
Participatietafel 
Aanleiding 
Iedereen krijgt nu of in de toekomst direct met de E-transitie te maken: inwoner, bedrijf, 
maatschappelijke organisatie, (semi)overheid. Deze transitie is langjarig en van grote invloed op onze 
leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat de noodzaak van deze transitie duidelijk is voor een ieder 
en dat de verschillende groepen hier ook in kunnen participeren. Vanaf het begin mee kunnen 
denken, invloed uit kunnen oefenen tot het mede eigenaar kunnen zijn. 
Dit vormgeven is een opgave voor alle partijen. Voor ontwikkelaars, gemeenten, inwoners en 
maatschappelijke organisaties. Gelukkig zijn er al veel mooie voorbeelden die de energietransitie in 
de regio AN verder kunnen helpen.  
De opgave voor de regio om tot een RES te komen, kent ook een afwegingskader door het Rijk 
opgesteld, op basis waarvan de RES beoordeeld wordt. Belangrijk criterium daarin is niet voor niets  
‘Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak’.  Een van de onderdelen daarin zijn: ‘beschrijving en een 
overzicht van de afspraken over betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de uitvoering 
van de RES’, ‘plan van aanpak om te streven naar 50% lokaal eigendom in uitvoering te halen’.   
Om hier mede invulling aan te geven is in de RES Regio AN een participatietafel opgericht. 
 
Doel 
Doel van de Participatietafel is betrokken partijen bij de RES regio AN ((semi)overheden, bedrijven , 
maatschappelijke organisaties) te adviseren over participatie (zie participatieladder) op de 
verschillende schaalniveaus (regionaal en lokaal) vanaf de start van het proces tot en met de 
uitvoering. De leden van de Participatietafel werken waar mogelijk mee aan het organiseren van 
participatie door bijvoorbeeld concrete aanbevelingen, spelregels en uitgangspunten samen met 
betrokken partijen voor de regio op te stellen. Eén van de onderwerpen is ‘lokaal eigendom’. De 
participatietafel kan uitgroeien tot gesprekspartner voor dit onderwerp voor de regio, de individuele 
gemeenten en andere partijen en blijft in stand zo lang daar behoefte aan is en het functioneert. 
 
Visie op de rol en werkwijze 
De participatietafel heeft het algemeen belang van participatie in de brede zin van het woord in de E-
transitie voor ogen en adviseert, organiseert en neemt zelfstandig actie vanuit de hiervoor 
beschreven doelstelling. De tafel geeft niet alleen adviezen maar ontwikkelt waar mogelijk ook 
activiteiten om de participatie verder aan te jagen en/of vorm te geven.  
Er is geen sprake van persoonlijke belangen. Het grootste deel neemt deel vanuit een erkende 
organisatie, een kleiner deel vanuit een ‘losse’ achterban die men regelmatig spreekt en een enkeling 
op persoonlijke titel. 
Deelnemers zetten hun kennis en ervaring in en daarmee ook dat van hun organisatie/achterban, als 
zij namens een organisatie deelnemen. Dat vraagt er dan ook om dat die achterban wordt mee 
genomen door de deelnemers.  
De participatietafel is onafhankelijk en wordt bij de start gefaciliteerd door de RES-werkorganisatie, 
o.a. bij het organiseren van bijeenkomsten, werven van deelnemers, creëren van het podium in de 
RES, et cetera. De tafel organiseert zichzelf en denkt na over voorzitterschap/secretaris en eventuele 
werkgroepen. Het streven is naar een zelfredzame participatietafel in de RES. Kosten voor zaalhuur, 
materialen en eventueel onderzoek worden vanuit de RES bekostigd. 
 
Activiteiten 
In een eerste bijeenkomst is gevraagd wat de eerste en vervolgstappen kunnen zijn in de RES. Hieruit 
is het volgende naar voren gekomen. 
1 input leveren op het hoofdstuk ‘van voor en door de regio’, over participatie in het concept 

bod (gedaan) 
2 bijdragen leveren aan maatschappelijke acceptatie van de E-transitie, belang en noodzaak en 

bewustwording en daarvoor uitwerken van het lonkend perspectief van de E-transitie voor 
de regio, het lokale verhaal bouwen 



3 gemeenten handvatten bieden om participatie (brede zin van het woord) in beleid op te 
nemen als randvoorwaarde 

4 Nemen van initiatieven om tot participatieprocessen te komen 
5 Bijdrage leveren aan de Uitvoeringshandreiking (sep-okt 2020) 
6 Bijdrage leveren aan Plan van aanpak 2020-2021 voor het hoofdstuk participatie en 

communicatie en daarmee aan de participatiestrategie (aug-sept 2020) 
7 Bijdragen aan lokaal eigenaarschap 
8 Signaleren vraagstukken op gebied van participatie en delen goede voorbeelden 
8 Meekijken besluitvorming in raden, staten, AB 
 
Wie doen er mee? 
Voor de participatietafel hebben de volgende deelnemers zich aangemeld: 
-Andre Rotteveel, LTO  
-Wouter Guliker, ontwikkelaar 
-Rob Smit, ontwikkelaar 
-Herbert Verploegen, melkveehouder 
-Irma Corten, participatiecoalitie 
-Ineke de Jong, participatiecoalitie 
-Nando Habraken, NMG 
-Jan ten Doeschate, grondeigenaar toekomstig zonnepark Druten 
-Carel van Nahuijs, bewonersplatform Wezenhof 
-Ramon Barends, Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen 
-Hans Romijnders, energiecooperatie Beuningen 
-Yordan Young, student (scriptie Energierechtvaardigheid) 
-Gijs van Steenis, gemeente Rheden 
-Lea manders, raadslid gemeente Arnhem 
-Marion Visser, Erik van Cuijk, gemeente Arnhem 
-Britt Dragstra, jongeren Agreen 
-Lara Depla, Agreen en Vattenfall 
-Sylvia Sikkema/Tom Verhoef, leefbaarheidsalliantie 
-Eddy ter Braake, wijkraad Doesburg 
-Constans Pos, werkgroep Dieren 
- Koene Scheepstra, Stichting Werkgroep Lathum  
Vanuit LSA zou nog iemand toegevoegd kunnen worden. 
 
Hoe gaan we verder? 
Op welke manier worden de vervolgstappen gezet?  
Dat is aan de P-tafel. Eerste stap is benoemen van het aanspreekpunt, of twee. Starten met 
activiteiten. Vraag is of er een visie zou moeten komen op participatie in de RES regio AN. Deze komt 
ook in de Handreiking 
De RES-werkorganisatie organiseert de bijeenkomsten om bij te kunnen dragen aan het Plan van 
Aanpak en de Uitvoeringshandreiking. 
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