
     

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

ENERGIE IN LOKAAL  
EIGENDOM 

De energietransitie staat prominent op de bestuurlijke agenda. Het Klimaat-

akkoord stelt dat lokale partijen een belangrijke rol moeten spelen bij de 

energietransitie. Sterker nog, de ambitie is dat 50% van de energieprojecten 

op land in lokale handen moeten zijn. Vanuit onze expertise kunnen wij uw 

gemeente in samenwerking met bijvoorbeeld energiecoöperaties helpen bij 

het vorm geven aan lokale energieprojecten. 



 

  

  

 

  

 

 

 

  

Waarom Mentink 

Procesmanagement 

 

Mentink procesmanagement heeft veel-

vuldig expertise opgedaan in de begelei-

ding van trajecten die zich afspelen op 

het raakvlak van het buitengebied en het 

stedelijk gebied, glastuinbouw, groen, 

recreatie, energie en ruimtelijke orde-

ning. In onze projecten gaat het vaak om 

het laten samenwerken van partijen. 

Hierdoor kunnen we ontwikkelingen in 

gang zetten. Al twintig jaar zijn wij suc-

cesvol actief op dit gebied. De afgelopen 

jaren zijn wij bij meerdere vooruitstre-

vende projecten betrokken geweest. Wij 

pakken de opgave altijd vanuit de in-

houd op. Elke vraag kent zijn eigen maat-

werkoplossing. 

 

Wij onderscheiden ons door onze lenig-

heid om draagvlak te creëren, partijen te 

verbinden en het proces te coördineren. 

Door samen te werken gaat het mis-

schien niet altijd sneller, maar komen we 

wel verder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Heeft u vragen of wilt u een bijdrage 

leveren aan dit initiatief, neem dan 

contact op met: 

Mentink procesmanagement bv 

Matthijs Beke 

Telefoon: 06-13697739 

Mail: m.beke@bureaumentink.nl 

www.bureaumentink.nl 

Visie 

Een succesvolle energietransitie zorgt op alle schaalniveaus voor ruimtelijke, 

economische en maatschappelijke gevolgen. De energietransitie is niet alleen de 

transitie van fossiele naar hernieuwbare energie, maar ook van de traditionele 

rolverdeling tussen producent en consument naar “prosumenten”. Het Rijk 

heeft een handreiking opgesteld die ervoor pleit dat 50% van alle energiepro-

jecten op land in handen komt van lokale partijen. We moeten de komende ja-

ren allen een bijdrage leveren om de 49% CO2-reductie in 2030 doelstelling te 

halen. De gemeenten moeten daartoe de komende tijd een energiestrategie op-

stellen. Maar met deze strategie zijn er nog geen project gerealiseerd. Daar is 

meer voor nodig.  

 

Samen optrekken  

De inzet van de energiestrategie is om op basis van draagvlak en acceptatie lo-

kale stakeholders, zoals bewoners in beweging te brengen. Veel gemeenten ken-

nen partijen die lokale energie-initiatieven realiseren, zoals energiecoöperaties. 

Dit soort coöperaties zijn vaak opgezet voor en door bewoners. Energiecoöpe-

raties en soortgelijke kunnen een belangrijke rol spelen omtrent de maatschap-

pelijke acceptatie van de energietransitie. Veel energiecoöperaties draaien puur 

op de goede wil van vrijwilligers. Dit is enerzijds een kracht, maar dit houdt ener-

giecoöperaties ook tegen een grotere rol op zich te nemen in de energietransi-

tie. Onze ervaring is dat veel coöperaties bereid zijn om samen te werken met 

andere lokale partijen. Dit biedt de mogelijkheid gezamenlijk een visie op te stel-

len die de partijen vervolgens omzetten in een concreet uitvoeringsplan met bij-

behorende afspraken. Of wel in drie stappen (visie, uitvoeringsplan en afspra-

ken) is invulling te geven aan de ambitie om meer lokale gedragen energiepro-

jecten tot stand te brengen.  

 

Onze rol 

Samenwerken en komen tot een collectieve visie, een uitvoeringsplan en een 

gedegen set van afspraken, vraagt extra inzet. Wij kunnen u daarbij begeleiden. 

Wij hebben veel ervaring als het gaat om samen met diverse (maatschappelijke) 

partijen te komen tot een gezamenlijk aanpak en uitvoering van projecten. Niet 

alleen bij ruimtelijke projecten maar juist ook met energieprojecten. Graag zou-

den wij met u een keer hierover van gedachten willen wisselen wat wij voor uw 

gemeente kunnen betekenen. 
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