 

Gemeente Tilburg over financiële middelen.  

 

De hulpbronnen van VolkerWessels – DEC 

De belangrijkste troef die VolkerWessels – DEC bezit is kennis en ervaring op het gebied 

van duurzame energie projecten. DEC heeft de expertise voor het runnen van een 

energiebedrijf (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013). Daarnaast heeft 

VolkerWessels – DEC een subsidie die op korte termijn staat te vervallen. Uiteindelijk is het 

project mede mogelijk gemaakt door een SDE-subsidie uit 2008 (DEC, 2011, p.24). Deze 

subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie. Er zijn 89 van de 6868 aanvragen namens Spoorzone PV C.V. in Tilburg 

ingediend (AgentschapNL, 2012, p.29-31).  

 

5.1.9 Wederzijdse afhankelijkheid 

De factor wederzijdse afhankelijkheid is verklarend van aard volgens het sociaal interactie 

perspectief, omdat partijen moeten erkennen dat zij wederzijds afhankelijk zijn alvorens zij 

overgaan tot samenwerking. Maar wederzijdse afhankelijkheid is ook een te verklaren factor. 

Doordat partijen een afweging gaan maken op basis van de toegevoegde waarde die andere 

partijen bieden bij het samenwerken, zijn partijen afhankelijk van elkaar. Partijen zijn 

afhankelijk van elkaar, omdat zij niet zelf een project kunnen uitvoeren. Daar is 

samenwerking bij noodzakelijk.  

 

Gemeente Tilburg heeft aangegeven dat zij niet in staat is om zelf het 

herontwikkelingsproject uit te voeren. Anders zou het project te veel tijd en geld kosten, iets 

wat de gemeente niet veel over heeft. De gemeente heeft op basis van een voorselectie een 
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partij voor uitgekozen om het project in samenwerking te voltooien. VolkerWessels is als 

deskundige partij op het gebied van bouw, vastgoed en duurzame energie gekozen.  

 

De ambitie om iets te doen met duurzame energie was al aanwezig bij Gemeente Tilburg. 

Doordat VolkerWessels de gemeente heeft benaderd met het SDE-subsidie verhaal, kwam 

hiermee het project in de startfase. Deze subsidie voorziet een groot deel in de kosten en dat 

is iets wat de gemeente zeer ten goede komt. 

 

Om de subsidie te gebruiken, moest VolkerWessels opzoek naar een locatie. Daarom is 

Gemeente Tilburg benaderd, omdat de gemeente daar wellicht in kon voorzien.  

 

5.1.10 Sociale interactie 

Als vervolg op de aanbestedingsfase, waarin overeenstemming is gevonden tussen beide 

partijen, is tot de samenwerkingsfase overgegaan. VolkerWessels en Gemeente Tilburg zijn 

hierbij een masterplan gaan maken over de aanpak van de Spoorzone. Daar zat onder meer 

een visie in op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ook zijn er afspraken gemaakt over 

het verdere verloop van de samenwerking (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 

2013). 

 

Toekomstplannen op het gebied van duurzame energie zijn afhankelijk van politieke 

samenstellingen. Het heeft volgens Kuijsters te maken met de politieke samenstelling van 

het college van bestuur en wethouders (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 

2013).  

 

VolkerWessels heeft in de aanbieding naar Gemeente Tilburg een eerste visie ingediend 

voor de duurzaamheid van de Werkplaats in de Spoorzone Tilburg. Deze visie, die in het 

document Duurzame Energie Spoorzone Tilburg – De Werkplaats is uitgewerkt, gaat 

inhoudelijk over de ontwikkeling en realisatie van verschillende duurzaamheidthema’s (DEC, 

2011, p.4). Het zonnestroom project, wat centraal staat in deze casus, is slechts één van de 

vele duurzame energie-initiatieven die de Spoorzone rijk zal zijn. Het zonne-energie project 

is als eerste gerealiseerd. De uitvoering van de overige ambities komt pas op de langere 

termijn.  

 

Tijdens de fasen van het zonne-energie project zijn volgens Kuijsters (persoonlijke 

communicatie, 9 augustus 2013) geen dwangmiddelen gebruikt om de samenwerkende partij 

onder druk te zetten om bepaalde afspraken na te laten komen. Er was immers geen sprake 
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van ervaren risico’s van beperkte naleving. De gemeente heeft niet VolkerWessels – DEC 

moeten dwingen tot het realiseren van het project.  

 

Ook over de taal, als het gaat om duurzame energie en klimaatneutraliteit hadden beide 

partijen overeenstemming. Er is door de gemeente goed voorzien in een overlegsituatie. De 

wethouders komen maandelijks bijeen om het een en ander te bespreken over de 

Spoorzone. En beide partijen zijn in de samenwerkingsfase rond te tafel gaan zitten om 

duidelijke afspraken te maken met elkaar.  

 

Volgens Kuijsters zat het met het wederzijds vertrouwen goed. VolkerWessels – DEC is een 

deskundige partij die zich staande weet te houden tijdens de crisis (Kuijsters, persoonlijke 

communicatie 9 augutus 2013). Dat gaf de gemeente het vertrouwen over een juiste verloop 

van het project met een sterke partner. 

 

Het spel heeft geresulteerd in het aangaan van de verschillende overeenkomsten, waarin is 

vastgelegd wat de ambities, doelstelling en verplichtingen van de partijen zijn. Hierin zijn dus 

de regels vastgelegd voor het verdere verloop van het project.  

 

Voor de gehele Spoorzone heeft Gemeente Tilburg afstemming gesloten met 

VolkerWessels. Als een andere partij de zonnepanelen had geplaatst, dan zou dat 

afgestemd moeten worden met VolkerWessels (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 

augustus 2013). Over wie met wie een samenwerking mag aangaan zijn dus ook regels 

gemaakt.  

 

Kuijsters, die namens Gemeente Tilburg heeft opgetreden, heeft er voor gezorgd dat 

overeenkomsten tijdig werden gesloten. De subsidie zou namelijk voor het einde van het jaar 

2010 vervallen. Een haastklus was hierbij geboden (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 

augustus 2013). De gemeente had hierbij dus een faciliterende rol en stelde de daken 

beschikbaar.  

 

De samenwerking bij het zonne-energie project is kort en krachtig geweest. Er zijn geen 

dwangmiddelen gebruikt en van risico van beperkte naleving was geen sprake (Kuijsters, 

persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) 

 

5.1.11 Overeenkomst 

De belangstelling voor een duurzame energie initiatief en het erkennen van wederzijdse 

afhankelijkheid leiden tot een spel waarin regels worden vastgelegd. Dit is de sociale 
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interactie tussen de partijen. Als eindresultaat van de sociale interactie wordt een 

overeenkomst gesloten, met daarin de doelstelling van een project en de uit te voeren taken 

per partij.  

 

Na de aanbesteding is VolkerWessels met Gemeente Tilburg een masterplan gaan maken. 

Daar zat ook een visie in op het gebied van milieu en duurzaamheid. Daar zijn tevens 

afspraken in gemaakt hoe de samenwerking verder zal verlopen (Kuijsters, persoonlijke 

communicatie, 9 augustus 2013). VolkerWessels – DEC en Gemeente Tilburg zijn het over 

het doel van het zonne-energie project eens geworden. Dit hebben zij in een 

samenwerkingsovereenkomst en energieleveringovereenkomst vastgelegd.  

 

Het doel van het zonne-energie project is het op een duurzame en decentrale manier 

opwekken van duurzame energie. Daarbij wordt er als eis genoemd dat het project financieel 

aantrekkelijk moet zijn voor beide partijen. Dit heeft geresulteerd in marktconforme 

elektriciteitstarieven voor de gemeente als afnemer en een marktconform projectrendement 

voor realisatie en beheerkosten voor DEC (P-Nuts, 2011, p.81).  

 

In het teken van het herontwikkelingsproject zijn verschillende overeenkomsten gesloten. De 

meest recente dateert van een paar weken terug. Daarbij zijn de partijen overeengekomen 

dat er gestreefd wordt naar een lokaal op te zetten energie bedrijf. In de aanloop daar naar 

toe is in 2011 een visie ontwikkeld. Het Visie document Duurzame Energie Spoorzone 

Tilburg (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013). 

 

DEC (2011, p.5) maakt gebruik van de Trias Energetica als uitgangspunt voor zowel de 

ontwikkel-, plan- en bouwfasen. DEC erkent dat door alleen in te zetten op een WKO, WKK 

en een zonne-energiesysteem deze ambitie niet gehaald zal worden. Aan de hand van de 

Trias Energetica houdt DEC wel voor ogen dat minimalisering van het energiegebruik, 

gebruik van duurzame energieopwekking en het efficiënt omgaan met fossiele brandstoffen 

noodzakelijk is voor het vinden van de juiste balans om de ambities te behalen.  
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Figuur  6 Trias Energetica (DEC, 2011, p.5) 

 

Blijkbaar heeft Gemeente Tilburg geen moeite gehad met het omgaan van de doelstellingen 

van DEC. Er is immers overeengekomen dat het zonne-energie project bijdraagt aan het 

verlagen van het CO2 gebruik en het verhogen van het aandeel duurzame energie. 

Daarnaast pasten de ambities van VolkerWessels – DEC en Gemeente Tilburg goed bij 

elkaar. In de visie zijn de partijen het namelijk overeen gekomen over het ambitieniveau 

(Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013). 

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Zoals aangegeven is het zonne-energie project een incidenteel onderdeel geworden van het 

grote herontwikkelingsproject. In het teken van het herontwikkelingsproject zijn de partijen op  

30 maart 2010 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan (Tilburg, 2010a, p.5). De 

bepalingen en uitgangspunten daarin regelen de verhoudingen tussen de partijen (Tilburg, 

2010a, p.11). Daarbij zijn een tal van artikelen opgesteld en ondertekend door beide partijen. 

Zo heeft artikel 4 Projectorganisatie en besluitvorming van de samenwerkingsovereenkomst 

betrekking op de uit te voeren taken. De partijen erkennen daarbij het ‘belang van goede 

wederzijdse taken en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en de voorbereiding 

van daarvoor nodige besluitvorming’ (Gemeente Tilburg, 2010a, p.12).  

 

Na deze eerste samenwerkingsovereenkomst konden de gemeenten en VolkerWessels 

afscheid nemen van elkaar, maar dat hebben zij niet gedaan. Er is gekozen om een nieuwe 
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samenwerkingsovereenkomst te gaan sluiten. De nieuwe afspraken zijn echter nog niet voor 

honderd procent gemaakt (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) 

 

Energieleveringsovereenkomst 

De leveringsovereenkomst zonne-energie Stationszone is heel kort en simpel van aard. 

Kuijsters zegt: “Wij [Gemeente Tilburg] willen duurzame energie, er doet zich een 

mogelijkheid voor, en hiervoor is het noodzakelijk om een subsidie binnen te halen. En om 

die subsidie binnen te halen moet je voor het einde van het jaar 2010 een overeenkomst 

hebben gesloten. Dat was niet dé leveringsovereenkomst, maar één overeenkomst. Daarom 

werd het een haastklus en is het een kort voorstel geworden”. (Kuijsters, persoonlijke 

communicatie, 9 augustus 2013) 

 

VolkerWessels DEC B.V. en Gemeente Tilburg zijn toen op 16 december 2010 een 

energieleveringovereenkomst met elkaar aangegaan. Deze twee partijen hebben in de 

leveringsovereenkomst nadere afspraken gemaakt omtrent de energielevering, recht van 

opstal en erfdienstbaarheden en het onderhoud van de dakoppervlakten en pv-installaties 

(Gemeente Tilburg, 2010, p.2). Om de deadline te halen waarvoor de partijen in aanmerking 

konden komen voor een SDE-subsidie was het snel sluiten van een overeenkomst van 

belang.  

 

In deze leveringsovereenkomst staat dat de gemeente streeft naar duurzame ontwikkeling in 

de Spoorzone. Daarin staat dat de gemeente de verplichting op zich neemt om de 

opgewekte elektriciteit van VolkerWessels – DEC af zal nemen. Er is daarbij ook 

overeengekomen dat de gemeente in de toekomst de installatie over wil brengen in een nog 

op te richten duurzaam energiebedrijf (Gemeente Tilburg, 2010b, p1).  

 

Om dit project te realiseren zal Gemeente Tilburg het dakoppervlak van Hal 92 ter 

beschikking moeten stellen door het verlenen van een recht van opstal. Er wordt ook 

rekening gehouden met het plaatsen van zonnepanelen op het Deprezpand (Gemeente 

Tilburg, 2010b, p1).Het Deprez pand, dat in beheer is van TBV, werd echter niet gebruikt 

omdat TBV geen belangstelling had. 

 

In de volgende leveringovereenkomst, die meer in detail treedt, wordt goed voorzien van een 

goede overlegstructuur. Partijen zullen elkaar op de hoogte stellen van alle feiten en 

omstandigheden in verband met deze overeenkomst (Gemeente Tilburg, 2010, p.4).  
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De doelstelling die wordt gehanteerd in die leveringovereenkomst is het voorzien in de 

energielevering gedurende de exploitatieduur. Daarmee zal Recht van Opstal worden 

gevestigd en de leverancier laten voorzien in ontwerp, realisatie, aanleg, inbedrijfstelling en 

exploitatie van de PV-installaties (Gemeente Tilburg, 2010, p.4). VolkerWessels verplicht de 

gemeente dus niet tot het afnemen van de opgewekte elektriciteit, maar de gemeente heeft 

hier dus wel voor gekozen.  

 

De partijen komen dus overeen dat na de initiële exploitatieperiode van 15 jaar na 

oplevering, de gemeente de mogelijkheid krijgt de zonnepanelen over te nemen tegen een 

vastgestelde koopprijs. Als de gemeente dit niet overneemt, krijgt de leverancier nog eens 

vijf jaar exploitatie erbij. De gehanteerde prijzen zijn ook weer vastgelegd (Gemeente Tilburg, 

2010, p.7).  

 

Oprichting Spoorzone Energie 

Voor de ontwikkeling en exploitatie van verschillende energieprojecten wordt door 

VolkerWessels en Gemeente Tilburg de entiteit Spoorzone Energie opgericht. Beide partijen 

zullen gezamenlijk deze exploiteren. Het doel van Spoorzone Energie is het realiseren en 

exploiteren van de toekomstige WKO. Maar naast deze functie kan Spoorzone Energie ook 

andere deelprojecten initiëren en ontwikkelen, zoals de ontwikkeling en exploitatie van de 

zonnepanelen op de Hall of Fame (DEC, 2011, p.33). Ondernemers die gebruik maken van 

de Hall of Fame nemen elektriciteit af van de zonnepanelen die op het pand zijn gevestigd. 

Door het oprichten van deze energie entiteit wordt komt het behalen van de doelstelling om 

een CO2 neutraal gebied te ontwikkelen een stap dichterbij. DEC (2011, p.43) is van mening 

dat door het opvolgen van het visiedocument de mogelijkheid zich voordoet om De 

Werkplaats als revolutionair, toonaangevend en volledig duurzaam CO2 neutraal gebied te 

ontwikkelen.  

 

5.1.12 Het proces van coalitievorming 

Bij dit zonne-energie project zijn VolkerWessels – DEC en Gemeente Tilburg een coalitie 

aangegaan. Per deelonderwerp van het conceptueel model dit proces beschreven. De 

coalitie is het eindresultaat, bestaande uit de partijen die een handtekening hebben gezet 

onder de overeenkomsten.  

 

Het proces van coalitievorming begon al bijde aanbestedingsfase. De gemeente heeft op 

grond van toegang tot hulpbronnen, belang en doelstelling belangstelling getoond voor het 

project. VolkerWessels deed dit ook. Door deze belangstelling hebben beide partijen 

ambities uitgewisseld door middel van de sociale interactie. Er zijn geen dwangmiddelen 
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gebruikt en er was al snel sprake van overeenstemming over dezelfde taal die werd gebruikt. 

De partijen lagen hierbij niet ver uit elkaar. Door middel van de communicatie tussen de 

partijen over en weer zijn verschillende overeenkomsten getekend waardoor de partijen 

overeenstemming bereikten over de regels en doelstellingen van het zonne-energie project.  

 

De gemeente ging hierbij actief op zoek naar een partner om het duurzame energie initiatief 

te realiseren. Het is ook belangrijk om te melden dat VolkerWessels –DEC een SDE-subsidie 

bezat voor 81 wooneenheden elders in het land (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 – 08 

– 2013). Zij hebben de gemeente van Tilburg ook benaderd met de vraag of de gemeente 

daar iets mee kon doen. Omdat die ambities dicht bij elkaar liggen wilde de gemeente graag 

aanspraak maken op de subsidie. Dit scheelt weer in de financiële bijdrage, waarin de 

gemeente had moeten voorzien voor realisatie van het project. Er was echter haast geboden 

en daarom is een kort en simpele energieleveringsovereenkomst gesloten. Daaropvolgend is 

een uitgebreidere leveringsovereenkomst getekend en is in 2011 het project afgerond.  

 

Vandaag de dag maken ondernemers die gevestigd zijn in en rondom Hal 92 gebruik van de 

opgewekte stroom. Er zijn plannen om het zonne-energie project uit te breiden. Dit laat 

blijken dat Gemeente Tilburg en VolkerWessels – DEC een stabiele coalitie hebben 

gevormd, omdat zij toekomstplannen maken en er hebben bovendien geen belemmeringen 

voorgedaan die een goede communicatie in de weg stonden.  

 

De coalitie is dus ontstaan doordat VolkerWessels actief op zoek ging naar een juiste partner 

om hun eigen belangen en doelstellingen te verwerkelijken. Er is dus een meerwaarde 

gevonden en de gemeente heeft een faciliterende rol gespeeld.  

 

VolkerWessels – DEC had voor Gemeente Tilburg als meerwaarde dat het een deskundige 

partij betreft met de noodzakelijke kennis en expertise op het gebied van zonne-energie 

projecten. VolkerWessels bood daarnaast ook de gemeente de mogelijkheid om in 

aanmerking te komen voor een SDE-subsidie. Deze subsidie bracht het initiatief in 

sneltreinvaart. Dat blijkt uit de haast die geboden was bij het sluiten van de 

energieleveringovereenkomst in december 2010. Daarnaast was zonne-energie toen nog 

redelijk duur. Door middel van de subsidie konden de financiën voor een stuk ingevuld 

worden (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) 

 

Kuijsters (persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) spreekt van een incidenteel project. 

De gemeente wilde namelijk op korte termijn laten zien dat ook zij iets doen op het gebied 

van duurzaamheid.  
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In de aanbestedingsfase komt duidelijk naar voren dat beide partijen belangstelling hebben 

voor een project op het gebied van duurzame energie. VolkerWessels bleef, zonder 

afweging tegenover andere partijen, als enige over en hiermee werd zij de 

samenwerkingspartner van Gemeente Tilburg. 

 

Gemeente Tilburg heeft aangegeven dat zij niet alleen het grote herontwikkelingsproject wil 

gaan uitvoeren. Daarmee gaf zij haar wederzijdse afhankelijkheid aan. VolkerWessels is 

afhankelijk van de gemeente om een project te mogen uitvoeren op haar grondgebied. De 

wederzijdse afhankelijkheid is bepaald door de toegevoegde waarde die beide partijen voor 

elkaar hebben.  

 

Nadat de partijen belangstelling hebben getoond en erkenden dat zij wederzijds afhankelijk 

waren, is sociale interactie ontstaan. Hierin spraken de partijen dezelfde taal op het gebied 

van duurzame energie en het initiatief.  

 

Door middel van de sociale interactie is overeenstemming bereikt en is dit vastgelegd in 

verschillende overeenkomsten. Doordat de partijen de overeenkomsten hebben getekend is 

hiermee het proces van coalitievorming afgesloten is de coalitie gevormd. De coalitie van 

VolkerWessels – DEC en Gemeente Tilburg is vervolgens de overeengekomen plannen 

gaan uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in de zonnepanelen op Hal92 in de Spoorzone Tilburg.  
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Hoofdstuk 5.2 Analyse case study ecopark Waalwijk 

 

Deze casus is bestudeerd aan de hand van beleidsdocumenten en persberichten. Er is een 

interview afgenomen bij Titus Drijkoningen. Hij is betrokken geweest bij de presentaties en 

onderhandelingen tussen de betrokken partijen over het initiatief. Naast de persoonlijke 

communicatie verschafte Drijkoningen mij toegang tot de gesloten overeenkomsten, 

haalbaarheidsstudie en de intentieverklaring. Zonder deze medewerking had ik geen 

compleet beeld kunnen vormen over de coalitievorming bij het ecopark Waalwijk. Dit komt 

omdat niet alle beleidsdocumenten gedigitaliseerd zijn.  

 

5.2.1 De coalitie 

-Gemeente Waalwijk 

-Shell Solar Energy BV 

-Artin BV 

-REMU / ESSENT 

 

5.2.2 De casus 

Het Ecopark was in eerste instantie een werktitel. Er zou later nog een officiële naam worden 

verzonnen, maar dat is er nooit van gekomen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 

juli 2013). Het ecopark Waalwijk is als duurzaam energie initiatief opgenomen als een van de 

honderd toonaangevende duurzame energie-initiatieven in Nederland. Volgens P-Nuts gaat 

het hier om een uniek initiatief wat een grootschalig project betreft. Het initiatief is een 

voorbeeld van een open innovatie tussen verschillende marktpartijen (P-Nuts, 2011, p.11).  

 

Het unieke karakter komt naar voren door de mix van verschillende energie bronnen die 

gebruikt worden. Het project is een vorm van klassieke duurzame ontwikkeling: het initiatief 

draagt bij aan de leefbaarheid van Nederland en daardoor kunnen toekomstige generaties in 

een schoon Nederland opgroeien. Dit komt nadrukkelijk naar voren in de omschrijving van 

duurzame ontwikkeling door de Brundtland commissie. 

 

“We hebben toen als gemeente gezegd: wij vinden dat zo’n mooi project dat we daar de tijd 

instoppen” (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

Het project is in verschillende fasen op te delen (Gemeente Waalwijk, 2001a, p.1). Het 

bestaat uit de ontwikkeling- en de realisatiefase. Tijdens de ontwikkelfase zijn de Gemeente 

Waalwijk en Artin BV, Shell Solar Energy BV en de REMU een definitieve 

samenwerkingsovereenkomst in 2001 aangegaan voor de realisatie van het project “Ecopark 
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Waalwijk”. In 2000 is door dezelfde partijen de eerste samenwerkingsovereenkomst 

getekend, met als doel een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren naar de mogelijkheden 

voor de realisatie van een gecombineerd wind- en pv-project. Deze studie bleek positief en 

aan de hand daarvan is een intentieverklaring getekend en de definitieve 

samenwerkingsovereenkomst. Daarin is overeengekomen welke activiteiten er verricht 

moeten worden om het project te realiseren (Gemeente Waalwijk, 2001a, p.2). De 

overeenstemming is bereikt doordat partijen de samenwerkingsovereenkomst hebben 

geaccepteerd (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

Met het ecopark wordt een bijdrage geleverd aan de productie van duurzame energie. In 

2005 is het park gerealiseerd in officieel in werking. De opgewekte stroom wordt via het 

nationale net verspreid en is af te nemen bij Eneco.  

 

Gemeente Waalwijk heeft besloten om de locatie te gebruiken voor een nieuwe functie. 

Sinds 1998 werd er voor het eerst op een duurzame manier elektriciteit opgewekt aan de 

hand van het stortgas. Het ecopark is als voorbeeld in de nieuwste klimaatprogramma 

opgenomen. Daarbij wil de gemeente bevestigen dat Waalwijk al jaren de rol van energie en 

klimaat serieus neemt. Het ecopark is ‘het meest in het oogspringend’. Er staat een 

zonnecentrale met 4212 zonnepanelen en vijf windturbines. Deze zorgen voor zo’n 6000 

huishoudens duurzame elektriciteit (Gemeente Waalwijk, 2010, p.14). 

 

 
Figuur 7: Zonnecentrale en drie windmolens te zien vanaf gemeentehuis Waalwijk 

 

In het Ecopark Waalwijk wordt gebruik gemaakt van zonne-energie, windenergie en een 

biomassacentrale (P-Nuts, 2011, p.11). De realisatie van de biomassacentrale moet echter 

nog op zich laten wachten vanwege financiële omstandigheden. Door middel van het 

ontrekken van stortgas en deze om te zetten in elektriciteit, werd er voorheen wel gebruik 

gemaakt van biomassa. Er zijn plannen om deze in de toekomst weer in werking te laten 

treden. Windenergie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de mix energiebronnen. 
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Het project moest immers een voorbeeldproject zijn, daarom is er gekozen voor drie soorten 

energiebronnen.  

 

Door middel van de biogascentrale werd afval omgezet in biogas, het totale vermogen 18000 

MWh/jaar.  De zonnecentrale bestaat uit iets meer dan 4200 zonnepanelen, ieder 673 kWp 

met een totaal vermogen van 500 MWh per jaar. Er staan vijf windturbines met ieder een 

vermogen van 1,5MW en produceren zo’n 1600 MWh per jaar. Met de aanwezigheid van 

deze energie opwerkkers levert het ecopark 8,5 MW aan duurzame energie (P-Nuts, 2011, 

p.11). 

 

 
Figuur 8: Zonnecentrale, oppervlakte 5500m2 - Ecopark Waalwijk (Agentschap NL, 2010, p.25) 

 

5.2.3. De locatie van de casus 

Het Ecopark Waalwijk ligt ten noorden van Waalwijk op de voormalige vuilnisstortplaats aan 

de Gansoyensesteeg. Het park is gevestigd op een ‘low value area’: door de bestaande 

bestemming als stortplaats zal het decennia moeilijk zijn om dit gebied voor andere 

doelstellingen beschikbaar te stellen (P-Nuts, 2011, p.1: Gemeente Waalwijk, 2001a, p.2).  
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Figuur 9 Ecopark Waalwijk gezien vanuit gemeentehuis Waalwijk 

 

5.2.4 De aanleiding voor het project ecopark Waalwijk 

Rond het jaar 2000 besteedde het Rijk aandacht aan zonne-energie in Nederland. De 

ambitie was er al om in de toekomst zonne-energie een belangrijke bijdrage te laten leveren 

aan de productie van duurzame energie in Nederland (Gemeente Waalwijk, 2001, p.4). Deze 

visie van het Rijk is doorgedruppeld in de visie van Gemeente Waalwijk. De keuze voor 

zonne-energie lag hierdoor voor de hand. 

 

Voordat het ecopark Waalwijk is ontstaan, werd er al tussen Gemeente Waalwijk en Artin BV 

samengewerkt aan het opwekken van elektriciteit op een duurzame manier. Op de 

voormalige stortplaats is eind twintigste eeuw een stortgasinstallatie geplaatst die door de 

gemeente werd onderhouden en beheerd werd door Artin BV(Gemeente Waalwijk, 2000, 

p.1). De regelomgeving omtrent het beheer van stortplaatsen is strenger geworden. Er moest 

een bovenafdichting komen, zodat er minder regenwater op het oude afval zou vallen. Het 

gas dat zou ontstaan onder die afdichtinglaag moest weggezogen worden door middel van 

een onttrechtingsysteem. In het begin werd dit afgefakkeld, maar omdat dat om een 

behoorlijke hoeveelheid ging, is het idee ontstaan om het gas te gebruiken voor 

energieproductie. Hiermee ontstond de ambitie om iets duurzaams te doen (Drijkoningen, 

persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

De ambitie van Gemeente Waalwijk was er al om de energievoorziening te verduurzamen. 

Deze ambitie was tweeledig, zo bestond het uit het zoveel mogelijk energie besparen en 

zoveel mogelijk duurzame energie op wekken (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 

juli 2013). 

De voormalige stortplaats Gansoyensesteeg is eigendom van de gemeente van Waalwijk. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg. In 1996 is in het kader van deze nazorg 

een bovenafdichting geplaatst met een stortgasontrekkingssysteem. Daardoor wordt er sinds 
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1998 elektriciteit opgewekt. De gemeente heeft aan Artin BV opdracht gegeven om het 

systeem te beheren en te onderhouden. In 1999 kwam Artin met het idee om van meer 

energie bronnen gebruik te maken bij de stortplaats. Zo werd er ook aandacht gevestigd op 

windenergie en zonne-energie  (Gemeente Waalwijk, 2001, p.2). 

 

5.2.5 De afzonderlijke doelen van de participerende partijen 

De coalitie die gevormd is bij het duurzame energie project ecopark Waalwijk bestaat uit vier 

partijen. Maar er zijn meer partijen bij de uitvoering van het project geweest. Deze partij is 

namens de coalitie benaderd voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Voordat deze 

coalitie tot realisatie van het project kon overgaan, moet de coalitie nog gevormd worden. 

Het proces van coalitievorming begint bij belangstelling en wederzijdse afhankelijkheid. De 

belangstelling voor dit project is bepaald door de afzonderlijke doelstellingen van de 

participerende partijen en hun belang bij deelname.  

 

De samenwerkingsovereenkomsten als mede de intentieverklaring zijn door vier partijen 

getekend. Bij het project zijn echter meerdere partijen betrokken geweest, met ieder zijn 

eigen belang om te participeren.  

 

Gemeente Waalwijk 

Eén van de beleidsdoelstellingen die centraal stond in de periode waarin de ideevorming 

over het project tot stand kwam, was om een bijdrage te leveren aan de productie van 

duurzame energie (Gemeente Waalwijik, 2001, p.1). De ambitie van Gemeente Waalwijk 

was er al om de energievoorziening te verduurzamen. Deze ambitie was tweeledig, zo 

bestond het uit het zoveel mogelijk energie besparen en zoveel mogelijk duurzame energie 

op wekken (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

Eneco 

Deze energie producent (http://www.ecoparkwaalwijk.nl/Pages/Default.aspx) meldt op de 

informatiewebsite van het project ecopark Waalwijk dat de visie van Eneco betrekking heeft 

tot het realiseren van een duurzame energie voorziening Nederland. Het begrip 

duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Eneco en is tevens hun drijfveer voor 

ondernemerschap. Er wordt dan naar technologische voorsprong gestreefd door een open 

innovatieve relatie met andere partijen. Het ecopark Waalwijk is daar een voorbeeld van.  

 

Artin Adviesbureau 

Artin is een adviesbureau op het gebied van vuilstortlocaties en het opwekken van 

stort/biogas en het aaleggen van de noodzakelijke systemen. Het heeft als bedrijfsdoel om 
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duurzame energie toepassingen te ontwikkelen op stortplaatsen (Gemeente Waalwijk, 2000, 

p.4). 

 

Shell Solar Energy 

Shell Solar Energy richt zich op het opwekken van zonne-energie. Hun business draait om 

het toepassen van hun middelen die daar een bijdrage aan leveren. Bij het project had Shell 

Solar Energy als doelstelling om een groot fotovoltaïsch systeem te realiseren op de 

stortplaats (Gemeente Waalwijk, 2000, p.4).  

 

Scheuten Solar Systems 

De bedrijfsdoelstelling van deze marktpartij draait ook om het opwekken van zonne-energie 

met hun middelen. Scheuten wil haar dienst leveren bij duurzame energie projecten.   

 

5.2.6 Het belang van participatie 

Naast de doelstelling van een partij is het belang van participatie in het project bepalend voor 

de belangstelling. Het belang uit zich meerwaarde die het project heeft voor de eigen partij. 

 

Artin BV 

Deze partij is een adviesbureau op gebied van stortlocaties, biogas en stortgas systemen. 

Artin kwam met het idee om de stortplaats uit te breiden met meerdere duurzame energie 

bronnen. Dit idee is bij de gemeente neergelegd. Het belang van Artin was om advies te 

kunnen geven over de het gebruik van de locatie. Hiermee draagt het bij aan hun eigen 

doelstelling.  

 

Deze partij initieerde dus het project door het vinden van een nieuwe toepassing en 

bestemming van de bestaande stortgaslocatie voor de productie van duurzame energie. 

Artin steunt de ontwikkeling en realisatie van nieuw, grootschalig concept voor toepassing 

van haar producten en systemen (Gemeente Waalwijk, 2001a p1-2). 

 

REMU  

De REMU is een energiebedrijf die er belang bij heeft om op locatie energie op te wekken. 

Deze energie kunnen zij verkopen. De opbrengst komt ten goede van de continuïteit van het 

bedrijf.  

De REMU is produceert duurzame energie en verspreid dit op het energienetwerk in 

Nederland. Daarnaast steunt de REMU de ontwikkeling en realisatie van het ecopark 

Waalwijk als investerende, exploiterende en als risicodragende partij. Daarnaast is de REMU 

het aanspreekpunt van het project (Gemeente Waalwijk, 2001a, p1). 
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Eneco 

Deze energie producent (http://www.ecoparkwaalwijk.nl/Pages/Default.aspx) meldt op de 

informatiewebsite van het project ecopark Waalwijk dat de visie van Eneco betrekking heeft 

tot de wens om een duurzame energie voorziening te realiseren in Nederland. Het begrip 

duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Eneco en is tevens hun drijfveer voor 

ondernemerschap en leidt tot innovatie. Er wordt dan naar technologische voorsprong 

gestreefd door een open innovatie relatie met andere partijen. Daar is het ecopark in 

Waalwijk een voorbeeld van.  

 

Eneco kwam later in het proces als participerende partij. Dat komt doordat in de loop van het 

proces de REMU overgenomen is door Eneco. Op dat moment was er al een 

samenwerkingsovereenkomst getekend door de vier betrokken partijen. Eneco heeft 

daarmee de verplichting om alle taken en verplichtingen van de REMU over te nemen. De 

samenwerkingsovereenkomst bleef daarmee intact, alleen werd de REMU overgenomen 

door Eneco (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

Gemeente Waalwijk 

De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan het beleid van de Nederlandse overheid om 

in 2020 10% van alle energie uit duurzame bronnen te halen. Gemeente Waalwijk (2001, 

p.6) heeft de intentie om de productie en het toepassen van duurzame energie te stimuleren 

en te faciliteren. 

 

Eén van de beleidsdoelstellingen die centraal stond in de periode waarin de ideevorming 

over het project tot stand kwam, was om een bijdrage te leveren aan de productie van 

duurzame energie (Gemeente Waalwijik, 2001, p.1). De gemeente heeft dus belang bij om 

deel te nemen aan het project om hun eigen doelstelling te realiseren. Met dit 

voorbeeldproject laat de gemeente zien dat zij met duurzame energie bezig zijn. Dit zorgt 

voor een positieve uitstraling van Waalwijk.  

 

Shell Solar Energy BV 

Deze tak van Shell produceert en levert zonnepanelen en complete fotovoltaïsche energie 

systemen. Shell Solar Energy heeft er belang bij om te participeren. Daardoor kunnen zijn 

hun producten leveren. Shell Solar Energy heeft de pv-panelen geleverd die gebruikt worden 

op de zuidhelling van de stortplaats.   
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Scheuten Solar Systems B.V. 

De installatie van de zonnecentrale is gerealiseerd door Scheuten Solar Systems. Daarnaast 

regelt het de onderhoud hiervan. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert zonnecellen, 

zonnepanelen en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.  

 

5.2.7 Belangstelling 

Artin BV nam het initiatief bij dit project door hun idee bekend te maken bij Gemeente 

Waalwijk. De gemeente was hier zeer enthousiast over zodat verschillende partijen zijn 

benaderd voor samenwerking. Hiermee toonden Artin en gemeente Waalwijk al snel 

belangstelling van het project. De rol van de gemeente was om vervolgens ook met ideeën 

te komen en op zoek te gaan naar een marktpartij, een energieproducent, die met het project 

kan helpen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

Voordat Artin het initiatief toonde om de stortplaats uit te breiden met andere 

energiebronnen, werd er al met de gemeente samengewerkt aan het opwekken van 

elektriciteit op een duurzame manier. Op de voormalige stortplaats is eind twintigste eeuw 

een stortgasinstallatie geplaatst die door de gemeente werd onderhouden en beheerd werd 

door Artin BV (Gemeente Waalwijk, 2000, p.1). De regelomgeving omtrent het beheer van 

stortplaatsen is strenger geworden. Er moest een bovenafdichting komen, zodat er minder 

regenwater op het oude afval zou vallen. Het gas dat zou ontstaan onder die afdichtinglaag 

moest weggezogen worden door middel van een onttrechtingsysteem. In het begin werd dit 

afgefakkeld, maar omdat dat om een behoorlijke hoeveelheid ging, is het idee ontstaan om 

het gas te gebruiken voor energieproductie. Hiermee ontstond de ambitie om iets duurzaams 

te doen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

Al in de beginfase van het project gaf Gemeente Waalwijk aan dat het niet individueel het 

project wilde gaan uitvoeren. Dat heeft er toe geleidt dat de gemeente actief op zoek ging 

naar een elektriciteitsmaatschappij, zoals Essent, Nuon of REMU. Essent had geen 

belangstelling voor het project. De REMU, onder voorwaarden, wel. Omdat hier een partij 

interesse had getoond in het project is een bijeenkomst georganiseerd voor de betrokken 

wethouders van de gemeente van Waalwijk, een vertegenwoordiger van de REMU en 

andere politici van de gemeente. Er zijn toen door de REMU ideeën gepresenteerd over het 

project. De wethouders deden daaropvolgend een positieve uitspraak om door te gaan met 

het project (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

Het plan om het ecopark te realiseren begon met een idee van de directeur van Artin BV. De 

directeur kwam met het idee om gebruik te maken van een mix van duurzame energie op de 
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stortplaats. Het zou gaan om een grootschalig project voor het opwekken van wind- en 

zonne-energie naast het gebruik maken van stortgas (Gemeente Waalwijk, 2000, p.1). Ten 

tijde van de eerste presentatie die door de directeur van Artin BV werd gehouden, toonden 

Shell Solar BV, REMU en de gemeente al belangstelling. Deze partijen waren allemaal 

aanwezig bij de presentatie in 1999 (Gemeente Waalwijk, 2000, p.2). Omdat dit idee als 

zodanig interessant werd opgevat, is een bestuursopdracht gegeven om de haalbaarheid 

van dit project te onderzoeken. In de periode augustus 1999 tot januari 2000 zijn 

verschillende werkzaamheden uitgevoerd (Gemeente Waalwijk, 2000, p.2). Doordat deze 

partijen de presentatie interessant vonden, ontstond er belangstelling voor het project. 

Op dat moment hadden dus een producent van zonnepanelen en een energiepartij 

belangstelling voor het project. Er is vervolgens tussen de vier partijen een overeenstemming 

bereikt over het laten uitvoeren van een eerste haalbaarheidstudie. Het 

haalbaarheidsonderzoek is door NOVEM gesubsidieerd. De overige kosten zijn door de 

partijen verdeeld. De conclusie van het onderzoek was dat een project voor wind- en zonne-

energie op en in de omgeving van de stortplaats technische, financiële en 

ruimtelijke/landschappelijke mogelijkheden heeft. (Gemeente Waalwijk, 2001, p.2). 

 

Burgers 

Er zijn pogingen gedaan om burgers ook te laten participeren bij het duurzame energie 

initiatief. Maar omdat dit te ingewikkeld werd en de focus meer lag op het afronden van het 

project is er voor gekozen om burgerparticipatie niet door te zetten.  Daardoor heerste er wel 

een teleurstellend gevoel onder de burgers. Maar bij rondvraag onder de burgers na 

realisatie van het project was dit teleurstellend gevoel omgeslagen in een tamelijk positief 

gevoel over het project (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

5.2.8 De toegang tot hulpbronnen 

De Gemeente Waalwijk is bij dit project actief op zoek gegaan naar geschikte partners om 

het project te realiseren. De deelnemende partijen zijn gekozen op basis van hun 

meerwaarde. De meerwaarde uit zich in toegang tot hulpbronnen die partijen verschaffen. 

Door de uitwisseling van hulpbronnen vullen partijen elkaar aan en kunnen zij het project 

realiseren.  

 

Artin BV 

Deze onderneming beschikt over kennis en expertise over het opwekken van stortgas en het 

beheer van stortlocaties. Door Artin bij het initiatief te betrekken kan het initiatief uitgebreid 

worden met het opwekken van biogas. Daarnaast zal Artin toe kunnen zien in het beheer van 

de stortlocatie. 
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Scheuten Solar Energy 

Scheuten ontwikkelt zonnecellen, -panelen en complete zonne-energiesystemen. Daarnaast 

installeren zij deze ook. Hiermee bezit het bedrijf kennis en expertise voor het aanleggen van 

het geplande zonne-energie onderdeel. Door Scheuten Solar Systems bij het initiatief te 

betrekken kan het zonne-energie systeem geïnstalleerd worden.  

 

REMU / Essent  

Essent heeft in verloop van het project de REMU overgenomen en daarmee ook alle 

verplichtingen die de REMU had tegenover het duurzame energie initiatief. Voor zowel 

Essent als de REMU geldt dat zij over kennis en expertise beschikken over het opwekken 

van elektriciteit. Daarnaast kunnen zij het initiatief van windmolens voorzien.  

 

Shell Solar Systems 

Deze marktpartij heeft kennis over zonne-energie en zonnepanelen. Shell Solar Systems 

levert en produceert ook zonnepanelen en zonne-energie systemen. Door Shell Solar 

Systems bij het initiatief te betrekken kan toegang tot zonnepanelen worden verkregen. 

 

Gemeente Waalwijk 

De gemeente wil een bijdrage leveren aan de nationale duurzame energie doelstelling. De 

gemeente bezit een oude stortlocatie die geschikt is voor het opwekken van duurzame 

energie. Hiermee kan de gemeente een locatie en opdracht voor het initiatief bieden voor 

partijen. Daarnaast staat een duurzaam energie initiatief sterker wanneer een gemeente 

participeert. Een bank zal dan eerder een financiële bijdrage verstrekken. De gemeente biedt 

dus ook een goede naam voor het project.  

 

5.2.9  Wederzijdse afhankelijkheid 

Dat partijen niet zonder elkaar kunnen, staat centraal in het sociaal interactie perspectief. 

Vaak geven partijen volgens deze theorie aan dat zij niet zelf beleid willen uitvoeren. Partijen 

gaan dan op zoek naar andere partijen die van meerwaarde kunnen zijn.  

 

De gemeente is wederzijds afhankelijk van de andere partijen, omdat het aangaf dat het niet 

zelf het project wilde gaan uitvoeren. Samenwerking met andere partijen was dus 

noodzakelijk. Gezien het behartigen van de belangen van de partijen en om de 

doelstellingen te realiseren is samenwerking noodzakelijk.  

 



 62 

Iedere partij voegt een deel kennis toe aan het project, waardoor de partijen ook hun eigen 

doelstellingen te kunnen halen. Hiermee zijn de partijen van meerwaarde voor de andere 

partijen en zal er tot samenwerking worden overgegaan.  

 

De partijen zijn geïnteresseerd om tijd en financiële middelen te investeren in de studie. Al in 

een vroeg stadium, voordat de realisatie van het ecopark begon, waren de partijen het al 

over eens dat samenwerking noodzakelijk zou zijn. Dit komt ook naar voren in het advies dat 

meegeleverd werd in de haalbaarheidsstudie. Daarin stond onder meer wat de betreffende 

samenwerking inhoudt en welke financiële lasten Gemeente Waalwijk draagt (Gemeente 

Waalwijk, 2000, p.2). De partijen zijn dan afhankelijk van elkaar als het gaat om een 

financiële bijdrage en de tijd die stoppen in het project.  

 

5.2.10 Sociale interactie 

Er zijn door de partijen verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hier kwamen de partijen 

bijeen om te praten over het ecopark Waalwijk. De gemeente voorzag namelijk in een goede 

overlegstructuur door ruimte te bieden waarin de presentaties en onderhandelingen plaats 

vonden.  

 

De partijen zijn met het aangaan van de overeenkomsten een zelfde taal gaan hanteren als 

het gaat om duurzaamheidsdoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat partijen dezelfde definities 

gebruiken en er geen onduidelijkheid bestaat over de ambities en uitvoering van het project.  

 

Tijdens de fasen van het project heeft geen van de partijen dwangmiddelen hoeven toe te 

passen. Een risico van beperkte naleving is altijd aanwezig, maar daar was bij dit project 

geen sprake. De partijen zijn hun verplichtingen nagekomen. Een goed voorbeeld hiervan is 

dat Essent de REMU heeft overgenomen en dit niet tot complicaties heeft gezorgd. De 

partijen bleven op dezelfde lijn zitten en uiteindelijk heeft de coalitie het project met succes 

afgerond.  

 

De ontwikkeling en realisatie zijn goed verlopen. Er zijn geen machtsmiddelen nodig geweest 

om de doelstellingen van het project te halen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 

juli 2013). Het enige wat tegen kon werken was de perceptie van burgers. Het gevaar 

bestond dat de windmolens als landschapsvervuiling gezien werden. Ook qua financiën kon 

het project vertraging oplopen, omdat zonne-energie toen heel duur was. Maar omdat het 

project vooral als een demonstratie project werd gezien stelde het college van Waalwijk als 

eis om daar toch mee door te gaan. Drijkoningen: (persoonlijke communicatie, 25 juli 2013) 

“Wij vinden dat het samen moet, zowel wind als zon op die plek”. 
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5.2.11 Overeenkomst 

Nadat partijen belangstelling hebben getoond in het project en aangeven dat zij afhankelijk 

zijn van de andere partijen, waardoor samenwerking noodzakelijk is, ontstaat het spel waarin 

de regels worden gemaakt. Deze sociale interactie vind een plaats in de overeenkomsten die 

partijen uiteindelijk tekenen. Door het zetten van de handtekening onder het document, 

verplichten partijen zich bepaalde taken uit te voeren en verplichtingen na te komen 

tegenover andere partijen. De partijen zijn het er dan definitief over eens waar het project uit 

moet bestaan, welke termen er worden gebruikt en hoe de realisatie ten uitvoer wordt 

gebracht.  

 

Voordat er samenwerkingsovereenkomsten werden gesloten met betrekking tot de inhoud 

van het project is overeenstemming bereikt over het laten uitvoeren van een 

haalbaarheidsstudie. Deze overeenstemming is verwerkt in “Samenwerkingsovereenkomst 

ten aanzien van de haalbaarheidsstudie voor PV- en windenergie in Waalwijk”. Met deze 

haalbaarheidsstudie zijn de mogelijkheden voor duurzame energie in het project ecopark 

Waalwijk grondig onderzocht. Door financiële bijdrage van diverse partijen is dit mogelijk 

geworden (Gemeente Waalwijk, 2000, p.1). 

 

De ondergetekenden in de samenwerkingsovereenkomst, dat getekend is op 27 april 2001, 

zijn het over de visie van het Ecopark Waalwijk eens. Deze visie houdt in: “Ecopark Waalwijk 

is een project van Artin, Gemeente Waalwijk, REMU en Shell Solar Energy, naar een idee 

van Artin, dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de toename van het aandeel van 

duurzame energie in de Nederlandse energievoorziening in het algemeen en in Waalwijk in 

het bijzonder, door middel van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een grootschalig 

duurzaam energie systeem bestaande uit een integratie van modulaire fotovoltaïsche 

panelen en vijf windturbines” (Gemeente Waalwijk, 2001a, p.1).  

 

De ondergetekenden in het samenwerkingsovereenkomst dat getekend is op 27 april 2001 

zijn het over de visie van het ecopark Waalwijk eens. Ecopark Waalwijk is een project van 

Artin, Gemeente, REMU en SSE, naar een idee van Artin, dat tot doel heeft een bijdrage te 

leveren aan de toename van het aandeel van duurzame energie in de Nederlandse 

energievoorziening in het algemeen en in Waalwijk in het bijzonder. Dit gebeurd door middel 

van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een grootschalig duurzaam energie 

systeem bestaande uit een integratie van modulaire fotovoltaïsche panelen en vijf 

windturbines (Gemeente Waalwijk, 2001a, p.1). 

De eerste samenwerkingsovereenkomst 
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Voorafgaan aan de haalbaarheidsstudie is een samenwerkingsovereenkomst op 10 februari 

2000 getekend door Gemeente Waalwijk, Artin BV, Shell Solar Energy BV en de REMU 

(Gemeente Waalwijk, 2000, p.4). Iedere partij heeft hun handtekening gezet onder de 

afspraken over de samenwerking met betrekking tot de haalbaarheidsstudie. Deze 

overeenkomst stond dus voornamelijk in het teken van de studie.  

 

In deze eerste samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd waar de partijen voor in 

aanmerking komen. Artin BV ontwikkelt duurzame energie toepassingen op de stortplaatsen. 

Gemeente Waalwijk faciliteert en promoot duurzame energie projecten. Shell Solar wil een 

groot fotovoltaïsche systeem realiseren op de stortplaats. De REMU heeft ervaring met het 

beheer van energie systemen. Ook is er uitgebreid vastgelegd hoe lang de samenwerking 

zal duren. Deze zal eindigen wanneer de haalbaarheidsstudie is voltooid. Daarnaast is een 

verdeling gemaakt over de financiële inbreng per partij. En er is aandacht besteedt aan de 

manier waarop er met eventuele subsidie moet worden omgegaan, dat partijen gebonden 

zijn aan een geheimhoudingsplicht tot aan de afronding van de studie, hoe partijen hun 

kennis zullen inbrengen en van welke diensten er gebruik wordt gemaakt (Gemeente 

Waalwijk, 2000, p4-6). Deze samenwerkingsovereenkomst is op 7 september 2000 

ontbonden, omdat de haalbaarheidsstudie was voltooid en aanvaard door alle vier de 

partijen (Gemeente Waalwijk, 2000a, p.1).  

 

De haalbaarheidsstudie  

Het laten uitvoeren van de haalbaarheidsstudie laat blijken dat de partijen geïnteresseerd 

zijn in het opwekken van duurzame energie, maar al helemaal dat zij belangstelling hebben 

voor het project in Waalwijk. Mocht dit niet zo zijn, dan was wellicht deze 

haalbaarheidsstudie nooit uitgevoerd. De partijen zijn geïnteresseerd om tijd en financiële 

middelen te investeren in de studie. Al in een vroeg stadium, voordat de realisatie van het 

ecopark begon, waren de partijen het al over eens dat samenwerking genoodzaakt was. Dit 

komt ook naar voren in het advies dat meegeleverd werd in de haalbaarheidsstudie. Daarin 

stond onder meer wat de betreffende samenwerking inhoudt en welke financiële lasten 

Gemeente Waalwijk draagt (Gemeente Waalwijk, 2000, p.2). 

De partijen waren het er over eens dat subsidie noodzakelijk was voor het laten uitvoeren 

van het onderzoek naar de haalbaarheid van PV- en windenergie in Waalwijk. Daarom is er 

in 2000 een aanvraag ingediend bij NOVEM. Mocht er later blijken dat het 

haalbaarheidsonderzoek positief is, kan het project ook in aanmerking komen voor Europese 

subsidie (Gemeente Waalwijk, 2000, p.3) 

Een onderdeel van de haalbaarheidsstudie heeft betrekking tot de ruimtelijke, technische en 

financiële haalbaarheid. Hierbij heeft Ecofys geholpen. Deze onderneming is gekozen 
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vanwege de expertise op het gebied van duurzame energie, energie systemen en 

klimaatbeleid. Ecofys kwam als beste uit de bus na rondgang van offertes vanwege de 

laagste kosten tarief en zij hadden zich als beste gepresenteerd. (Gemeente Waalwijk, 2000, 

p.3). 

 

De conclusie van dat onderzoek was dat het project zowel technisch als financieel haalbaar 

was. De presentatie van dit onderzoek bleek zo positief dat er vervolg stappen werden gezet 

om via samenwerking met andere partijen te komen tot een verdere uitwerking van het 

project (Gemeente Waalwijk, 2001, p.1).  

 

De intentieverklaring 

Met de intentieverklaring verklaren de partijen dat zij zich binden aan een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het ecopark Waalwijk (Gemeente 

Waalwijk, 2000a, p.1). 

 

Na de beëindiging van de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen de vier partijen en de 

acceptatie van het haalbaarheidsonderzoek is een intentie verklaring getekend op 24 oktober 

2000 (Gemeente Waalwijk, 2000a, p.1). Het project bleek haalbaar. Dat gaf groen licht voor 

de betrokken partijen om samen het ecopark te realiseren. Om hier naar toe te werken is in 

eerste instantie een intentieverklaring getekend. Daarin wordt vermeld dat dat de vorige 

samenwerkingsovereenkomst officieel is geëindigd. Ook zijn de partijen van mening dat een 

nieuwe overeenkomst een vervolg van het project zal stimuleren (Gemeente Waalwijk, 

2000a, p.1). Er zal eerst sprake moeten zijn van een consensus of overeenstemming tussen 

de partijen voordat de realisatie daadwerkelijk kan beginnen. Anders zouden er vier visies 

door elkaar kunnen werken en dat zou niet bevorderlijk zijn voor het project. Het is daarom 

van belang dat de partijen op één lijn zitten.  

 

In het beleidsdocument  “project ecopark Waalwijk” (Gemeente Waalwijk, 2001) komt naar 

voren dat het doel van dat document is om tot een verdere planontwikkeling te komen van 

het project. De gemeente van Waalwijk geeft in de inleiding van het document aan dat een 

van de beleidsdoelstellingen is het leveren van een bijdrage aan de productie van duurzame 

energie (Gemeente Waalwijk, 2001, p.1).  

 

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst  

Na de fasen van het haalbaarheidsonderzoek en het tekenen van een intentieverklaring 

kwam de volgende fase van planontwikkeling van start. De planontwikkeling gaat verder dan 

het haalbaarheidsonderzoek, dat overigens niet meer dan een globale studie was. Bij de 
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planontwikkeling worden alle relevante aspecten van het project tot in detail uitgewerkt. Er 

worden afspraken gemaakt over het uitvoeren van technische plannen, zoals 

detailonderwerp voor de draagconstructie van de zonnepanelen of grond- en 

sonderingonderzoek. Ook afspraken op financieel en ruimtelijk gebied. Bij dat laatste komen 

vergunningen en grondverwerving aan bod. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit 

2001 is de samenwerking tussen de vier betrokken partijen dan ook uitgebreid geregeld 

(Gemeente Waalwijk, 2001, p.3). Hierbij gaan de partijen vergaande verplichtingen aan 

(Gemeente Waalwijk, 2001, p.2).  

De vier partijen hebben een concept samenwerkingsovereenkomst laten inzien door een 

juridisch adviseur. Deze persoon heeft een aantal bewerkingen verricht zodat het definitieve 

samenwerkingsovereenkomst gesloten kon worden.  

 

5.2.12 Het proces van coalitievorming 

Gemeenten kunnen passief en actief op zoek gaan naar andere partijen bij duurzame 

energie-initiatieven. Op passieve wijze houdt dat in dat een gemeente een bepaald idee over 

een project bekend maakt bij marktpartijen. Vervolgens is het aan de marktpartijen om daar 

interesse in te tonen en de gemeente te benaderen om mee te willen werken. De gemeente 

werkt dan vaak de ruimtelijke procedures uit en de marktpartijen realiseren het project verder 

en beheren of exploiteren het vervolgens (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 

2013). 

 

Nog voordat er aan de planvorming van het project was begonnen, is door de wethouders 

van Waalwijk gezegd dat het lokale bestuur niet de risico’s wil gaan nemen die eigenlijk bij 

de markt thuis horen. De gemeente ontbrak het in de kennis over het beheer en de 

technische kant van duurzame energieopwekking. Van de ruimtelijke procedures heeft de 

gemeente wel veel kennis. Op lokaal beleid is een gemeente afhankelijk van andere partijen, 

een gemeente kan niet alles alleen doen. Het is dus gebaat bij het bevorderen van coalities 

van partijen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

  

Door de betrokkenheid van de gemeente bij het ruimtelijk ordeningsproces en het 

bestemmingsplan kreeg de REMU een mate van zekerheid over het project. Zolang een 

gemeente participeert bij een duurzame energie initiatief, dan wordt het project serieuzer 

genomen door andere partijen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

Doordat de gemeente onderdeel is, is een sterkere coalitie van partijen ontstaan, zeker op 

het gebied van vertrouwen.  
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Naast gebrek aan kennis over technische aspecten en het beheer van energie systemen, 

kunnen partijen ook financieel afhankelijk zijn van elkaar of van banken. Voor het financiële 

gedeelte zijn partijen bij duurzame energie-initiatieven vaak afhankelijk van een lening bij 

een bank. De banken kijken echter niet alleen naar de doelstellingen, maar meer naar de 

gehele businesscase. “Het moet wel voldoende zekerheid bieden” (Drijkoningen, 

persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). Als dit voor banken het geval is, kunnen partijen 

een lening daadwerkelijk ontvangen. Partijen gaan verder op zoek naar andere partijen die 

bepaalde taken kunnen realiseren. Het gaat dus om het aanvullen van bepaald soort kennis. 

Ook om de toegang tot bepaalde hulpbronnen te kunnen realiseren.  

 

De gemeente stopte dan ook veel tijd en financiële middelen in het project. Bovendien ging 

de gemeente actief opzoek naar marktpartijen om het project te realiseren. Op grond van 

toegang tot hulpbronnen, zoals een bepaald expertise of financiële middelen, zijn de REMU, 

Artin BV en Shell Solar Energy BV door de gemeente betrokken bij het project. Aanvankelijk 

was het plan om ook burgers onderdeel van de coalitie te laten uitmaken. De gemeente 

streefde immers naar het vergroten van het aandeel duurzame energie onder de burgers 

door hen te informeren en actief te betrekken bij het project (Gemeente Waalwijk, 2001a, 

p.1). Burgerparticipatie is echter niet meer mogelijk geweest (Drijkoningen, persoonlijke 

communicatie, 25 juli 2013) 

  

Bij het project ecopark Waalwijk zijn dus vier partijen actief bezig geweest met de 

planvorming en realisatie. De partijen zijn actief benaderd door Gemeente Waalwijk. Iedere 

partij heeft zijn eigen belang om te participeren. Maar door dat de partijen meerdere 

samenwerkingsovereenkomsten hebben getekend en een intentieverklaring, werd duidelijk 

dat de partijen overeenstemming hebben bereikt over de ervaren problematiek, het doel en 

de visie van het project. Door het aanvaarden van de samenwerkingsovereenkomst 

erkennen partijen dat zij afhankelijk zijn van elkaar. Anders zou dit wellicht niet gebeurd zijn 

en kan een partij op zijn eigen houtje een project afronden. Maar door gebrek aan expertise 

op verschillende domeinen, vullen de partijen elkaar aan met hun eigen toegang tot 

bepaalde hulpbronnen. Daardoor is er een meerwaarde van de coalitievorming ontstaan. De 

gemeente was hierbij zeer gebaat door de actieve houding van de andere partijen. De rol 

van de gemeente is naarmate de afronding van de planvorming afgenomen, maar voorzag 

nog altijd in een goede overlegstructuur tussen de partijen.  

 

Driessen et al (2007, p.165) geeft aan dat een publieke partij initiatief nemen om alle 

relevante partijen te mobiliseren. Het kan echter ook gaan om een overheidspartij. Bij het 

project ecopark Waalwijk heeft de gemeente van Waalwijk partijen benaderd op grond van 
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expertise en toegang tot hulpbronnen. Deze eigenschappen van partijen maakt dat partijen 

afhankelijk van elkaar kunnen zijn. De gemeente gaf al aan dat het het project niet in haar 

eentje wilde gaan uitvoeren vanwege tekort aan kennis over energiesystemen en tekort aan 

financiële middelen. Ondanks een tekort aan financiële middelen heeft de gemeente wel veel 

geld geïnvesteerd in het project. Dit wekte vertrouwen en zekerheid voor de REMU om door 

te gaan met het project. Hierdoor is dan bijvoorbeeld een win-win situatie ontstaan, waarbij 

de gemeente geld inzet voor expertise van de REMU. Dit leidt uiteindelijk tot een goed 

verloop van de samenwerking bij het project.  

 

Vervolgens moet er door verschillende partijen interesse worden getoond als netweksturing 

een kans van slagen kan hebben. Voordat er partijen bij elkaar komen moet er 

overeenstemming zijn over de problematiek. De partijen die interesse hebben getoond, 

deden dit op grond van hun eigen belangen. Het project paste bij de uitvoeringstaken die zijn 

doorgaans hebben.  

 

Cörvers (2001, p.45) stelt dat voor het slagen van netwerksturing er voorzien moet worden in 

een organisatiecultuur voor overleg en onderhandeling. Gemeente Waalwijk had in de eerste 

fasen van het project een zeer betrokken rol. Maar naarmate het project in de realisatiefase 

terecht kwam, werd de rol van de gemeente kleiner. Juist in de fase voorzag de gemeente in 

een goed overleg en samenwerking tussen de partijen.  

 

Met het ecopark Waalwijk is netwerksturing succesvol toegepast door Gemeente Waalwijk. 

De samenwerking tussen de partijen is volgens Drijkoningen (persoonlijke communicatie, 25 

juli 2013). Waarom de partijen een coalitie gevormd hebben bij dit initiatief is duidelijk 

geworden aan de hand van de beleidsdocumenten en het interview met Drijkoningen. 

Daarnaast is ook duidelijk geworden hoe dat proces is verlopen. Het ecopark is tot op heden 

in werking. 
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Hoofdstuk 6 

Conclusie 

 

Aan de hand van de derde deelvraag kan de conclusie worden beschreven. Hierin komen de 

motieven aan bod en hoe coalitievorming bij beide duurzame energie-initiatieven zich heeft 

voltrokken. 

 

De realisatie van het zonne-energie project in de Spoorzone Tilburg en het ecopark Waalwijk 

is al enkele jaren geleden afgerond. Tot op de dag van vandaag zijn deze energiesystemen 

in gebruik en nemen eindgebruikers de energie af die daar is opgewekt. Bij beide duurzame 

energie-initiatieven is de coalitie in stand gebleven en zijn er zelfs plannen om de projecten 

in de toekomst uit te breiden. Voor het zonne-energie project geldt dat er ook zonnepanelen 

geplaatst gaan worden op de daken van andere gebouwen in de Spoorzone. Voor het 

ecopark Waalwijk geldt dat wanneer het financiële vraagstuk opgelost is er een nieuwe 

biomassacentrale wordt gebouwd. Beide initiatieven zijn gerealiseerd door samenwerking 

tussen één gemeente en verschillende marktpartijen.  

 

6.1 Het selecteren van de partners 

 

Een initiatiefnemer bij een duurzame energie project kan op twee verschillende manieren op 

zoek gaan naar samenwerkingspartners. Dit kan actief of passief (Drijkoningen, persoonlijke 

communicatie, 25 juli 2013). De gemeente van Waalwijk is bij het project ecopark Waalwijk 

zeer actief opzoek gegaan samenwerkingspartners. Een verschil met het 

herontwikkelingsproject in Tilburg is dat de gemeente daar het project heeft uitbesteed. 

Gemeente Tilburg nam daarbij een passieve houding aan. Maar als onderdeel van het 

herontwikkelingsproject heeft VolkerWessels – DEC een zeer actieve houding aangenomen 

door het benaderen van Gemeente Tilburg met de vraag of zij een locatie hebben voor het 

aanleggen van zonnepanelen (Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013) 

 

Tijdens deze zoektocht naar partners wordt de samenstelling van de coalitie gevormd. 

Partijen worden geselecteerd op grond van hun toegevoegde waarde. Iedere partij heeft zo 

zijn eigen toegevoegde waarde. Bij duurzame energie-initiatieven werkt de gemeente vaak 

de ruimtelijke procedures uit en de marktpartijen gaan daadwerkelijk over het realiseren en 

exploiteren (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). Hierbij geldt dus dat een 

gemeente als toegevoegde waarde heeft het kunnen uitwerken van ruimtelijke procedures 

en marktpartijen een bepaalde expertise hebben die zijn kunnen uitoefenen ten behoeve van 

de realisatie van een project.  
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De partijen bij ecopark Waalwijk zijn geselecteerd op grond van hun meerwaarde. Deze 

meerwaarde is onder te verdelen in toegang tot hulpbronnen. De REMU, Artin BV, Shell 

Solar Energy en Scheuten Solar Systems zijn de partijen die benaderd zijn op grond van hun 

expertise. Bij het zonne-energie project in Tilburg heeft VolkerWessels – DEC Gemeente 

Tilburg benaderd, omdat deze partij wellicht een locatie kon bieden voor het plaatsen van 

zonnepanelen.  

 

Bij beide duurzame energie-initiatieven zijn burgers geen onderdeel van de coalitie geweest. 

Voor het ecopark Waalwijk gold dat er geen ruimte was om burgers toe te laten in de 

planvorming (Gemeente Waalwijk, 2001a, p.1). 

 

6.2 Belangstelling 

 

Een bedrijf zou volgens Benner et al (2011) pas participeren in een duurzame energie 

initiatief wanneer dit in de eigen bedrijfsstrategie past. Bij beide casussen betrof de 

samenwerking tussen een overheidspartij, de gemeente van Tilburg en Gemeente Waalwijk, 

en verschillende marktpartijen. Deze marktpartijen voeren ieder hun eigen bedrijfsstrategie. 

De ene partij, zoals VolkerWessels – DEC richt zich op het duurzaam bouwen, en een 

andere partij, zoals Shell Solar Energy wil vooral hun eigen zonnepanelen verkopen en hun 

energiesystemen toepassen. Iedere partij is dus gebaat geweest bij het participeren in het 

initiatief, zodat zij hun eigen werkzaamheden kunnen uitvoeren en daarmee hun 

doelstellingen kunnen realiseren.  

 

Volgens het conceptueel model wordt belangstelling voor duurzame energie-initiatieven 

bepaald door de doelstelling van een partij en het belang dat een partij heeft bij participatie in 

het initiatief. Naar mijn mening komt dit ook naar voren bij beide casussen. Een partij heeft 

een duurzaamheidsdoelstelling of een bepaald economische doelstelling en die kan deze 

realiseren bij deelname aan het initiatief.   

 

Bij beide initiatieven zijn partijen geweest die ook geen belangstelling hebben getoond. Deze 

partijen zijn in de verdere proces niet meer betrokken geweest. 

 

6.3 De wederzijdse afhankelijkheid 

 

Een gemeente heeft weinig kennis over het beheer en de technische aspecten van 

duurzame energieopwekking. Op lokaal beleid is een gemeente afhankelijk van andere 
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partijen, omdat de gemeente niet alles alleen kan doen (Drijkoningen, persoonlijke 

communicatie, 25 juli 2013). Gemeente Waalwijk was niet van plan om risico te nemen door 

het investeren in het ecopark. Het lokale bestuur heeft dit nadrukkelijk gezegd. De risico’s 

van een energiepark zouden namelijk bij de markt thuis horen. Nog voordat er aan de 

planvorming van het project was begonnen, is door de wethouders van Waalwijk gezegd dat 

het lokale bestuur niet de risico’s wil gaan nemen die eigenlijk bij de markt thuis horen 

(Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). 

 

De wederzijdse afhankelijkheid is door zowel Gemeente Tilburg als Gemeente Waalwijk 

nadrukkelijk erkend. Beide gemeenten gaven in de beginfasen van de duurzame energie-

initiatieven aan dat zij niet zelf het project wilde gaan uitvoeren. Tevens wilden zijn niet de 

enige risicodragende partij zijn. Op basis van deze erkenning weten partijen dat zij 

afhankelijk zijn van andere partijen om hun eigen doelstellingen te kunnen realiseren. Als 

een gemeente een bepaalde ambitie heeft met betrekking tot duurzame energie, maar het 

kan vervolgens het beleid niet alleen uitvoeren, dan is samenwerking met een andere partij 

noodzakelijk. 

 

6.4 Sociale interactie 

 

Wanneer de partijen zijn geselecteerd en afspraken zijn gemaakt zijn de partijen ook 

afhankelijk van elkaar in de naleving van deze afspraken. Maar bij beide initiatieven zijn geen 

dwangmiddelen gebruikt om een partij aan te sporen tot naleving van de verplichtingen 

(Kuijsters, persoonlijke communicatie, 9 augustus 2013; Drijkoningen, persoonlijke 

communicatie, 25 juli 2013) 

 

Zowel Drijkoningen (persoonlijke communicatie, 25 juli 2013) als Kuijsters (persoonlijke 

communicatie, 9 augustus 2013) waren van mening dat het met het vertrouwen tussen de 

partijen bij beide duurzame energie-initiatieven goed zat. Er is namelijk goed voorzien in een 

goede overlegcultuur tussen de partijen.  

 

Naast taal zijn dwang en macht ook onderdeel van de sociale interactie. Tijdens het 

communiceren zijn geen machtsposities gebruikt om een andere partij een taak op te leggen. 

Ook komt in de analyse naar voren dat bij beide duurzame energie-initiatieven geen 

dwangmiddelen zijn gebruikt.  

 

Door de betrokkenheid van de gemeente bij het ruimtelijk ordeningsproces en het 

bestemmingsplan kreeg de REMU een mate van zekerheid over het project. Zolang een 
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gemeente participeert bij een duurzame energie initiatief, dan wordt het project serieuzer 

genomen door andere partijen (Drijkoningen, persoonlijke communicatie, 25 juli 2013). Door 

dat de gemeente onderdeel is, is een sterkere coalitie van partijen ontstaan, zeker op het 

gebied van vertrouwen.  

 

Het sociaal interactie perspectief is een onderdeel van netwerksturing. En mocht 

netwerksturing een kans van slagen hebben, dan is het voorzien in een organisatiecultuur 

voor overleg en onderhandeling noodzakelijk (Cörvers, 2001, p.45). Deze organisatiecultuur 

is bij beide duurzame energie-initiatieven vooral voorzien door de gemeenten. Zij hebben er 

voor gezorgd dat de partijen bijeen konden komen voor overleg. Enkel de partijen die 

belangstelling hebben getoond voor het project zijn bij deze sociale interactie betrokken 

geweest. Met het ecopark Waalwijk is netwerksturing succesvol toegepast door Gemeente 

Waalwijk. De samenwerking tussen de partijen is volgens Drijkoningen goed verlopen 

(persoonlijke communicatie, 25 juli 2013).  

 

Bij beide initiatieven vond de sociale interactie plaats tussen de betrokken partijen. Tijdens 

deze interactie hebben zij de regels gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van het 

project. Er is ook overeenstemming bereikt over de te voeren taal. Op deze manier zijn de 

partijen op één lijn komen te staan. Daarmee is overeenstemming bereikt over de 

beleidsinhoud. Door middel van de sociale interactie is overeenstemming bereikt en is dit 

vastgelegd in verschillende overeenkomsten. Doordat de partijen de overeenkomsten 

hebben getekend is hiermee het proces van coalitievorming afgesloten en is de coalitie 

gevormd. De coalitie van VolkerWessels – DEC en Gemeente Tilburg en van Gemeente 

Waalwijk, Artin BV, Shell Solar Energy en Eneco zijn vervolgens de overeengekomen 

plannen gaan uitvoeren. Dit heeft geresulteerd in de zonnepanelen op Hal92 in de 

Spoorzone Tilburg en een uniek energiepark zoals het ecopark Waalwijk.  

 

6.5 Overeenkomst 

 

De coalities bij beide initiatieven zijn uiteindelijk gevormd door het aangaan van de 

verschillende samenwerkingsovereenkomsten. Doordat de partijen 

samenwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan, is er overeenstemming bereikt over de 

problematiek, doelstelling, ambitie, visie, taken en verplichtingen bij het duurzame energie 

initiatief. Bij het project ecopark Waalwijk zijn meerdere documenten getekend dan bij het 

zonne-energie project in de Spoorzone van Tilburg. Maar het aantal documenten dat 

getekend wordt is niet bepalend voor het eindresultaat, zolang de partijen zich houden aan 

de gemaakte afspraken.  
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6.6 Meerwaarde 

 

Partijen hebben een meerwaarde voor andere partijen doordat zijn toegang hebben tot 

bepaalde hulpbronnen. Bij het zonne-energie project zijn in Tilburg had VolkerWessels – 

DEC naast hun deskundigheid de beschikking over een SDE-subsidie. Dit scheelt enorm in 

de kosten waarvoor Gemeente Tilburg en VolkerWessels – DEC zouden moeten opdraaien 

voor het aanleggen van zonnepanelen.   

 

6.7 De rol van de gemeenten 

 

Bij beide initiatieven is de participerende rol van de gemeente minder groot geworden 

naarmate het project vorderde. In de beginfasen is een gemeente vooral bezig met de 

ruimtelijke procedures. Wanneer deze zijn afgerond, kunnen de marktpartijen over tot de 

bouw van de kapitaalintensieve constructies voor het opwekken van energie. De gemeente 

bleef nog wel altijd voorzien in een goede communicatie tussen de partijen.  

 

Het verschil tussen beide duurzame energie-initiatieven is dat bij het ecopark Waalwijk de 

Gemeente Waalwijk actief opzoek ging naar relevante marktpartijen. Bij het zonne-energie 

project in Tilburg is de gemeente van Tilburg benaderd door een marktpartij. Ondanks dit 

verschil is verdere verloop van de coalitievorming grotendeels gelijk gebleven.  

 

6.8 Het succes van coalitievorming 

 

Beide duurzame energie-initiatieven zijn succesvol gerealiseerd. Dit is te danken aan de 

stabiele coalities die zijn gevormd. Dit uit zich in de wens van beide coalities om in de 

toekomst de projecten uit te breiden. Er zijn plannen om het zonne-energieproject uit te 

breiden. Dit laat blijken dat Gemeente Tilburg en VolkerWessels – DEC een stabiele coalitie 

hebben gevormd, omdat zij toekomstplannen maken en er hebben bovendien geen 

belemmeringen voorgedaan die een goede communicatie in de weg stonden. Ook voor het 

ecopark Waalwijk wacht in de toekomst een uitbreiding.  

 

6.9 Aanbeveling 

Met dit onderzoek heb ik het proces van coalitievorming en de beweegredenen hierachter 

van partijen proberen te beschrijven. Een vervolg onderzoek zou zeer interessant zijn naar 

de inhoud van de sociale interactie. Wanneer er dan gericht wordt op de taal en de 
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discoursen die gehanteerd worden door partijen, wordt er meer inzicht verkregen in 

energietaal die partijen spreken. Hierbij voltstaat bijvoorbeeld een discours analyse. 

 

Dit onderzoek is een exploratief onderzoek naar het proces van coalitievorming bij duurzame 

energie-initiatieven. Er zijn hier twee duurzame energie-initiatieven in Nederland voor 

geanalyseerd. Om een breder inzicht te krijgen in het proces van coalitievorming zou een 

vervolgonderzoek zich kunnen richten op meer casussen in Nederland. 

Een ander vervolgonderzoek kan casussen uit het buitenland in beschouwing nemen. 

Wellicht zijn er verschillen tussen landen in het verloop van coalitievorming bij duurzame 

energie-initiatieven.  

 

Wanneer het door verdiepend onderzoek duidelijk is geworden waarom partijen wel of niet 

participeren in duurzame energie-initiatieven en welk belang deze initiatieven hebben, kan 

door beleidsmakers gerichter gestuurd worden. Aan de hand van mijn onderzoek en gezien 

de maatschappelijke relevantie kan hier ook een poging toe gedaan worden. Maar dit 

onderzoek is exploratief van karakter. Het dient daarmee niet als aanbeveling voor 

beleidsmakers. Een verdiepend inzicht in duurzame energie-initiatieven en de 

coalitievorming hierbij kan wel nuttig zijn. Er zijn namelijk veel ideeën voor duurzame 

energie-initiatieven, maar er komen nog weinig tot realisatie (Gels, persoonlijke 

communicatie, 14 augustus 2013).  
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Figuur 

Figuur 3: Zonnepanelen op Hal 92. - VolkerWessels (nd). Via 

http://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/detail/dec-geeft-tilburg-energie 

Vinddatum 2 augustus 2013, op  http://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/detail/pv-systeem-

spoorzone-tilburg-officieel-in-gebruik-genomen 

 

Figuur 4: Overzichtskaart Spoorzone Hal 92. -  RuimtelijkePlannen (nd). [geen werktitel]. 

Vinddatum op 2 augustus 2013, via 

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0855.BSP2010038-

c001/t_NL.IMRO.0855.BSP2010038-c001_2.1.html  


