
Friesch Dagblad, 30 maart 2018, pagina 22.

Hoed u voor participatie

ColumnColumn
Sybrand Frietema de Vries

Deklassieke verzorgings-
staat verandert langzaam
maar zeker in een partici-

patiesamenleving.” Zo sprak de
koning tijdens de troonrede de tekst
van het kabinet-Rutte uit. Het woord
– participatiesamenleving – schopte
het zelfs tot Woord van het jaar 2013.

Participatie is het modewoord
van de afgelopen jaren gebleven. En
niet alleen de achtereenvolgende
kabinetten Rutte hadden er de
mond van vol. Alle overheden scher-
men graag met het begrip als het
gaat om voor burgers ingrijpende
maatregelen. Niet zelden gaat het
om het ‘betrekken van en de betrok-
kenheid van burgers bij overheids-

beleid’. Klinkt goed, niet?
Nu is participeren een mooi be-

grip – het werkwoord staat voor ‘mee
doen’, ‘deelnemen’. Dat zijn mooie,
positief geladen begrippen die daad-
kracht en progressie uitstralen.

Ook in het kader van de energie-
transitie wordt het woord vaak
gebruikt door gemeenten. In be-
leidsstukken over de inrichting van
onze omgeving en bij de aanbeste-
ding van zonneparken of wind-
molens wordt vaak participatie van
bewoners als voorwaarde gesteld.
Zonder verdere uitleg of harde
getalsmatige onderbouwing. En bij
het realiseren van projecten draait
het er niet zelden op uit dat partici-

patie de vorm van een lening krijgt.
Gemeenten die participatie eisen

bij lokale zonneparken moeten zich
goed bedenken dat financiële partici-
patie ongeveer het laatste is waaraan
zij de burgers zomaar moeten bloot-
stellen. Aan financiële participatie
kleven risico’s, risico’s die een ge-
meente niet eenvoudigweg moet
doorgeven en promoten.

Aan de andere kant is de partici-
patie niet rechtvaardig. Want stel
dat er een mooi rendement terug-
vloeit naar de participerende bur-
gers dan is dat alleen voor de dege-
nen die het zich kunnen veroorlo-
ven mee te doen. In de vele Friese
dorpen zijn wellicht niet voldoen-
de bewoners te vinden die makke-
lijk een deel van het spaargeld
kunnen vrijmaken voor een lening.
Om de ‘lokale participatie’ dan
toch rond te krijgen, wordt uitge-

weken naar een veel groter gebied,
heel Nederland bijvoorbeeld. Zo
krijg je de situatie dat een groep
rijke westerlingen uiteindelijk de
vruchten plukt van een lokaal Fries
project.

Het zal niemand verbazen dat veel
van deze participatie niet lukt. Laten
we wel wezen: als een ondernemer
met een plan zomaar bij u thuis
aanklopt voor een lening, dan geeft u
hem of haar niet zomaar een deel
van uw vermogen mee in de hoop
dat er jaarlijks rente wordt uitbetaald
en aan het eind van vijftien jaar de
lening wordt afgelost. De meeste
huishoudens gaan – terecht – voor-
zichtiger met hun geld om.

Eigenlijk is bij lokale energiepro-
jecten het uitsluiten van groepen
burgers de norm en wordt – onder
het mom van participatie – op ver-
zoek van de gemeente een klein

deeltje teruggegeven aan het rijke
smaldeel in de vorm van een risico-
volle investering met daarbij een
mooie vergoeding.

Er zijn zoveel betere vormen
van participatie denkbaar bij pro-
jecten rond duurzame energie.
Laten we beginnen met de stroom
die wordt opgewekt. Als er een
zonnepark bij een dorp komt, dan
moeten omwonenden deze duurza-
me stroom kunnen kopen. En het
is helemaal mooi als we daarop het
Friese keurmerk MienskipsEnergie
kunnen plakken. Daar zit accepta-
tie en participatie van de lokale
gemeenschap vanzelfsprekend in.

Sybrand Frietema de Vries is
deskundige op het gebied van
duurzame energie. Hij is verbon-
den aan de Energiewerkplaats
Fryslân
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