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De Nederlandse overheid is geconfronteerd met de noodzaak om te schakelen naar koolstofarme
methoden van elektriciteitsopwekking, om te voldoen aan de vereisten die opgenomen zijn in het
Klimaatakkoord. Een dergelijke vorm van elektriciteitsopwekking is het gebruik van windenergie.
Alhoewel de technische verdiensten van windenergie over het algemeen niet in twijfel worden
getrokken, blijkt het vestigen van windmolenparken op het land vaak tot maatschappelijk verzet te
leiden. In deze beleidsnota zijn de verschillende oorzaken voor dit maatschappelijke verzet in kaart
gebracht en is onderzocht of maatschappelijk draagvlak te versterken is door het aanbieden van
verschillende vergoedingsregelingen aan zowel huiseigenaren als aan huurders. Hiervoor is gebruik
gemaakt van een experimentele enquête waarin de verdiensten van het aanbieden van een financiële
vergoeding, de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van het windmolenpark, en het compenseren
van aanwonden door hen uit te nodigen om een burgerbegroting op te stellen waarmee publieke diensten
verbeterd konden worden, getest werden. Het blijkt dat slechts één van de vergoedingsregelingen een
effect had in vergelijking met de controlegroep: het aanbieden van een maandelijkse financiële
vergoeding aan huurders verhoogde hun draagvlak voor het vestigen van een windmolenpark. Tevens
werd bevonden dat verwachtingen over ongemak door het situeren van het windmolenpark een sterke
invloed hebben op het draagvlak. Op basis van deze resultaten geven wij de volgende vier aanbevelingen
aan beleidsmakers:
Tekstkader 1 Aanbevelingen voor beleidsmakers

1. Financiële vergoedingsregelingen moeten een laatste redmiddel zijn om de zorgen van
een lokale gemeenschap over het vestigen van windmolenparken weg te nemen.
2. Beleidsmaatregelen gericht op het verhogen van maatschappelijk draagvlak voor
windenergie projecten moeten een duidelijk onderscheid maken tussen huiseigenaren
en huurders.
3. Publieke discussie over een windmolenpark moet gehouden worden alvorens het
vestigen om overschatte verwachtingen over de problemen van windmolenparken waar
mogelijk weg te nemen.
4. Verder onderzoek gericht op technische verbeteringen moet ondernomen worden om de
verwachte ergernissen door windmolenparken te verminderen.
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Introductie
Het belang van draagvlak voor windenergie
De verwachte wereldwijde temperatuurstijgingen, voortkomend uit de verhoogde uitstoot van
broeikasgassen van de afgelopen 250 jaar, zullen een groot aantal hachelijke effecten hebben op het
leven op aarde[1]. Om deze gevaarlijke trend tegen te gaan hebben de meeste staten in de wereld,
waaronder Nederland, het Parijsakkoord ondertekend[2], wat onder andere Nederland verplicht om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen[3,4,5]. De overheid poogt aan deze verplichting te voldoen
door zich aan het zelf opgestelde Klimaatakkoord te houden, waarin zij zichzelf de doelstelling oplegt
om de uitstoot broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95% in 2050 te verminderen[6].
Om deze drastische vermindering in de uitstoot van broeikasgassen te behalen, is het noodzakelijk om
bij de elektriciteitsopwekking over te schakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare
alternatieven. Een van deze belangrijke alternatieven is windenergie welke een koolstofarm [7], veilig[8,
9] en prijs-competitief alternatief is voor elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstof [10, 11].
Alhoewel windmolenparken een uitstekende bron van hernieuwbare elektriciteit lijken te zijn, loopt de
implementatie van deze technologie momenteel nog achter. Aangezien de technische verdiensten van
windenergie over het algemeen niet in twijfel getrokken worden, wordt de tekortschietende
implementatie ook niet toegeschreven aan technische gebrekkigheden. In plaats daarvan kan een
verklaring gevonden worden in de sociaal-technische belemmeringen die van toepassing zijn bij het in
gebruik nemen van sterk verschillende elektriciteitsopwekkende infrastructuur. Dergelijke
belemmeringen omvatten over het algemeen politieke en economische factoren die in het voordeel
werken van de bestaande technologieën en vaak de implementatie van nieuwe elektriciteitsopwekkende
technologieën in de weg staan[12]. De implementatie van hernieuwbare elektriciteitsopwekkende
infrastructuur is ook onderhevig aan dergelijke belemmeringen, waardoor er een ongelijk speelveld
ontstaat ten voordele van technologieën op basis van fossiele brandstoffen, zelfs wanneer de
hernieuwbare technologieën technisch superieur zijn aan de technologieën op basis van fossiele
brandstoffen[13].
Naast de politieke en economische belemmeringen staan vaak ook gedragtechnische belemmeringen de
implementatie van nieuwe elektriciteitsopwekkende technologieën in de weg[13]. Deze obstakels komen
gedeeltelijk voort uit het lokale verzet dat ontstaat tegen het situeren van windmolenparken in de nabije
omgeving. Omwonenden naast het te bouwen windmolenpark zijn veelal niet positief over het bouwen
van dit soort infrastructuur. Maatschappelijk draagvlak voor het situeren van windmolenparken is echter
essentieel in het bewerkstelligen van een transitie naar hernieuwbare elektriciteitsopwekkende
infrastructuur. In deze beleidsnota worden de verschillende oorzaken voor lokaal verzet tegen het
situeren van windmolenparken in kaart gebracht. Tevens worden de resultaten van de experimentele
enquête waarin verschillende vergoedingsregelingen werden getest om maatschappelijk draagvlak te
verhogen geanalyseerd. De verschillende vergoedingsregelingen in dit onderzoek waren het aanbieden
van direct financiële compensatie, de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van het windmolenpark
en het compenseren van aanwonden door hen uit te nodigen om een burgerbegroting op te stellen
waarmee publieke diensten verbeterd konden worden.
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De huidige situatie
Maatschappelijke draagvlak voor windenergie
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er over het algemeen positief gedacht wordt over het gebruik
van windenergie an sich14-18]. Dit draagvlak verdwijnt echter grotendeels wanneer een omwonende
geconfronteerd wordt met de mogelijkheid dat een windmolenpark naast haar leefomgeving gebouwd
wordt[19]. Deze tendentie kan ook teruggevonden worden in een grootschalig opinie onderzoek van
Vereniging Eigen Huis, onder bewoners die dicht bij in de toekomst te bouwen windmolenparken
woonden[20]. Dit verzet komt waarschijnlijk door de visuele impact van de grote turbines op het
landschap[21, 22] en de geluidsvervuiling die vrijkomt door de wieken van de windmolen [23, 24]. Tevens,
kunnen omwonenden de angst hebben dat de waarde van hun woning zal verminderen door de
aanwezigheid van het windmolenpark, aangezien het als een onaangenaam effect ervaren hetgeen
gezien kan worden als een onaangenaam effect door eventuele toekomstige kopers van de woning.
Onderzoek wijst uit dat deze angst gegrond is, gezien het feit dat het situeren van windmolenparken
over het algemeen de waardes van huizen in de omgeving verminderd[25-28].
Het lijkt dan ook duidelijk dat omwonenden een zekere mate van frustratie kunnen ervaren wanneer
windmolenparken in hun omgeving worden gebouwd zonder expliciete toestemming hiervoor vooraf.
Het louter situeren van windmolenparken waar er expliciete ex ante toestemming verleend is door
omwonenden kan echter onverenigbaar zijn met de ambitieuze doelstellingen met betrekking tot
windenergie uit het Klimaatakkoord. In sommige gevallen zal het dan ook nodig zijn om
windmolenparken te bouwen ongeacht de lokale voorkeuren hiervoor. Een mogelijkheid om deze
situatie recht te trekken, die ook gebruikt kan worden voor het vergroten van het maatschappelijk
draagvlak voor windmolenparken in het algemeen, is het aanbieden van een vergoedingsregeling aan
getroffen omwonenden.
Het gebruik van vergoedingsregelingen om maatschappelijk draagvlak te verhogen voor het bouwen
van windmolenparken is ogenschijnlijk een aantrekkelijke beleidsmaatregel. De maatregel rust op een
sterk vertrouwen in Coasiaanse redeneringswijzen, welke aannemen dat elke onenigheid omtrent
eigendomsrechten en economische activiteiten effectief bijgelegd kan worden door onderhandelingen,
welke uiteindelijk uitmonden in een wederzijds akkoord. In de Coasiaanse theorie kan alle schade die
wordt veroorzaakt door het bouwen van het windmolenpark dan ook effectief worden geïnternaliseerd
door het aanbieden van financiële compensatie. Deze zienswijze werd in het verleden sterk
ondersteund[29-33], maar ondervindt momenteel veelal kritiek[34]. De theorie werkt goed in abstracte
situaties, waarin beide partijen een equivalente positie in de onderhandelingen hebben of waarin een van
de partijen de beschikking heeft over een veto als geen akkoord kan worden bereikt. Dit is echter vaak
niet het geval bij het situeren van windmolenparken, die vaak gebouwd worden ongeacht lokale
voorkeuren. Tevens is een dergelijke situatie niet louter een formele en abstracte transactie maar gaat
het om de direct alledaagse leefomgeving van de omwonenden. In zulke gevallen kan het aanbieden van
een vergoedingsregeling soms gezien worden als het aanbieden van louter symbolische
reparatiebetalingen, welke dan ook niet zouden helpen in het verhogen van het maatschappelijk
draagvlak. Bovendien kan het aanbieden van financiële vergoedingsregelingen ook door omwonenden
gezien worden als een poging tot omkoping[29, 36].

Maatschappelijk draagvlak voor windenergie in Europa
De theoretische effecten van vergoedingsregelingen op het maatschappelijke draagvlak voor het bouwen
van windmolenparken zijn dan ook enigszins ambigu. Niettegenstaande enige problemen met het
4

implementeren hiervan hebben een aantal Europese landen wel stappen gemaakt in het bevorderen van
windenergie onder lokale gemeenschappen door het vergroten van de lokale voordelen van
windmolenparken[37]. Wij hebben dan ook een aantal empirische onderzoeken over de effect van
vergoedingsregelingen in Europese landen geanalyseerd. Zie hiervoor ook Tabel 1.
Tabel 1 Een overzicht van verscheidende participatieregelingen in Europa
Land

Soort participatieregeling

Denemarken[35,38]

Bezit door de gemeenschap, financiële vergoeding voor waardevermindering van het eigen
huis, en individueel mede-eigenaarschap van omwonenden.

Duitsland[38,39]

Coöperaties en lokaal bezit.

Frankrijk[40]]

Lokale belastingopbrengsten.

Spanje[41]

Commerciële investeringen in de lokale economie.

Schotland[42]

Bezit door de gemeenschap.

Denemarken biedt reeds al vergoedingsregelingen aan haar inwoners aan op een grote schaal, aangezien
het land sterk afhankelijk is van het gebruik van windenergie. Denen ontvangen over het algemeen
financiële vergoedingen gebaseerd op de mate van interferentie van het windmolenpark op de omgeving
door bijvoorbeeld visuele of auditieve ergernissen[35, 43-44].
Echter blijkt dat ook in Denemarken, voorlopers op het gebied van windenergie, dat
compensatieregelingen niet altijd leiden tot het verhogen van maatschappelijk draagvlak[35]. Bovendien
wijst een onderzoek naar windenergie-coöperaties in verschillende Europese landen uit dat lokaal verzet
tegen het situeren van windenergieprojecten over het algemeen teweeg wordt gebracht doordat
omwonenden zich zowel uitgesloten voelen bij de besluitvorming omtrent het project als ook van enige
economische voordelen[38]. In de Duitse regio North-Rhein Westfalen bleek een terugleververgoeding,
in combinatie met andere regelingen, erg effectief in het verhogen van maatschappelijk draagvlak voor
windenergie[39].
Een aantal onderzoeken hebben ook het effect van gemeenschapsbezit tegenover ontwikkelaarsbezit op
het maatschappelijk draagvlak geanalyseerd. In een dergelijk onderzoek, door middel van een enquête
in Zuidwest-Schotland, bleek dat gemeenschapsbezit tot een veel positievere houding leidde tegenover
windenergie[42]. Tot slot bleek een energiegerichte burgerbegroting als een manier van burgerparticipatie
in Italië tot hogere acceptatie voor hydro-elektrische en zonne-energie infrastructuur leidde in de
ontwikkelingsfase[45].

Maatschappelijk draagvlak voor windenergie in Nederland
Het klimaatakkoord bevat de doelstelling om een windenergie capaciteit van 6000 MW te bereiken [6].
Echter ligt het huidige gebruik van wind energie in Nederland momenteel nog ver achter op dit doel:
van de totaal geconsumeerde energie in 2018 werd maar 6.4% uit hernieuwbare bronnen opgemaakt,
waarvan slechts 19.1 werd gegenereerd door windmolenparken [46]. De overheid heeft momenteel nog
geen werk gemaakt van het actief aanbieden van vergoedingsregelingen aan omwonenden. De
Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) heeft wel, in overleg met enkele milieuorganisaties, een
gedragscode omtrent het gebruik van windenergie en participatie hierin opgesteld. Hierin committeert
de sector zich om €0,40 tot €0,50 per opgewekte MWh elektriciteit vrij te maken voor
vergoedingsregelingen[47]. Echter wordt er verder niet ingegaan op de manier waarop deze financiële
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vergoedingsregeling vorm gegeven moet worden. Afgezien van de provisies die in deze gedragscode
worden gemaakt, is er nog geen nationaal uniforme regeling voor het vergoeden van omwonenden van
windmolenparken in Nederland.
Gezien het feit dat maatschappelijk draagvlak sterk afhankelijk is van context-specifieke factoren, kan
het succesvol bouwen van windmolenparken alleen plaatsvinden met een betere kennis van de factoren
die hier het maatschappelijk draagvlak beïnvloeden. Er is dan ook een noodzaak om onderzoek te doen
naar de effecten van vergoedingsregelingen in Nederland. Voor zover het ons bekend is, is er tot op
heden nog geen poging gedaan om een kwantitatief onderzoek naar deze effecten te doen in Nederland.
Wij pogen deze leemte op te vullen door drie verschillende vergoedingsregelingen te onderzoeken voor
het situeren van windmolenparken in Nederland.

Mogelijke oplossingen
Maatschappelijk draagvlak bevorderen
Maatschappelijk draagvlak voor windenergie als een hernieuwbare bron van elektriciteit is grotendeels
afhankelijk van de beleving van de lokale gemeenschap over de voor- en nadelen van windenergie, zoals
de visuele degradatie van het landschap, de vermindering van elektriciteitskosten of de verdeling van de
opgewekte elektriciteit. Onderzoeken over de sociale acceptatie van windenergie richten zich vaak op
het belang van participatie van de lokale gemeenschap bij het situeren van windmolenparken. Wanneer
de besluitvormingsprocessen als eerlijk worden ervaren komt dit de acceptatie voor windenergie ten
goede. De volgende alinea’s geven een kort overzicht van de verschillende vergoedingsregelingen die
de basis vormen van de empirische analyse in dit onderzoek.

Directe financiële vergoeding
Het is aanneembaar dat het situeren van windmolenparken kan resulteren in de vermindering van de
waarde van woningen in de omgeving[25-28], hetgeen kan uitmonden in lokaal verzet tegen de situering.
Zo vond een onderzoek dat meer dan tweeduizend huizen in Duitsland in acht nam dat de huizen met
zicht op windmolens hierdoor tot wel 14% in waarde verminderden[27]. Het is daarom ook redelijk om
aan te nemen dat bezwaren over de verminderde waardes van bezettingen het maatschappelijk draagvlak
zullen eroderen. Het lijkt dan ook logisch om omwonenden de waardevermindering van hun huis te
vergoeden, om zo de bron van ergernis effectief weg te nemen, en maatschappelijk draagvlak te
verhogen. Een dergelijke vergoedingsregeling wordt reeds gebruikt in Denemarken, waar de
aangeboden compensatie tussen de 2% en 40% van de oorspronkelijke waarde van het huis bedraagt [44].

Mede-eigenaarschap
Alhoewel het lijkt dat gemeenschappelijk lokaal bezit van windmolenparken als positiever wordt gezien,
is het een grote uitdaging om tijdens de ontwikkeling van een windmolenpark deze voordelen voor de
lokale gemeenschap te verwezenlijken en grotere investeringen te realiseren voor het behalen van
doelstellingen met betrekking tot hernieuwbare elektriciteit. Een mogelijke oplossing is het aanbieden
aan omwonenden van aandelen in het windmolenpark tegen de kostprijs in plaats van de marktprijs om
maatschappelijk draagvlak te verhogen en genoeg investeringen te realiseren. Een dergelijke medeeigenaarschap regeling is geïmplementeerd in Denemarken, waarbij de ontwikkelaar van het
windmolenpark ten minste 20% van de aandelen tegen kostprijs moest aanbieden aan omwonenden
binnen een omtrek van 4,5 kilometer[35]. Tevens vonden onderzoekers dat Nederlandse omwonenden
aangaven dat financiële participatie in het situeren van zonnepaneelvelden maatschappelijk draagvlak
daarvoor kon verhogen[49].
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Burgerbegroting
Een andere mogelijkheid om maatschappelijk draagvlak te verhogen is het verstrekken van
vergoedingen aan de gemeenschap in plaats van aan individuele omwonenden. Dit kan gedaan worden
door het kanaliseren van financiële vergoeding aan de lokale gemeenschap door middel van een
burgerbegroting, waarin omwonenden de mogelijkheid hebben om nauw betrokken te zijn bij de
distributie van de fondsen. Het gebruik van een dergelijke burgerbegroting zorgt ervoor dat
omwonenden meer geëngageerd zijn met het project in vergelijking met de situatie waarin hen enkel
een eenmalig financieel bedrag of de mogelijkheid om aandelen in te kopen wordt aangeboden.

Huiseigenaren en huurders
Er zijn verschillende (economische) prikkels voor huiseigenaren en huurders met betrekking tot het
gebruik van elektriciteit en de verduurzaming van het huis. Eerder onderzoek toonde aan dat huurders
minder uitgeven aan het aanleggen van verbeteringen die elektriciteit besparen omdat zij de voordelen
van dergelijke verbeteringen maar voor een relatief kort tijd zullen gebruiken[50]. Hierdoor zou het te
verwachten zijn dat het aanbieden van vergoedingsregelingen verschillende effecten kan hebben met
betrekking tot maatschappelijk draagvlak voor huiseigenaren en huurders.
Bewijsvoering vanuit andere landen is schaars over de verschillen in effecten tussen bij het aanbieden
van financiële vergoedingsregelingen tussen huiseigenaren en huurders. Deze beleidsnota hoopt hierop
een uitzondering te zijn door het differentiëren van de effecten van vergoedingsregelingen op
maatschappelijk draagvlak tussen huiseigenaren en huurders. Hierdoor brengen wij de effecten van
compensatieregelingen apart in kaart voor beide groepen.

Methodologie & resultaten
Methodologie
Wij hebben gebruik gemaakt van een experimentele enquête om de gestelde voorkeuren met betrekking
tot verschillende vergoedingsregelingen bij 758 respondenten in Nederland in kaart te brengen. Om dit
te doen is gebruikt gemaakt van vignetten; “korte beschrijvingen van een persoon of sociale situatie
waarin precieze referenties zijn opgenomen waarvan word gedacht dat ze de meest belangrijke factoren
in de besluitvormingsproces van de respondenten vormen” [51, eigen vertaling]. Het gebruik van dergelijke
beschrijvingen staat de onderzoeker toe om uniforme scenario’s te distribueren, waarin de respondent
hetzij huiseigenaar of huurder is, om vervolgens verschillende vergoedingsregelingen aan te bieden. Het
gebruik van dergelijke hypothetische scenario’s in enquêtes kan hinder ondervinden van een aantal
cognitieve vertekeningen die de gestelde voorkeuren verdraaien; het betreft immers een hypothetisch
scenario[52]. Tevens kan het gebruik van deze methode problemen opleveren als deze niet gepaard gaat
met het aanbieden van financiële prikkels, aangezien de afwezigheid van financiële inzet in het
rapporteren van een bereidheid tot acceptatie die niet de daadwerkelijke bereidheid tot acceptatie van
de respondent weergeeft[53]. Echter stelt deze methode ons wel in staat om snel en goedkoop een relatief
groot aantal respondenten te bemonsteren.
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Figuur 1 Visualisatie van de enquête

Gedurende de enquête, gevisualiseerd in Figuur 1, werden respondenten willekeurig toegewezen aan
een scenario waarin zij werden gevraagd zichzelf in te beelden als hetzij een huiseigenaar of een huurder
in een dorp waar een windmolenpark naast gebouwd zou worden. Vervolgens werden hun bestaande
houdingen ten opzichte van windmolens gevraagd. Hierna werden respondenten toegewezen aan hetzij
een behandelgroep of een controlegroep. De vergoedingsregelingen waren qua tekst enigszins
verschillend om aan te sluiten op de hypothetische woonsituatie van de respondenten maar waren verder
inhoudelijk hetzelfde. Huiseigenaren zouden bijvoorbeeld €5000 in een keer ontvangen terwijl huurders
eenzelfde bedrag in maandelijkse betalingen uitgespreid over vijf jaar zouden ontvangen, die zouden
stoppen wanneer de huurder zou verhuizen.
Een opvallend verschil is dat huurders niet de mede-eigenaarschap regeling te zien krijgen, gezien het
feit dat het niet logisch was om hen in een keer goedkope aandelen te verstrekken, waarna zij vrijelijk
konden verhuizen, noch was het praktisch om de mogelijkheid te geven om elke maand, kwartaal of jaar
deze aandelen te kopen. Bovendien zorgt de tijdelijke residentiële status van de huurder ervoor dat het
minder overtuigend was om hen een participatie op de lange termijn aan te bieden, door het kopen van
aandelen. De behandelgroepen omvatten dus financiële vergoeding, mede-eigenaarschap en de
burgerbegroting voor huiseigenaren, en financiële vergoeding en de burgerbegroting voor huurders. In
de controlegroepen werd geen enkele vorm van vergoedingsregeling aangeboden.
Na de vergoedingsregeling gezien te hebben werden de respondenten gevraagd aan te geven hoeveel
draagvlak zij hadden voor het bouwen van het windmolenpark naast hun dorp, en in hoeverre zij de
compensatieregeling die hen was aangeboden als eerlijk beschouwden. Tot slot werd ook gevraagd naar
relevante demografische data (e.g. geslacht, leeftijd, opleidingsniveau). Voor een gedetailleerder
overzicht van de methodologie verwijzen we u graag door naar het achtergrond document.

Resultaten
Ons panel bestond uit 482 respondenten1 uit Nederland waarvan 54% en 46% respectievelijk vrouwelijk
en mannelijk was, met een gemiddelde leeftijd tussen de 45 en 54 jaar. Het meest genoten
Om de interne geldigheid van de bevindingen te waarborgen, is er gebruik gemaakt van een feitelijke
manipulatiecontrole (FMC) in de enquête. Meteen na het meten van de afhankelijke variabelen werden de
respondenten gevraagd om het type vergoedingsregeling dat hen was aangeboden te herkennen. De FMC
is strikter dan de instructieve manipulatiecontrole (IMC), die slechts vastlegt of respondenten oplettendheid
vertoonden door hen te vragen een bepaalde handeling te verrichten die staat in een lang stuk tekst. De
1
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opleidingsniveau was hetzij MBO of HBO, en de meeste respondenten rapporteerde een jaarlijkse
inkomen tussen de €30.000 en €49.999. De respondenten in ons panel waren dus marginaal ouder en
genoten een vergelijkbaar opleidingsniveau met het nationaal gemiddelde. Over het algemeen hadden
we dan ook vertrouwen dat ons panel een representatieve afspiegeling was van de Nederlandse
bevolking (zie hiervoor Figuren 2-4).
Tekstkader 2 Belangrijkste bevindingen
1.

63% van de respondenten geloofde dat windmolens het visuele landschap bedorven.

2.

69% van de respondenten geloofde dat zij ergernissen zouden ondervinden door het geluid van de
windmolens.
Huiseigenaren en huurders verschilden licht in hun waarnemingen over wat een eerlijke
compensatieregeling voor het bouwen van windmolenparken in hun omgeving omhelsde.
Het geloof dat windenergie een belangrijke rol vervult in een succesvolle energietransitie leidde tot
een hoger maatschappelijk draagvlak voor windenergieprojecten.

3.
4.

Om de verschillen tussen de behandelgroepen ten aanzien van draagvlak en eerlijkheid te analyseren is
gebruik gemaakt van verschiltesten met betrekking tot gemiddelden. Groepsgewijze gemiddelden en
significantie waarden zijn samengevat in het naslagwerk. Onderstaand worden de bevindingen kort
behandeld.
De vergoedingsregelingen in ons onderzoek hadden geen effect op het maatschappelijk draagvlak voor
het bouwen van windmolenparken onder huiseigenaren. Echter was maatschappelijk draagvlak onder
huurders significant hoger wanneer zij financiële vergoedingen ontvingen (p=0.048). Tevens stelden wij
vast dat de verschillende behandelgroepen niet van de controlegroepen verschilden op de geëvalueerde
eerlijkheid van het bouwen van het windmolenpark in combinatie met de vergoedingsregeling.
Grafiek 1 Maatschappelijk draagvlak per behandelgroep voor huurders
Maatschappelijk draagvlak was hoger onder degenen die financiële vergoedingen ontvingen
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De
bestaande houdingen tegenover windmolenparken van de respondenten had een significant effect op zowel
maatschappelijk draagvlak als ook op geëvalueerde eerlijkheid. Maatschappelijk draagvlak nam af wanneer
respondenten aangaven te verwachten dat het bouwen van het windmolenpark het landschap zou bederven (p < .001),
auditieve ergernissen zou opwekken (p < .001), of wanneer zij dachten dat windenergie niet noodzakelijk was in de
energietransitie (p < .001). Een dergelijk trend gold ook voor geëvalueerde eerlijkheid, dat afnam wanneer respondenten

slagingsratio van de FMC was 63.58%, hetgeen hoger is dan veelal gerapporteerd in vergelijkbaar enquête
onderzoek[54]. Om de data zo goed mogelijk te analyseren zijn alle respondenten die de FMC niet correct
beantwoordden buiten de analyse gelaten. Het uiteindelijk panel werd dus verkleind van 758 tot 482
respondenten.
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dachten dat het windmolenpark het landschap zou bederven (p < .001), auditieve ergernissen zou opwekken (p < .001),
of dachten dat windenergie niet noodzakelijk was in de energietransitie (p < .001) of aangeven veel negatieve berichten
in de pers over windenergie gelezen te hebben (p = 0.031).
Grafiek 2 Bestaande houding ten opzichte van windmolens
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Tevens had leeftijd een significant effect op geëvalueerde eerlijkheid, waarbij specifiek jongere
respondenten in de leeftijd van 18-24 jaar hogere geëvalueerde eerlijkheid rapporteerden voor het
bouwen van windmolenparken
Figuur 2 Leeftijdsdistributie in het panel
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Inkomensniveau en geslacht hadden geen significant effect op het maatschappelijk draagvlak.
Opleidingsniveau had wel een effect op maatschappelijk draagvlak, waarbij respondenten met een
universitaire masteropleiding significant meer draagvlak toonden (p=-0.033). Wanneer er echter
onderscheid gemaakt werd tussen hoger en lager opleidingsniveau was er geen significant verschil
tussen de twee groepen met betrekking tot het maatschappelijke draagvlak.
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Figuur 3 Inkomensdistributie in het panel

Figuur 4 Hoogst genoten opleiding van de respondenten
Respondenten met een universitaire masteropleiding hadden hoger draagvlak

Politieke affiliatie had ook een effect op maatschappelijk draagvlak, met significant hoger draagvlak
voor respondenten die aangaven dat zij bij de eerstvolgende nationale verkiezingen zouden stemmen op
D66 (p=0.011), GroenLinks (p<0.001), en Partij van de Arbeid ((p=0.042). Er was significant minder
draagvlak onder respondenten die aangaven dat zij op Forum voor Democratie zouden stemmen
(p<0.001).
Tot slot hadden opvattingen over klimaatverandering een significant effect op zowel maatschappelijke
draagvlak alsmede op geëvalueerde eerlijkheid. Een sterker geloof in antropogene klimaatverandering
verhoogde het maatschappelijk draagvlak (p < .001) en geëvalueerde eerlijkheid (p < .001) voor het
situeren van het windmolenpark.
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Beleidsaanbevelingen
Op basis van ons onderzoek concluderen wij dat (financiële) vergoedingsregelingen op zichzelf niet
genoeg zijn om het noodzakelijke maatschappelijke draagvlak voor windenergieprojecten te creëren in
Nederland. We hebben dan ook de volgende vier aanbevelingen voor beleidsmakers.
Financiële vergoedingsregelingen zijn een laatste redmiddel om lokale zorgen over
windenergieprojecten te verminderen
Vergoedingsregelingen gebruiken om omwonenden schadeloos te stellen voor de schade die ontstaat
door het situeren van een windmolenpark is een intuïtieve maar niet-uitputtende oplossing. Op de korte
termijn kan maatschappelijk draagvlak voor het situeren van windmolenparken verhoogt worden door
het aanbieden van vergoedingsregelingen. Echter is dergelijk draagvlak wel onderhevig aan een legio
andere factoren, zoals de analyse aantoonde. Het moet opgemerkt worden dat eerder onderzoek
aantoonde dat verzet kon toenemen wanneer regelen slechts keken naar financiële maatregelen[55].
Echter hebben sociaalwetenschappelijke perspectieven op energietransities wel uitgewezen dat
gemeenschapsinitiatieven met een gedeelde visie en een sterk lokaal netwerk wel het maatschappelijke
draagvlak kunnen verhogen[56].
Het gegeven dat de financiële vergoedingsregeling wel een positief effect had voor huurders maar niet
voor huiseigenaar is niet eenvoudig te verklaren. Het verlenen van een financiële vergoedingsregeling
aan beide groepen zou dan tot op zekere hoogte inefficiënt zijn, gezien het feit dat huiseigenaren hierbij
geen hoger maatschappelijk draagvlak rapporteren. Echter zou het niet aanbieden van de financiële
vergoedingsregeling aan huiseigenaren, terwijl dit wel voor huurders wordt gedaan, oneerlijk zijn. Met
deze gedachte in het achterhoofd raden wij dan ook aan om de financiële vergoedingsregeling niet te
zien als een beleidsalternatief op zich in plaats van publieke participatie. In plaats daarvan raden wij het
gebruik van deze oplossing aan als louter een laatste redmiddel, waarbij zowel huiseigenaren als
huurders gecompenseerd dienen te worden. Wij raden af om de financiële vergoedingsregeling slechts
aan te bieden aan huurders en niet aan huiseigenaren, gezien de oneerlijkheid van een dergelijke optie
en de kans op sociaal verzet door deze manier van compenseren juist zou toenemen.
Beleid gericht op het verhogen maatschappelijk draagvlak moet het verschil tussen huiseigenaren
en huurders in acht nemen.
In ons onderzoek observeerden wij geen significant effect van de vergoedingsregelingen op
maatschappelijk draagvlak onder huiseigenaren. Het is mogelijk dat de huiseigenaren in ons onderzoek
het aangeboden bedrag te laag vonden, of dat een financiële vergoeding niet toereikend is om het
onbehagen van het te bouwen windmolenpark weg te nemen. Huurders vonden de maandelijkse
vergoedingen echter eerlijker dan de burgerbegroting. Dit kan veroorzaakt worden doordat deze groep
in mindere mate hechting voelt met de woonplaats[57], wat ertoe kan leiden dat deze respondenten minder
graag wilden investeren in het verbeteren van publieke dienstverlening middels de burgerbegroting. Het
lijkt er dus op dat huiseigenaren en huurders de eerlijkheid van de vergoedingsregelingen anders
beoordeelden, hetgeen ook een verklaring kan zijn voor de verschillen in maatschappelijk draagvlak
tussen de twee groepen. We raden aan dat beleid gericht op het verhogen van maatschappelijk draagvlak
dit onderscheid in acht neemt, om ervoor te zorgen dat de energietransitie eerlijk is voor de omwonenden
ongeacht hun huisvestingssituatie.
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Publieke discussie over een windmolenparken kan eventueel overschatte verwachtingen
wegnemen
Onze resultaten wezen uit dat 63% en 69% van de respondenten rapporteerden dat zij respectievelijk
verwachtten middelmatige tot sterke visuele en auditieve ergernissen van het windmolenpark te
ondervinden. Deze verwachtingen hadden vervolgens een negatief effect op het maatschappelijk
draagvlak voor het situeren van het windmolenpark. Bovendien hadden ook respondenten die meenden
dat windmolens niet noodzakelijk waren voor de energietransitie een lager draagvlak. Deze bevindingen
suggereren dat de verwachtingen die mensen hebben over de visuele en auditieve ergernissen van
windmolens, en de rol die windmolens in de transitie hebben ervoor kan zorgen dat zij zich zullen
verzetten tegen het bouwen van dergelijke projecten in hun leefomgeving.
Een eerder onderzoek naar de houdingen ten opzichte van windmolens in Nederland rapporteerde een
U-vormige curve die gebruikt kon worden voor het beschrijven van de houdingen van omwonenden
omtrent windenergie[21]. Dit wil zeggen dat mensen eerst een positief maar relatief abstract beeld hebben
van windmolens, wanneer deze niet in hun leefomgeving zijn geplaatst. Deze houding wordt kritischer
wanneer dit wel gedaan wordt. Het onderzoek wees uit dat verzet tegen windmolenparken echter lager
is wanneer de plannen voor het bouwen van het windmolenpark van tevoren worden voorgelegd aan de
omwonenden en publiek worden besproken. Het ex ante informeren van omwonenden over de
waarschijnlijk visuele en auditieve effecten van het windmolenpark kan dan ook helpen om enige
overschatte verwachtingen te temperen. Vervolgonderzoek is nodig om gedetailleerde informatie over
de verwachte visuele en auditieve effecten van windmolenparken bij omwonenden in kaart te brengen.
Onderzoek moet zich richten op technologische ontwikkelingen die de ergernissen van
windmolens kunnen verhelpen
In deze beleidsnota hebben wij het socio-technische raamwerk gebruikt. Deze socio-technische analyse
stelt dat de implementatie van nieuwe elektriciteit opwekkende technologieën afhankelijk is van een
veelzijdige wisselwerking tussen technologie en maatschappij. We hebben ons dan ook grotendeels
bezig gehouden met de gedragtechnische aspecten van het socio-technische model, en de manier waarop
deze gedragselementen de succesvolle implementatie van windenergie beïnvloeden. Echter, moet het
opgemerkt worden dat het socio-technische model twee richtingen heeft: verdere verbeteringen aan
windenergie technologie kunnen helpen om de implementatie ratio van de technologie te verhogen. Met
name innovaties die gericht zijn op het wegnemen van de gedrag technische belemmeringen die
momenteel worden geassocieerd met het situeren van windmolenparken zijn hierbij van belang.
Een voorbeeld van een drastische technologische verbetering is de transitie van windmolens met wieken
naar windmolens die geen wieken meer hebben, maar in plaats daarvan gebruik maken van vortexvibraties[58]. Dergelijke windmolens hebben ook geen vastzittende bewegende deeltjes meer. Hierdoor
zouden problemen als schaduwslag en auditieve verstoringen grotendeels verdwijnen terwijl een
windmolen zonder wieken waarschijnlijk in mindere mate het landschap zou verstoren. De technologie
is momenteel nog in de ontwikkelingsfase. Een project dat hiermee bezig is heeft reeds al wel financiële
ondersteuning ontvangen vanuit de Europese Unie [59]. Hopelijk kunnen dergelijke technologische
verbeteringen dan ook helpen om de gedrag technische belemmeringen tot op zekere mate te
verminderen. Wij raden dan ook aan om investeringen in dergelijk onderzoek door te zetten.
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Conclusie
In deze beleidsnota hebben wij de gedragtechnische belemmeringen bij het situeren van
windmolenparken in Nederland geanalyseerd. Om dit te doen is eerst gebruik gemaakt van een
literatuuronderzoek om uit te zoeken of en waarom omwonenden zich verzeten tegen het situeren van
windmolenparken in hun leefomgeving en hebben we gebruik gemaakt van een enquête om de effecten
van verschillende vergoedingsregelingen in kaart te brengen. Onze belangrijkste conclusie is dat
vergoedingsregelingen geen panacee zijn voor het zorgeloos situeren van windmolenparken. Een
belangrijke overweging is dat de verwachtingen die omwonenden reeds hebben meegewogen dienen te
worden en waar mogelijk, als deze overschat zijn, gecorrigeerd kunnen worden om zo het
maatschappelijk draagvlak te bevorderen. Tot slot is het mogelijk om windmolens technologisch te
verbeteren om zo een aantal oorzaken voor verzet tegen situering bij de wortel aan te pakken, en hierdoor
een aantal gedragtechnische ergernissen tot op zekere hoogte weg te nemen.
Het moet opgemerkt worden dat, alhoewel we over het algemeen vertrouwen hebben in onze
bevindingen, dit onderzoek onderhevig is aan een aantal methodologische beperkingen die wij zijn
tegengekomen. Ten eerste moest een relatief groot aantal verzamelde responses buiten de analyse
worden gelaten, omdat deze respondenten niet het correcte antwoord op de feitelijke
manipulatiecontrole hadden gegeven. Ten tweede, is er voor dit onderzoek gebruikt gemaakt van
hypothetische vignetten waardoor de evaluatie van de respondenten een zekere mate van
vrijblijvendheid had. Het is dan ook mogelijk dat zij anders zouden reageren wanneer deze situatie hen
in het echt overkomt. Tot slot, alhoewel we een relatief grote monster respondenten hadden was dit
monster vanzelfsprekend niet groot genoeg om onze bevindingen boven enige vorm van twijfel te
stellen. Daarom zijn wij dan ook geïnteresseerd in vervolgonderzoek op dit onderwerp van harte toe om
zo een beter begrip te krijgen voor de oorzaken van verzet tegen de situering van windmolenparken en
de mogelijkheden het maatschappelijk draagvlak hiervoor te verhogen.
Wij nodigen bovendien alle lezers van deze beleidsnota uit om de bovenstaande aanbevelingen af te
wegen, om te zien of deze bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van de transitie naar volledig
hernieuwbare elektriciteit opwekkende infrastructuur in Nederland. Wij staan open voor het uitwisselen
van gedachten over deze beleidsnota en kijken er naar uit om onze aanbevelingen waar nodig in een
gesprek te verduidelijken.
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