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Bio-energie in de regio Overijssel: Handelen in een
dynamische omgeving

Maarten Arentsen
University of Twente/CSTM

In samenwerking met BEON

Ruim 100 grote bedrijven, waaronder Nestlé,
Bank of America en Unilever, hebben op het

World Economic Forum in Davos een
overeenkomst getekend om maatschappelijk

verantwoorder te ondernemen.

Niet alleen maatschappelijk verantwoord, maar vooral bewuster
van de maatschappelijke perceptie (en vaak weerstand)
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Wat we in het project hebben gedaan

 Op basis van analyse, een benadering ontwerpen hoe een
bedrijf/projectontwikkelaar kan omgaan met maatschappelijke weerstand tegen
bioenergie.

Analyse
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Bevingingen op basis van literatuur

 Acceptatie van bio-energie is verschillend op de vier onderscheiden aggregatieniveaus.

 Politiek maatschappelijk: acceptatie hoog, zowel (inter-)nationaal als in Oost Nederland

 Markt: acceptatie hoog voor alle drie vormen bio-energie, maar gecompliceerde
business cases door marktprijs ontwikkelingen, energie en subsidievoorwaarden.
Houtverbranding heeft hoogste verspreiding en acceptatie in samenleving. Mest-
vergisting stagneert en ontwikkelt langzaam, o.a. door financiële barrières.

 Community acceptatie is hoog op afstand van bio-energie locaties en laag in de
nabijheid van bio-energie installaties. Ruimtelijke nabijheid en schaal van de installatie
is een bepalende factor voor de mate van acceptatie van met name bio-vergisting.

 Individuele acceptatie is vergelijkbaar met community acceptatie, maar hier ook
psychologische verklarende factoren

Ontwerp stappen

 Begrijpen: Bio-energie als common pool resource probleem

 Probleem diagnose: Het bepalen van het Societal Readiness Level van een
project

 Strategie ontwikkelen:

 Proces architectuur

 Contract architectuur

 Naar een optimaal projectontwerp: Projectinhoud

 Positionering van de voorgestelde aanpak in de Nederlandse praktijk van
projectontwikkeling
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Begrijpen: Biomassa als vier dimensionaal economisch goed

Accessibility

Excludable Non-excludable

Use
Rival Private good

Agricultural product
Common Pool
Resource
Land, landscape,
environment

Non-rival Club goods
Common garden

Collective (public)
good
National park

Weestand bioenergie als commons probleem

 Verschillende percepties van type economisch goed:
 Projectontwikkelaar: privaat goed

 Opponenten: common pool resource

 Voornamelijk markt en hiërarchie regulering
 Geen plek voor weerstand anders dan via rechtsgang

 Uitkomst is een zero sum game: de een wint alles, de ander verliest alles

 Geen geschikte regulering voor common pool resource met een uitkomst die
zowel op individueel als op collectief niveau wordt geaccepteerd.

 CPR regulering moet per situatie worden gemaakt om tot acceptabele uitkomst te
komen

 Vraagt design van proces om tot inhoud te komen en design van de inhoud zelf



26-1-2017

5

Probleem
Diagnose

9

Wanneer is een technologie
Marktrijp?

Analogie:
Wanneer is een project
Maatschappelijk “rijp”,
geaccepteerd?

Society Readiness Level (SRL)

 Geïnspireerd door TRL en IRL (KIC InnoEnergy)

 Een maat om de mate van maatschappelijke acceptatie van een bio-
energieproject te bepalen

 SRL kent 8 verschillende niveaus

 Hoe hoger het niveau des te groter de maatschappelijke acceptatie



26-1-2017

6

Probleem diagnose: Societal Readiness Levels

1. De door het project vertegenwoordigde waardenpositie wordt betwist

2. Het project als geheel wordt betwist

3. Het technologisch concept van het project wordt betwist

4. De locatie van het project wordt betwist

5. Project impacts worden betwist

6. Technische en logistieke aspecten van het project worden betwist

7. Project details worden betwist

8. Project is onbetwist Er is geen weerstand tegen het project

SRL kan worden bepaald voor

 Project als geheel

 De locatie van het project

 Afzonderlijke stakeholders

 Voorbeeld Stakeholders SRL

Politiek gemeente 8
Politiek provincie 7
Project buren 2
Belangenhebbenden 1
Lokale gemeenschap 4
Overigen 1

Project als geheel 3
Locatie 6
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Strategie: Baseren op AARD weerstand

 Weerstand gebaseerd op waarde verschillen

 Weerstand gebaseerd op emotie (nep waarheid)

 Weerstand gebaseerd op verschillende belangen

 Weerstand gebaseerd op cognitieve verschillen (verschillend inzicht)

Twee strategische concepten

 Waarden georiënteerde strategie

 Cognitief georiënteerde strategie

 Zelfde potentiele uitkomsten, maar andere procesgang
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Waarden georiënteerde strategie

 Zie excelsheet

Cognitief georiënteerde strategie

 Zie excelsheet
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Procesarchitectuur               Bepalen van:

 Wie deel mogen nemen aan het besluitvormingsproces

 Welke positie(s) en rol(len) elk van de deelnemers in het proces (mogen)
innemen

 De gedragingen die wel en niet zijn toegestaan door betrokkenen in het
besluitvormingsproces

 Hoe er door en tussen de betrokkenen informatie wordt uitgewisseld en wordt
gecommuniceerd

 Hoe er door de participanten besluiten worden genomen tijdens het proces

 Wat het na te streven resultaat zal zijn en hoe de kosten en baten verdeeld
dienen te zijn

Contract-architectuur

 De wijze waarop de overeengekomen eisen van de opponent in het
projectconcept worden verwerkt

 Het afzien van juridische procedure door opponent

 De tijdsduur van het contract

 De monitoring van de contactvoorwaarden door projecteigenaar en opponent

 De wijze waarop overtredingen van de contractvoorwaarden worden vastgesteld

 De sancties bij overtreding van de contractvoorwaarden

 De erkenning van de rechtsgeldigheid van het contract door de contractpartijen
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Naar een optimaal projectontwerp

 De locatie

 Condities waaronder de installatie wordt gebruikt

 Eigenaarschap van de installatie

 Posities en verantwoordelijkheden voor de realisatie van het project

 Posities en verantwoordelijkheden voor de bedrijfsvoering van de installatie

 De verdeling van de kosten en baten van de realisatie van de installatie (inclusief
compensatie opponent)

 De verdeling van de kosten en baten van de exploitatie van de installatie
(inclusief compensatie opponent)

 De monitoring van de operationele installatie (wat gaat erin, wat gaat er uit)

Positionering van de voorgestelde strategie in de Nederlandse
praktijk van projectontwikkeling

1. Het realiseren van het technische concept van het project. Dit is een zaak tussen
projecteigenaar en technologie leverancier, adviseur.

2. Het realiseren van de financiering van het project. Dit is een zaak tussen
projecteigenaar en banken, financiële instellingen, subsidie instanties

3. Het realiseren van de maatschappelijke “licence to operate”.

4. Het realiseren van de formele vergunningen. Dit is een zaak van de
projecteigenaar en het bevoegd gezag.
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Conclusie

 Bioresources als commons geeft een nieuw perspectief om met controverses om
te gaan
 Benadering een sterke theoretische en empirische basis in de literatuur

 Benadering voegt stap toe aan “public participation”
 Communicatie – participatie – co-productie – contract partner

 Streeft ernaar om opponenten deel te maken van economische
transactie/contract

 Vereist: commitment van projectontwikkelaar en tegenstanders


