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ZONNEVELD ALMERE BUITEN A6 

Factsheet enquête financiële participatie 
 
We hebben tussen 19 oktober en 16 november 2018 de 
ongeveer 120 abonnees van de mailalert gevraagd hun 
mening te geven over financiële participatie. De reden is 
niet om een vorm te kiezen maar om voor de markt 
inzicht te krijgen in de wensen van de bewoners zodat 
zij die kennis kunnen gebruiken bij het maken van 
plannen. In de enquête zijn drie veelvoorkomende 
participatievormen voorgelegd: een gebiedsfonds, 
uitgifte van aandelen, en samenwerking met een 
bewonerscoöperatie.  Uiteindelijk hebben 105 mensen 
meegedaan.  
 
Welke optie voor financiële participatie heeft uw 
voorkeur? 
 

 
 
In de grafiek hierboven is de voorkeur van de 
deelnemers te zien. Met 35% wordt het uitgeven van 
aandelen het vaakst gekozen. Met 24% en 22% zijn de 
groepen die kiezen voor samenwerking met een 
bewoners-coöperatie en een gebiedsfonds ongeveer 
even groot, 19% is geen voorstander van financiële 
participatie.  
 
Bij de optie van een gebiedsfonds hebben deelnemers 
aangegeven waar zij vinden dat een gebiedsfonds aan 
zou moeten bijdragen. De top drie is: 

 Kwaliteitsverbetering natuur en/of openbare 
ruimte (64 keer) 

 Zonnepanelen op daken leggen (51 keer 
genoemd) 

 Recreatie in de omgeving (32 keer genoemd) 
 
Veel van de deelnemers geven aan voorstander van 
aandelen of een energiecoöperatie te zijn. Bij beide 
opties is ongeveer 45% niet bereid hiervoor een 
abonnement af te sluiten met een leverancier van 

duurzame energie. Ongeveer 40% is hier misschien toe 
bereid, en 15% geeft aan dit geen probleem te vinden. 
Over de bewonerscoöperatie is aan de deelnemers 
gevraagd of zij bereid zijn mee te helpen met het 
opzetten en besturen van een bewonerscoöperatie. 
Ongeveer 18% zegt hieraan mee te willen werken en 
31% misschien. 51% antwoordt ‘nee’.  
 
Beschrijving deelnemers 
Met 95% heeft veruit het grootste gedeelte van de 
deelnemers een koopwoning, de resterende 5% heeft 
een huurwoning. Het grootste gedeelte geeft aan 
afkomstig te zijn uit de Striphelden- of de 
Eilandenbuurt. Vijf deelnemers komen uit een ander 
deel van Almere en een enkeling woont buiten Almere. 
Ongeveer 69% van deelnemers heeft een 
eengezinswoning, 31% woont in een appartement. 
 
In welke wijk woont u? 
 

 
 

Opmerkingen van deelnemers 
In de enquête konden respondenten opmerkingen 
plaatsen of vragen stellen. Een suggestie die door veel 
deelnemers wordt gedaan is om de samenwerking aan 
te gaan met de Groene Reus, een bestaande 
energiecoöperatie. Het is voor het Rijksvastgoedbedrijf 
niet mogelijk dit in de openbare inschrijving te 
verplichten maar dit kan interessant zijn voor de 
exploitant van het zonneveld. Ook noemen veel 
deelnemers het idee om een aparte participatieregeling 
te creëren voor mensen met direct zicht op het 
zonneveld. Verder geven respondenten aan dat de 
antwoordmogelijkheden in de enquête niet 
gedetailleerd genoeg zijn om een afgewogen keuze te 
maken. Dit is te verklaren omdat financiële participatie 
na de openbare inschrijving verder kan worden 
uitgewerkt door de marktpartij. De enquête is dan ook 
een eerste verkenning. Eén van de deelnemers merkt 
(terecht) op dat deelname aan de enquête geen 
goedkeuring van het project impliceert.  




